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APRESENTAÇÃO 

 

O V Congresso de Economia & Gestão – CONgest - tem como tema central a “A Crise Fiscal 

dos Estados e a Retomada do Crescimento”. Como objetivo o CONgest atua para estimular a 

produção científica e o intercâmbio entre Economistas, Administradores, Contadores, Gestores 

Ambientais, Turismólogos e profissionais de áreas afins interessados em estudar e debater sobre 

economia, negócios, gestão e políticas públicas de âmbito local, regional, nacional e internacional. 
Palestras, mesas redondas, seções temáticas e minicursos, asseguram um ambiente dinâmico 

academicamente e difunde importantes ferramentas e metodologias de pesquisas empíricas a 

estudantes e profissionais interessados. 

O V CONgest foi realizado no período de 27 a 31 de 

agosto de 2018, em Mossoró – RN, na Faculdade de Ciências 

Econômicas – FACEM, Campus Central da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN.  

O CONgest é uma realização do Departamento de 

Economia da FACEM/UERN e conta com a parceria dos 

Departamentos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão 

Ambiental e Turismo da Faculdade de Ciências Econômicas – 

FACEM da UERN. O V CONgest foi realizado concomitante com os seguintes eventos: VII Semana 

do Economista; II Semana do Contador; IV Semana da FACEM; III Encontro de iniciação Científica 

em Contabilidade. 

Em sua quinta edição o CONgest também contou com o importante apoio institucional do 

Conselho Regional de Economia – CORECON/RN e Conselho Regional de Contabilidade – 

CRC/RN. 

Os Anais do V CONgest registra, por meio dos 46 

artigos que o compõe, a discussão acadêmica acerca dos 

seguintes  temas: a) Economia – Produtividade, Crescimento e 

Desenvolvimento Econômico; Teoria Econômica, Economia 

Monetária e Finanças; Economia Agrícola e Comércio 

Internacional; Economia Regional e do Trabalho; Setor 

Público, Instituições e Políticas Públicas; b) Administração – 

Empreendedorismo e Inovação; Administração Pública e 

Gestão de IES; Pessoas, Estratégia e Negócios; c) Gestão Ambiental – Gestão dos Recursos Naturais, 

Biodiversidade e Conservação Ambiental; Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias Sustentáveis; 

Educação Ambiental e Escolas Sustentáveis no Contexto do Semiárido; Energias Renováveis; 

Saneamento Básico; Segurança Alimentar; Recursos Hídricos no Semiárido; e d) Ciências Contábeis 

– Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças; Educação Contábel. 

Agradecemos à comunidade acadêmica e demais profissionais que contribuíram por meio da 

submissão de seus trabalhos para a consolidação do CONgest. Na oportunidade apresentamos os 

Anais da sua quinta edição e os convidamos a transformá-lo em um instrumento de consulta e 

estímulo a novas pesquisas, produções e publicações. 

Comissão Coordenadora 
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Grupo I: Produtividade, Crescimento e Desenvolvimento Econômico 

 

RESUMO 

O município de Mossoró está inserido no Rio Grande do Norte, e se apresenta como ponto 

chave para o desenvolvimento do estado, pois, os indicadores mostram-se crescentes e 

dinâmicos. Seguindo essa linha de raciocínio, o objetivo do trabalho é expor dados sobre 

a abertura comercial no município de Mossoró (RN), por meio de indicadores de abertura 

ao comércio, no período de 2005-2015. A realização do estudo baseou-se em definições 

teóricas de exportações, importações, abertura ao comércio e competitividade. O modelo 

metodológico sustenta-se na interpretação de informações do grau de abertura ao 

comércio da taxa de cobertura global. Assim, diante dos resultados expostos e por meio 

dos indicadores, verifica-se que o PIB juntamente com as importações aumentaram, mas 

as exportações diminuíram. No município, o grau de abertura ao comércio exterior 

reduziu, bem como, a taxa de cobertura global. 

Palavras-chave: Abertura comercial; Indicadores; Mossoró. 

 

ABSTRACT 

The municipality of Mossoro is located in Rio Grande do Norte, and presents itself as a 

key to the development of the State, because the indicators are dynamic and growing. 

Following this line of reasoning, the objective of this work is to expose data about 

commercial opening in the city of Mossoró (RN), through opening to trade, indicators for 

the period 2005-2015. The completion of the study was based on theoretical definitions 

of exports, imports, openness to trade and competitiveness. The methodological model is 

sustained in the interpretation of the information openness to trade global coverage rate. 

So, before the results exposed and by means of indicators, GDP, along with increased 

imports, but exports decreased. In the municipality, the degree of openness to foreign 

trade reduced as well, the overall coverage rate.  

Keywords: trade liberalization; Indicators; Mossoró. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A teoria do comércio exterior tem origem no modelo desenvolvimento por 

Ricardo sobre as chamadas vantagens comparativas. Nos últimos anos, o aumento da 

abertura dos países ao comércio exterior e elevação dos fluxos comerciais tem empolgado 

a literatura para mensurar os determinantes da competitividade internacional e os 

determinantes do comércio entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento 

(ARBACHE; NEGRI, 2001).  

No Brasil, o nível de comércio internacional atinge cerca de 25% de seu PIB – o 

que o coloca o país entre as nações mais fechadas do planeta, dessa forma, o país é 

considerado fechado mesmo quando é levado em conta suas características especificas -  

mailto:brunojosebj19@gmail.com
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seus níveis de comércio são baixos, se for comparado com outros países de renda 

equivalente. Essa situação de isolamento comercial faz com que a população brasileira 

não aproveite os benefícios que a abertura ao comércio exterior pode oferecer, dessa 

forma, reduzindo o grau de eficiência econômica e os níveis de bem-estar. (BRASIL, 

2018).  

No nordeste brasileiro, a abordagem da abertura ao comércio exterior intensificou-

se com base no crescimento das exportações de produtos não industrializados. Salienta-

se que cada estado que compõe a região possui estruturas produtivas diferenciadas, dessa 

forma, sendo baseada na dinâmica e especialização de cada um deles (CARVALHO, 

2016). Logo, cada unidade federativa detém uma recursos singulares. 

No Rio Grande do Norte, as exportações são impulsionadas pelo sal, frutas e fuel 

oil (óleo combustível) que são exportados, principalmente, para a Espanha, Estados 

Unidos e Holanda. Na abordagem da importações, o Estado precisa comprar, 

principalmente, produtos industrializados que são fabricados na Argentina, China e 

Alemanha (BRASIL, 2018).   

Nos últimos anos, no município de Mossoró, é possível perceber uma crescente 

na quantidade edifícios, fábricas e residências. Atualmente, o município é considerado o 

segundo maior do estado, ficando atrás apenas da capital Natal (IBGE, 2012). Destaca-se 

ainda que os indicadores de quantidade empresas atuantes (endógenas e exógenas), 

pessoal ocupado, remunerações, saúde e educação aumentaram de maneira significativa 

(IBGE, 2016). 

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo central expor dados sobre a 

abertura comercial no município de Mossoró (RN), no período de 2005-2015. Os 

objetivos específicos são: a) mensurar o PIB do município, exportações e importações; b) 

identificar o grau de abertura ao comércio; c) identificar a taxa de cobertura global no 

município. Para uma melhor compreensão do trabalho, este foi estruturado em seções, a 

saber: introdução; revisão teórica na seção 2; metodologia na seção 3; resultados e 

discussões na seção 4; e, por fim, são realizadas breves considerações finais na seção 5. 

 

2. REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Exportações e importações 

 

De acordo com Keedi (2012), exportar é a ação de remeter a outro país bens 

produzidas em seu próprio ou em terceiros países, que sejam de atrativo ao país 

importador, e que proporcionem aos envolvidos vantagens na sua comercialização ou 

troca. Em outros termos, consiste na saída de mercadorias para o exterior. Numa 

linguagem formal, Sandroni (1999) afirma: 

 
Exportação: Vendas, no exterior, de bens e serviços de um país. Resulta, como 

a importação, da divisão internacional do trabalho, pela qual os países tendem 

a especializar-se na produção dos bens para os quais têm maior disponibilidade 

de fatores produtivos, garantindo um excedente exportável. Exportar mais do 

que importar era o mecanismo preconizado pelos mercantilistas, no século 

XVII, como a única maneira de atrair metais preciosos para um país e torná-lo 

rico e poderoso. Atualmente, considera-se ainda a exportação um dos 

principais instrumentos de uma política de pleno emprego. As exportações são 

chamadas visíveis quando envolvem mercadorias, e invisíveis quando se trata 

de serviços (turismo, transportes, serviços bancários, juros, dividendos, 

seguros, fundos dos migrantes, heranças, donativos). As mercadorias ou 
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serviços exportados como pagamento de juro sobre empréstimos ou 

amortização de capital, não sendo pagas por quem as recebe, não captam 

moeda estrangeira, constituindo as chamadas exportações não-remuneradas 

(SANDRONI, p 230-231. 1999). 

 

A exportação direta é a empresa exporta diretamente seus produtos para o 

consumidor final no exterior, isto é, a empresa produtora é a própria exportadora. As 

principais vantagens estão vinculadas ao controle de seu processo de comercialização, 

rapidez na comunicação, flexibilidade de atuação facilitada pelo reduzido envolvimento 

e o baixo risco. Por outro lado, as principais desvantagens relacionam-se à necessidade 

de altos investimentos em marketing e logística (FAGUNDES et al, 2012). 

A exportação indireta é executada através de firmas estabelecidas no país que 

adquirem produtos para exportá-los. Essas empresas podem ser: tranding companies; 

empresas comerciais exclusivamente exportadoras; empresa comercial que age no 

mercado nacional e no exterior; outro estabelecimento da empresa produtora - a venda a 

este tipo de empresa é considerada equivalente a uma exportação direta, assegurando os 

mesmos benefícios fiscais – IPI e ICMS; e consórcios de exportação (BRASIL, 2004). 

Há diversas razões para exportar, entre elas estão: a obtenção de maior 

desenvolvimento da firma, aprimoramento da imagem institucional, possibilidade de 

adquirir melhores preços dos produtos e instalações. Além disso, a firma gera a 

capacidade de maior competitividade no mercado. No Brasil, a dinâmica da exportação é 

tida como via de escape para evadir da crise econômica (VENDRAME; SARRACENI; 

VENDRAME, 2009).  

As exportações colaboram de maneira direta para o aumento do crescimento 

econômico, porque, constitui-se como um dos principais elementos do Produto Interno 

Bruto (PIB). Ademais, a singularidade das exportações está no fato de ser o único fator 

autonômico de demanda, dessa forma, sendo gerada no ambiente exterior; e por possuir 

um maior efeito multiplicador no rendimento nacional (CARVALHO, 2015).    

Já as importações designam-se à compra de produtos estrangeiros realizado por 

parte dos países necessitam, ou seja, é a entrada de mercadorias vinda do exterior no 

território nacional, dessa forma, são necessário documentos oficiais e o atendimento das 

devidas normas comerciais, cambiais e fiscais legais (UNESP, 2014). De modo 

conceitual, Sandroni (1999) define: 

 
Importação: entrada de mercadorias e serviços estrangeiros num país. Os 

serviços, cujo valor não figura na receita comercial, constituem as importações 

invisíveis. Para manter a balança comercial favorável ou ao menos equilibrada, 

os países submetem as importações a diversas formas de controle. Os 

importadores podem recorrer ao mercado financeiro internacional para obter o 

crédito necessário ao pagamento de suas importações. Para facilitar essas 

transações, com o aumento do volume do comércio mundial, foram criados 

instrumentos de troca, como os certificados de crédito sobre operações futuras 

e os direitos especiais de saque que cada país tem junto ao FMI, variando 

conforme suas cotas neste órgão (SANDRONI, p.291. 1999). 

 

No Brasil, o crescimento das importações ocorreu de modo mais intenso no setor 

de bens de capital, insumos industriais e matérias-primas agrícolas. Inicialmente, a 

indústria não estava adequadamente preparada para ser inserida na dinâmica competitiva, 

dessa forma, tendo um inicio bem complicado, pois não possuía o devido aprimoramento 

do parque industrial (VIEIRA, 2012).   
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De acordo com Fernandes; Assis; Bagrichevsky (2016) salienta que os produtos 

importados estão por toda parte do país, pois, cada região detém recursos singulares. No 

Brasil, esse cenário intensificou-se com a sobrevalorização da moeda brasileira ocorrida 

em 1994 que gerou a queda da inflação e o aumento das importações. Atualmente, as 

importações são elementares no desenvolvimento do país.  

Nessa perspectiva, as importações aumentaram, pois, houve diversas 

transformações cambiais, fiscais e comerciais no decorrer dos últimos anos. Destaca-se 

que as principais modificações, são elas: a eliminação das restrições das barreiras não 

tarifárias, a implantação do processo de redução das alíquotas de imposto de importação 

e a eliminação da maior parcela dos regimes especiais; dessa forma, reduzindo o nível de 

proteção industrial doméstica (VIEIRA, 2012). 

Nesse sentido, o Brasil possui diversos benefícios e isenções que estimulam a 

prática de importação, são alguns deles: Drawback Restituição, Zona Franca de Manaus, 

Depósito Afiançado, Entreposto Aduaneiros na Importação, Regime Especial de 

Importação de Insumos, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 

Indústria de Semicondutores (ARCENO et al. 2014). 

 

2.2 Abertura comercial e competitividade  

 

Os diversos acontecimentos transformadores ocorridos nos últimos anos nas 

economias mundiais, especialmente, como consequência da abertura comercial 

impulsionada pela dinâmica da globalização, tem requerido que os países tornem-se cada 

dia mais competitivos e atendam as exigências do mercado exterior. Tais demandas 

envolvem todos os setores econômicos (SILVA, 2017). 

Os crescentes fluxos comerciais nos últimos períodos têm levado a literatura a 

desenvolver-se para justificar os determinantes do comércio entre os países. Todavia, uma 

particularidade dessa teoria é que os modelos que objetivam clarificar os determinantes 

do comércio internacional são complementares e não excludentes, isto é, as causas do 

crescimento do comércio internacional não estariam em somente uma teoria, ao mesmo 

tempo em que as explicações de uma teoria não concorreriam, necessariamente, com as 

demais teorias (ARBACHE & NERI, 2001). 

De acordo com Brasil (2018) o comércio é considerado um fator elementar para o 

aumento do bem-estar civil. A liberdade de comércio permite às firmas obterem 

maquinários com tecnologia mais avançadas e por menores preços. Ou seja, a liberdade 

comercial contribui para que o país reduza os custos, aumente a produção e/ ou eleve a 

qualidade dos produtos locais. 

A abertura comercial, especialmente, a partir da década de 90, fez com que muitas 

firmas brasileiras instalassem programas de racionalização através da especialização em 

linhas de mercadorias com estrutura produtiva mais objetiva, dessa forma, visando elevar 

a produtividade (VIEIRA, 2012). Piani; Kume (2203) complementam afirmando que, 

primeiramente, o Brasil firmou acordos comerciais com a Argentina, Paraguai e Uruguai; 

e anos depois assinou o tratado do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL)1. 

A concorrência ensejada pela liberdade de comércio estimula as empresas e as 

pessoas a buscarem formas de produzir mais produtos com menores custos de maneira 

contínua. Logo, a queda dos custos por unidade indica que as empresas estão mais 

                                                 
1 Membros do MERCOSUL: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai (efetivos); Bolívia, Chile, Peru, 

Colômbia, Equador, Guiana e Suriname (associados); México e Nova Zelândia (observadores). 
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competitivas do que eram no passado, ou seja, propensas à vencer a concorrência com as 

empresas estrangeiras. Por sua vez, a operação de equipamentos, softwares e outras 

tecnologias mais modernas contribuem para que os trabalhadores sejam mais eficientes, 

dessa forma, permitindo-lhes demandar melhores salários; e o acesso a bens importados 

mais baratos faz aumentar o poder de consumo e o bem-estar. Por fim, pode-se afirmar 

que consumidores e empresas são favorecidos por sistemas que privilegiam a liberdade 

de comércio (BRASIL, 2018). A seguir, na figura 1, é possível notar a relação entre a 

inovação, competitividade e crescimento econômico. 

 

 

Figura 1 - Relação entre inovação, competitividade e crescimento econômico.

 
 Fonte: Dosi; Pavitt; Soete (1990). 

 

Nota-se que existem três regimes, são eles: o regime tecnológico, o regime de 

inserção na economia mundial, o regime de formação da demanda macroeconômica. O 

primeiro está vinculado à natureza singular tecnológica de cada país. Já a segunda está 

associada à relação entre inovação e competividade, bem como, a entre os setores tadable 

e nontradable da economia. Por fim, o terceiro regime liga a inovação às ações de 

investimento, bem como, ao modelo do multiplicador keynesiano (DOSI; PAVITT; 

SOETE, 1990). 

Nessa perspectiva, aparece o termo competividade que pode ser definida, de modo 

amplo, como a capacidade de um sistema (país, setor industrial, grupo empresarial ou de 

determinada empresa) de agir com sucesso em um contexto especifico de negócios. O 

desempenho da competividade de determinado país ou órgão está associado aos três 

elementos seguintes: fatores sistêmicos, fatores estruturantes e fatores internos à empresa 

(WOOD JR; CALDAS, 2007). 
 

3. METODOLOGIA 

 

Um dos municípios da mesorregião do oeste potiguar é Mossoró que detém uma 

área territorial de 2.099.33 Km² e que acolhe 259.815 habitantes; de forma que 237.241 

pessoas estão na área urbana no espaço urbano e 22.574 estão na zona rural. (IBGE, 

2010). 
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Figura 2 – Mapa do município de Mossoró (RN) 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2018. 

 

Para a elaboração desse estudo teve-se como base a pesquisa bibliográfica e 

documental com a captação e tratamento de dados secundários. A coleta de dados foi 

realizada através do de fontes oficiais. Após o levantamento das informações, foi 

realizada a tabulação dos dados em ambiente EXCEL ® 2013. Os dados são referentes ao 

período de 2005 - 2015.  

 

3.1 Grau de abertura ao comércio (GA) 

GA = 
X+M

PIB
 

Onde:  

X representa o valor das exportações. 

M representa o valor das importações. 

PIB é valor do Produto Interno Bruto a preços de mercado. 

 

O GA pode assumir valores superiores a 1 na medida em que no numerador  

importação aparece com sinal positivo; enquanto que no cálculo do PIB indica o sinal 

negativo (FORTE, 2011). 

 

3.2 Taxa de cobertura global (C) 

 

C =  
X

M
 

Onde: 

X representa o valor das exportações. 

M representa o valor das importações. 

C representa a taxa de cobertura 

 

Em termos simples, uma taxa de cobertura superior a 1 significa que o município 

tem uma posição comercial forte (competitividade comercial). Por outro lado, uma taxa 

inferior a 1 aponta uma posição fraca ou dependência comercial (saldo comercial 

negativo). Com dados de séries históricas revela o dinamismo relativo entre as 

exportações e as importações (FORTE, 2011). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para compreender melhor os resultados e discussões, é necessário afirmar que o 

PIB considerando no trabalho é aquele da ótica do dispêndio macroeconômico, ou seja, é 

igual a soma do consumo das famílias (C), dos investimentos das empresas (I), dos gastos 

do governo (G) e das exportações (X) deduzidas das importações (M), resultando na 

equação PIB = C+I+G+(X-M) (TEMEA, 2011). Nessa perspectiva, a seguir, nota-se os 

dados estatísticos do PIB, valores totais de exportações e importações no município de 

Mossoró (RN) em US$ FOB, no período de 2005-2015. 

 

Tabela 1 - PIB, valor total de exportações e importações no 

município de Mossoró (RN) em US$ FOB (2005-2015) 

Ano PIB Exportações (X) Importações (M) 

2005 1.919.783                 100.507.207                        14.447.921  

2006 2.253.641                   98.165.813                        13.675.531  

2007 2.651.003                 117.013.008                        20.703.384  

2008 2.655.950                   96.708.685                        24.641.527  

2009 2.908.679                   74.436.877                        14.420.050  

2010 3.514.550                   77.901.887                        46.547.928  

2011 3.912.768                   86.060.985                        62.675.257  

2012 4.493.958                   84.145.366                        37.510.768  

2013 6.151.752                   77.334.522                        29.775.416  

2014 6.229.278,41                   75.485.251                        26.439.090  

2015 6.046.733,21                    76.933.982                        26.163.739  
Fonte: MDIC; IBGE, 2018. Elaboração do autor. 

 

Considerando o intervalo temporal de 2005-2015, nota-se que o Produto Interno 

Bruto (PIB) aumentou significativamente. Já as exportações brasileiras diminuíram no 

decorrer do período em análise. E observa-se que as importações reduziram no tempo 

estimado, dessa forma, passando de US$ 1.919.783 em 2005 para US$ 6.046.733,21 em 

2015. Logo, deve-se dizer que não se trata de um cenário desejável pelos mossoroenses. 

A indústria salineira, petrolífera e fruticultura irrigada são as principais atividades 

no município de Mossoró. As organizações espaciais desses setores ultrapassam as 

fronteiras municipais, dessa forma, praticam os processos de distribuição, 

beneficiamento, fornecimento e comercialização com outras regiões do país e exterior 

(ROCHA, 2009). 

De acordo com os dados disponibilizados pelo MDIC (2018), as exportações do 

município baseiam-se nos produtos básicos, dessa forma, pode-se destacar as mercadorias 

de melões, sal e frutas diversas. Além disso, o município produz bons quantitativos de 

castanha de caju a fim de exportar. Nessa perspectiva, deve-se dizer que os principais 

países que importam os produtos brasileiros, são: Espanha, Holanda, Reino Unido e 

Estados Unidos. 

Seguindo a mesma fonte do paragrafo anterior, na dinâmica das importações, os 

produtos industrializados são os principais bens que o município importa, dessa maneira, 

os instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, 

fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica; Fios, 
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cabos e outros condutores isolados para usos elétricos. O município de Mossoró busca 

importar os produtos, geralmente, junto à Espanha, China, Rússia e México. 

O fator motriz da relação entre crescimento e comércio é que abertura comercial 

contribui com a aceleração do crescimento e o desenvolvimento de determinado local. Na 

abordagem da economia internacional é dito que abertura comercial leva ao crescimento 

econômico pela especialização de um país e do seu nível de produtividade. Essa 

interatividade positiva entre o comércio e o crescimento econômico tem sido abordada 

em muitos trabalhos empíricos (FEITOSA, 2009). Nessa perspectiva, a seguir, nota-se o 

grau de abertura ao comércio no município de Mossoró (RN), no período de 2005-2015.  

 

Figura 3 - Grau de abertura ao comércio no município de Mossoró (RN) (2005-2015) 

 

 
Fonte: MDIC/ SECEX, 2018. Elaboração do autor. 

 

Considerando as informações da figura 3, observa-se que o grau de abertura ao 

comércio diminuiu, dessa forma, tornando a economia local mais endógena. De modo 

numérico o cenário municipal passou de 59,88 em 2005 para 17, 05 em 2015. Esse 

resultado pode está associado ao consumo e investimento realizado de modo interno. São 

diversos elementos que interferem o resultado do grau de abertura ao comércio.  

Salienta-se que o comércio exterior tende a ser mais importante (maior grau de 

abertura) para as localidades pequenas (no sentido geográfico ou populacional e cercado 

por regiões/países vizinhos que adotam o comércio livre) do que para localidades grandes 

(relativamente autossuficientes ou geograficamente isolados e penalizados por elevados 

custos de transporte). Ademais, a análise da estrutura econômica (principalmente o peso 

dos serviços não transacionáveis no PIB), as reexportações e a presença de empresas 

multinacionais (as quais conduzem a elevado comércio intra-firma) podem contribuir nas 

diferenças na importância do comércio exterior entre as localidades (FORTE, 2011).  

Pode-se dizer que existe uma determinada ambiguidade sobre o cenário municipal 

em pauta. Por um lado, os dados podem apontar para políticas endógenas, dessa forma, 

oferecendo mais oportunidades às pessoas locais e aumentando os níveis de emprego no 

município. Todavia, a situação em observação pode indicar que o mercado municipal está 

fechando-se ao comércio exterior, dessa maneira, reduzindo a competitividade nos 

diversos setores econômicos. Nessa perspectiva, a seguir, é observada a taxa de cobertura 

global no município de Mossoró (RN), no período de 2005 – 2015. 
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Figura 4 - Taxa de cobertura global referente ao município de Mossoró (RN) no 

período de 2005 – 2015 

 
  Fonte: MDIC/ SECEX, 2018. Elaboração do autor. 
 

Considerando o período de 2005 – 2015, percebe-se que a taxa de cobertura global 

reduziu drasticamente, dessa forma, indicando que as importações cresceram mais que as 

exportações. De modo numérico, o indicador no município passou de 6,96 em 2005 para 

2,94 em 2015. 

Percebe-se que o ponto máximo da taxa de cobertura ocorreu em 2006 quando o 

município atingiu a marca de 7,18. Esse resultado está vinculado aos bons resultados na 

dinâmica das exportações de melão, melancia e castanha de caju. De acordo com Santos 

(2014), o município de Mossoró é considerado um dos principais exportadores do Rio 

Grande do Norte.  

Entretanto, a cada ano a taxa de cobertura reduz, dessa forma, indicando que o 

município está importando mais que exportando. De modo estatístico, o menor dado 

ocorreu em 2011 quando foi registrada a taxa de cobertura de 1,37. De acordo com o 

jornal Tribuna do Norte (2011), o resultado está associado ao baixo nível de exportação 

da indústria de fruticultura.  

Salienta-se que apesar da redução, o indicador continua apresentando vantagem 

comparativa em relação às importações. De acordo com Almeida et al, (2007) quando a 

taxa de cobertura é maior que 1 diz-se que houve uma vantagem comparativa em termos 

de cobertura das importações, ou seja, as exportações dos produtos locais  são maiores 

que suas importações. Logo, afirma-se que a economia do município ainda é considerada 

forte. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de informações obtidas através de fontes confiáveis, buscou-se 

responder a problemática inicial; ou seja, expor dados sobre a abertura comercial no 

município de Mossoró (RN), no período de 2005-2015. Nessa perspectiva, mensurou-se 

o PIB, exportações, importações, a taxa de cobertura global e o grau de abertura ao 

comércio exterior.  
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No primeiro momento, percebeu-se que o PIB do município aumentou, pois, a 

demanda interna estava propensa ao consumo e investimos. Notou-se também que as 

exportações que têm como peça-chave os produtos básicos (melão, castanha de caju, 

melancia), reduziram no período analisado. Por outro lado, as importações foram 

alavancadas pelas mercadorias industrializadas. 

Observou-se que grau de abertura ao comércio diminuiu, em razão, da queda das 

exportações, bem como, do aumento do PIB e das importações. Notou-se ainda que a 

redução das exportações e o elevado nível de importação interferiram na taxa de cobertura 

global referente ao município de Mossoró (RN), no período de 2000-2015. 

Por fim, acredita-se que o desenvolvimento equilibrado é alcançável, para tanto, 

é necessário realizar a combinação das políticas endógenas e exógenas. Aqui, a escolha 

ótima é a aplicação ações exteriores quanto o uso das estratégias locais, dessa forma, 

todos podem participar do desenvolvimento do município e favorecendo melhores 

condições sociais, políticas, ambientais, econômicas e culturais. 
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GRUPO I - Produtividade, Crescimento e Desenvolvimento Econômico. 

 

RESUMO 

O estado do Ceará vem demonstrando altas taxas de crescimento da economia, 

determinado através do PIB, que desde 2008 está acima do nacional. O presente trabalho 

tem como objetivo analisar como se deu a evolução tanto dos gastos públicos do estado 

como do crescimento do PIB e identificar uma possível relação entre essas variáveis. O 

método de regressão linear simples utilizado para estimar a possível correlação existente 

entre as variáveis. De acordo com os resultados é possível inferir que os gastos públicos 

do estado do Ceará no período de 2012 a 2015 estão positivamente relacionados ao 

crescimento do seu PIB.  

Palavras-Chave: Gasto público, crescimento econômico, PIB 

ABSTRACT 

The state of Ceará has been showing high growth rates of the economy, determined by 

GDP, which has been above the national level since 2008. The present study aims to 

analyze how the evolution of both public expenditure of the state and GDP growth has 

occurred and to identify a possible relationship between these variables. The simple linear 

regression method used to estimate the possible correlation between the variables. 

According to the results it is possible to infer that the public expenditures of the state of 

mailto:marcus-ico@hotmail.com
mailto:damarisfrutuoso@gmail.com
mailto:gerlaniarocha@gmail.com
mailto:meire.duarte@hotmail.com
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Ceará in the period from 2012 to 2015 are positively related to the growth of its GDP. 

Key-words: Public spending, economic growth, GDP. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A interferência do Estado na Economia através dos gastos públicos vem sendo 

adotada por praticamente todos os países no mundo, visando atingir uma maior eficiência 

desta e buscando, assim, um aumento não somente do PIB (Produto Interno Bruto) e do 

nível de renda. Mas há, hoje, uma preocupação maior com a qualidade de vida da 

população. Dessa forma, pode-se afirmar que o principal objetivo da maioria dos 

governos atualmente é o desenvolvimento socioeconômico de seus países. Como defende 

Celso Furtado (1974), até o momento, no que se diz respeito ao desenvolvimento, este 

estava focado apenas no crescimento do produto da economia em detrimento as 

necessidades humanas coletivas.  

Existe uma ampla literatura que discute a relação entre os gastos públicos e 

crescimento econômico, podendo-se iniciar por Wagner em 1890, e sua Lei dos 

Dispêndios Públicos Crescentes, que defendia o aumento das atividades do Estado na 

Economia, e destacando-se também outros autores como Keynes, Aschauer, Barro e Ram. 

Apesar disso, ainda não se sabe ao certo como a composição do gasto público afeta a taxa 

de crescimento de um país.  

Segundo Rocha e Giubert (2005) dois fatores justificariam a importância de se 

analisar essa composição. O primeiro seria a distinção entre gastos públicos “produtivos” 

e “improdutivos” e o estabelecimento de diretrizes de como um país pode melhorar seu 

desempenho econômico, mudando a combinação entre os dois tipos de despesas, o que 

pode ajudar no fim da disputa política na qual geralmente estão envolvidos. Em segundo 

lugar, pode ser ter uma maior certeza de onde fazer cortes fiscais adicionais. 

No Brasil, é possível observar um grande volume de arrecadação de tributos e 

grandes quantidades recursos destinados ao investimento público em diversas áreas. 

Porém, existem disparidades significativas na quantidade de recursos públicos aplicados 

em determinados setores, variando de acordo com a região do país e com a época, e que 

são acompanhadas de diferenças tanto no PIB quanto nos índices de desenvolvimento 

econômico das mesmas. 

Como o Governo não dispõe de recursos ilimitados para financiar seus 

investimentos, torna-se necessário aplicá-los da forma mais eficiente possível, atendendo 

de forma mais satisfatória as necessidades da população e consumindo a menor 

quantidade de recursos possível. Sendo assim, os investimentos públicos, bem como um 

planejamento adequado para sua aplicação, podem ser considerados como ferramentas 

importantes para elevar o nível de desenvolvimento socioeconômico de uma região 

(ROCHA E GIUBERT, 2005). 

A relação entre gastos públicos e crescimento econômico não é um tema atual. 

Keynes (1985 apud PAIVA FREITAS, CASTRO NETO E LÔU 2009) em sua Teoria da 

Demanda Efetiva já defendia uma participação maior do Estado na Economia, como um 

agente estabilizador, onde através da Política Fiscal, que consiste em tributação e 

investimentos governamentais, seria possível regular o nível de emprego e renda da 

economia. 

Baseada na teoria do bem-estar, que se tratava a princípio, de uma discussão sobre 

a ação do governo em tributar e gastar e buscava uma situação ideal para o indivíduo e 

para a sociedade. Com a Segunda Guerra Mundial, a relação do comportamento dos 
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gastos públicos com o crescimento econômico passou a se apresentar como uma nova 

linha de estudo (RIANI, 2002, p.58 apud ARAÚJO, MONTEIRO E CAVALCANTE, 

2010).  

Segundo Keynes (1936) o investimento era considerado uma variável endógena, 

ou seja, era influenciada por outras variáveis. Dando destaque, principalmente, à 

importância das expectativas na tomada de decisão do investimento.  Segundo sua Teoria 

Geral do Emprego, Juro e da Moeda o empresário investiria considerando a taxa de 

retorno do investimento e o custo de oportunidade do capital, que, no caso, teria como 

parâmetro a taxa de juros da economia pagos caso ele não aplicasse o recurso. Isso 

provocaria uma incerteza quanto à decisão de investir, sendo isso relacionado às 

expectativas de como nessa situação, seria o resultado da aplicação dos recursos. Assim, 

Servén e Solimano (1993) acreditam que de acordo com a teoria Keynesiana, o 

investimento acontece em situações de incerteza, sendo necessário supor qual a situação 

futura do mercado, quais os prováveis retornos e custos de oportunidade ligados a esse 

investimento.  

Alves e Luporine (2007) enfatizam que segundo a teoria neoclássica o estoque de 

capital desejado é dado em função do nível de produto e do custo do capital, sendo este, 

segundo Servén e Solimano (1993) dado por variáveis como preço dos bens de capital, 

taxa de juros e pela depreciação. 
  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Reis (2008) observa em sua análise sobre a evolução do investimento público no 

Brasil, que a partir da Segunda Guerra Mundial os investimentos eram principalmente 

voltados à produção domestica. Com o controle seletivo de importações houve uma 

superproteção da indústria nacional, o que acabou por prejudicar o crescimento desta. 

Com o Plano Salte (1) em 1951 houve um grande aumento dos gastos do governo, mas 

logo em seguida com a criação do BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico) em 1952 houve um grande aumento nos projetos de infraestrutura nacionais. 

É possível observar tal fato no gráfico baixo que demonstra as taxas de investimento 

público de 1947 a 2015. 

 

 Gráfico 1: Taxas de Investimento público (1947-2015) 

 
Fonte: Ipea 
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Segundo o mesmo houve dois períodos em que se tentou estimular os 

investimentos que foram caracterizados principalmente por uma flexibilização da política 

fiscal, onde se é permitido um aumento da dívida pública evitando o aumento de impostos 

ou o corte nos investimentos, além do planejamento estratégico assumido pelo governo. 

No primeiro que se deu no período 2006 a 2010 houve um crescimento das receitas 

primaria, o que foi suficiente para suprir os gastos sociais existentes e direcionar recursos 

para novos investimentos, porém essa política foi muito criticada por apresentar varias 

fragilidades que foram comprovadas logo em seguida no período de 2011 a 2014 onde 

houve uma desaceleração do crescimento econômico e da arrecadação, ocorreu uma 

elevação do custo fiscal pela ampliação de subsídios e incentivos fiscais às empresas sem 

muito efeito no investimento privado e constatou-se uma necessidade de reformulação na 

politica de gastos sociais do governo e tornou-se, portanto quase inevitável não haver 

cortes nos investimentos públicos. Segundo o autor ainda não está clara a dinâmica dos 

investimentos públicos no Brasil e percebe-se uma grande vulnerabilidade dos mesmos 

diante do cenário econômico atual. 

 

2.1 Investimento público no estado do Ceará 
 

No estado do Ceará a maior quantidade de recursos é destinada principalmente às 

despesas administrativas, educação, saúde, infraestrutura e segurança. Pode-se observar 

analisando a Tabela 1 a seguir que no período de 2012 a 2015 houve aumento significativo 

no volume de recursos de algumas áreas em detrimento à outras como pode-se constatar 

a diminuição dos recursos destinados à educação, saúde e infraestrutura o que segundo o 

que já foi abordado deverá prejudicar o crescimento econômico da região. Principalmente 

os cortes nos gastos em infraestrutura, que em 2014 representava 8,78% do total das 

despesas públicas, passando para 6,92% em 2015. 

 

Tabela 1: Valor dos recursos públicos aplicados por setor de 2012 a 2015. 

SECRETARIA 2012 2013 2014 2015 

ENCARGOS 

GERAIS DO 

ESTADO 

3.253.385.333,20 3.369.002.632,97 3.795.079.061,24 3.993.262.277,81 

SECRETARIA DA 

EDUCAÇÃO 
2.075.030.610,55 2.438.930.789,96 2.395.034.276,44 2.251.326.083,62 

SECRETARIA DA 

SAÚDE 
2.031.616.774,21 2.340.366.705,77 2.848.711.890,61 2.770.476.678,65 

SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 

2.185.609.797,59 2.225.539.568,31 2.698.155.134,63 2.996.595.207,98 

SECRETARIA DA 

INFRAESTRUTURA 
960.929.727,86 1.221.940.155,36 1.743.727.020,35 1.323.869.352,02 

SECRETARIA DA 

SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA 

SOCIAL 

1.387.176.472,26 1.538.284.558,42 1.787.913.435,20 1.927.681.112,00 

SECRETARIA DAS 

CIDADES 
201.532.528,68 288.518.252,37 479.148.793,13 671.429.375,14 

SECRETARIA DA 

FAZENDA 
616.728.199,72 625.970.906,80 703.472.041,37 684.590.135,54 

SECRETARIA DA 

CIÊNCIA, 
452.162.165,15 525.441.792,38 658.241.072,44 478.266.503,79 
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TECNOLOGIA E 

EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

Fonte: Elaboração própria, Portal da Transparência. 

 

Araújo, Monteiro e Cavalcante (2010) analisando como a composição dos gastos 

públicos no Ceará se relacionava o crescimento do PIB constatou que gastos sociais, com 

previdência e o investimento em capital contribuíram positivamente para o crescimento 

do PIB. Já gastos com saúde e saneamento, administração e planejamento apresentaram 

uma relação negativa em seu estudo chegando a conclusão de que deve-se haver uma 

redistribuição na aplicação de recursos, que devem ser destinados aos setores que 

contribuem mais para o crescimento do PIB obtendo-se assim, uma maior eficiência dos 

mesmos.  

O Gráfico 2 abaixo mostra como estão distribuídos os recursos públicos do estado 

do Ceará no ano de 2015, onde se percebe um grande volume de recursos sendo utilizados 

para custeio das atividades administrativas do estado, o que não representa a situação 

ideal segunda a literatura exposta até o momento. 

 

Gráfico 2: Percentual de Participação de cada setor na despesa total do Estado do 

Ceará(2015) 

 

Fonte: Portal da Transparência. 

 

Portanto, torna-se relevante compreender qual a possível relação existente entre a 

forma como são alocados os recursos públicos atualmente, e sua relação com o 

crescimento do PIB do estado do Ceará entre 2012 e 2015, e assim conhecer os setores 

cujos investimentos afetariam de forma mais eficaz a economia do estado, o que 

possibilitaria uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos, além de possivelmente 

contribuir para a elevação do nível de desenvolvimento socioeconômico dos mesmos. 

 
3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área geográfica de estudo 
 

A área geográfica do estudo corresponde ao estado do Ceará localizado na região 

Nordeste do Brasil. O estado é composto por 184 municípios divididos em 14 regiões que 

são: Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Litoral Oeste / Vale 

do Curu, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão 

dos Crateús, Sertão dos Inhamuns, Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe. (IPECE 2015). 
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Segundo dados do IBGE (2015) o estado conta com uma área de 148.886,3 km2, 

população estimada de 8.904.459 habitantes, tendo densidade demográfica de 56,76 

habitantes por km2. Quanto a economia, de acordo com dados do IPECE (2015) o PIB do 

Ceará apresenta alta, inclusive acima do PIB nacional desde 2003, apresentando uma 

queda de 3,48% no ano de 2015, já a renda per capita do estado, referente ao ano de 2015 

é de 680,00 reais. 

Figura 1: Divisão municipal do Estado do Ceará 

 
Fonte: Ipece 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

   

 Este trabalho consiste numa pesquisa explicativa que, segundo Gil (2008) tem por 

objetivo identificar fatores que determinam ou contribuem para ocorrência de 

determinados fatos. Assim, esta pesquisa procura identificar em quais setores os 

investimentos públicos possuem uma relação positiva ou negativa com o 

desenvolvimento socioeconômico do estado do Ceará. Além disso, como serão utilizados 

dados estatísticos para a abordagem da pesquisa, esta pode ser classificada como 

quantitativa. 

Ainda, de acordo com Gil (2008) como já houve a ocorrência dos fatos 

estudados, sem possibilidade de qualquer manipulação por parte do pesquisador dos 

dados utilizados, esse trabalho pode ser caracterizado quanto ao seu delineamento como 

uma pesquisa ex-post facto.  

 

3.3 Fontes de dados 

 

Para a realização deste estudo será feito, inicialmente, um levantamento de 

trabalhos relacionados com a área de investimento público e desenvolvimento 

econômico, tornando esta uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2008). 
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Após esta etapa serão analisados dados secundários disponibilizados por 

institutos como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada), IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará) e Secretaria do Tesouro Nacional tornando esta uma pesquisa, também, 

documental (GIL, 2008). 

Para determinar o nível de crescimento do estado foi utilizado o PIB como 

referência, e já para determinar as áreas onde estão alocados os recursos públicos estão 

alocados foram utilizados dados referentes ao orçamento das secretarias que contavam 

com valores mais expressivos durante o período de 2012 a 2015, que foi selecionado 

devido a maior disponibilidade de dados referentes aos gastos públicos e PIB do estado 

do Ceará.  

3.4 Métodos de análise 

  Será utilizado o método dedutivo, onde, segundo Gil (2008) este parte de aspectos 

gerais, e princípios aceitos como verdadeiros partindo para o aspecto particular. Sendo 

assim, serão utilizadas teorias no campo dos gastos públicos e desenvolvimento 

econômico, abrangendo um nível nacional inicialmente, e que posteriormente serão 

adaptadas e aplicadas à realidade da região estudada. 

  Coletados os dados, será utilizado um modelo econométrico para verificar a relação 

existente entre as áreas que mais demandam recursos públicos e sua relação com o 

crescimento do PIB do estado.  

  Assim, para se analisar como as variáveis estudadas estão relacionadas se utilizará 

um modelo de regressão linear simples, que determina a relação existente entre duas 

variáveis quantitativas, obtendo-se o modelo abaixo. 

 

PIB = β0+ β1Gt + e 

 

  No modelo em questão o PIB é considerado como uma variável dependente, ou 

seja, seu valor está relacionado ao valor de outra variável. Já a variável Gt relacionada aos 

gastos públicos é considerada independente e representa os gastos públicos agregados no 

período estudado. Nele t representa o período aplicado, variando de 2012 a 2015, e 

representa a taxa de erro do modelo, representando comportamentos da variável PIB que 

podem não estar relacionados à variável independente G. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Analise da evolução dos gatos públicos no Ceará de 2012 á 2015 

No gráfico 3 encontramos a evolução dos gastos públicos no estado do Ceará entre 

os anos de 2012 e 2015: 
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Gráfico 3: Evolução do gasto público no estado do Ceará (2012-2015) 

 
Fonte: Elaboração própria, Portal da Transparência 

  

Pode-se perceber pela análise do gráfico que as áreas em que o maior volume de 

recursos públicos aplicados está nos setores de custeio das atividades do estado, educação, 

saúde, planejamento, infraestrutura e segurança pública. 

 Assim, grande parte dos recursos está aplicada em uma área em que, segundo o 

referencial teórico deste trabalho não contribui de forma positiva para o PIB, porém ainda 

é alto o volume de gastos com áreas positivamente relacionadas ao seu crescimento. 

 Também possível inferir que houve uma queda no nível de gastos públicos no ano 

de 2015 do período em todos os setores excetuando-se os encargos públicos, segurança, 

saúde e planejamento e gestão. 

Os dados referentes a esse aumento no volume de recursos aplicado podem ser 

vistos na Tabela 2 a seguir, onde se encontram os valores em porcentagem do crescimento 

do investimento público no estado, comparando-se o início e o final do período estudado, 

onde é importante frisar que apesar da diminuição nos gastos no último ano de período 

todos os setores tiveram crescimento no volume de recursos aplicados ao final do período 

estudado.  

 

Tabela 2: Crescimento total dos gastos públicos por setor (%) 

SECRETARIA 2012 2015 AUMENTO(%) 
 

3.253.385.333,20 3.993.262.277,81 22,74% ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2.075.030.610,55 2.251.326.083,62 8,40% 

SECRETARIA DA SAÚDE 2.031.616.774,21 2.770.476.678,65 36,36% 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E 

GESTÃO 
2.185.609.797,59 2.996.595.207,98 37,10% 

0,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E…

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA…

SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA…

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO…

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

2012 2013 2014 2015
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 960.929.727,86 1.323.869.352,02 37,76% 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

E DEFESA SOCIAL 
1.387.176.472,26 1.927.681.112,00 38,96% 

SECRETARIA DAS CIDADES 201.532.528,68 671.429.375,14 233,16% 

SECRETARIA DA FAZENDA 616.728.199,72 684.590.135,54 11,00% 

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA 

E EDUCAÇÃO SUPERIOR 
452.162.165,15 478.266.503,79 5,77% 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO 
361.100.246,68 483.305.920,60 33,84% 

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS 175.985.144,48 324.059.819,49 84,14% 

TOTAL 13.701.257.000,38 17.904.862.466,64 30,68% 

Fonte: Elaboração própria, Portal da transparência. 

  

Pela Tabela 2 pode-se perceber um aumento significativo no total de gastos públicos do 

estado ao final do período. Além disso, as áreas onde houve maior aumento da aplicação 

de recursos no decorrer do período foram os gastos com a Secretaria das Cidades, 

Secretaria dos Recursos Hídricos, Secretaria de Segurança, Secretaria de Infraestrutura e 

Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 Também se destaca um aumento nos valores dos gastos públicos, tal fato se deve, 

principalmente, a uma maior arrecadação de tributos verificada no período estudado 

segundo informações da SEFAZ (2016) como pode ser visto no gráfico 4 permitindo, 

assim, um maior volume de investimento públicos. 
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Gráfico 4: Evolução da arrecadação de tributos (2012-2015) 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da SEFAZ 

 

De acordo com os dados apresentados, apesar de haver uma grande quantidade de 

recursos aplicados em despesas administrativas, não consideradas eficientes de acordo 

com a literatura abordada neste trabalho, pode-se destacar um aumento significativo nos 

gastos com áreas consideradas positivamente relacionadas com o crescimento econômico.  

 

4.2 Análise do crescimento do PIB do Ceará de 2012 a 2015 

Quanto ao PIB do Ceará, segundo o IPECE (2015) registrou-se um decréscimo de 

3,48% do PIB anual do estado em 2015, uma vez que o mesmo vinha registrando 

crescimento acima do PIB anual nacional desde 2008 como pode ser observado no gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 5: Evolução do PIB do Ceará comparado ao nacional(2008-2015) 

  
Fonte: Elaboração própria, IPECE 

 

Esse fato pode ser justificado pela crise econômica enfrentada pelo país 
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recentemente, tendo como setores onde houve queda: Agropecuária (4,15%), Indústria 

(8,27%), e serviços (5,03%).  

No gráfico abaixo encontramos a evolução do PIB no período abordado nesta 

pesquisa: 

Gráfico 6: Evolução do PIB do Ceará (2012-2015) 

 
Fonte: Elaboração própria, IPECE. 

 

Pode-se perceber que da mesma forma que em alguns gastos públicos do estado, 

como pode ser visto no gráfico 2, o PIB também sofreu uma retração no ano de 2015 o 

que indica uma possível relação entre essas duas variáveis. 

 

4.3 Análise da Correlação Linear Simples  

Buscando verificar a possível relação existente entre o crescimento do PIB e o 

nível de gastos públicos do governo do estado foi feita uma análise de correlação linear 

simples através do programa estatístico STATA considerando o período de 2012 a 2015. 

A análise do modelo foi feita somando-se os valores dos gastos em cada área 

estudada obtendo-se, assim, o valor do gasto total e em seguida foi feito o teste de 

correlação entre a variável GASTO TOTAL e PIB indicando uma correlação de 0,86 entre 

as mesmas. Conforme a a tabela abaixo: 

Quadro 1: Teste de correlação entre PIB e Gasto Público Total 

 PIB GASTO TOTAL 

PIB 1.0000  

GASTO TOTAL 0.8681 1.000 

Fonte: Elaboração própria 

  

É importante destacar que também pode ser determinada a correlação com todos 

os gastos individualmente, mas para esta optou-se por usar-se o valor dos gastos 

agregados. 

Para se estimar a regressão utilizou-se o modelo LOG-LOG, onde a interpretação 

se dará de forma percentual, transformando assim as variáveis em logaritmo, assim PIB 

= LOG_PIB e GASTOS TOTAIS= LOG_GATOSTOTAIS tendo como resultados para a 

regressão linear simples: 

2012 2013 2014 2015

PIB (R$) 96.814.503.541, 108.796.325.185 113.539.844.963 109.588.658.358

85.000.000.000,00

90.000.000.000,00

95.000.000.000,00

100.000.000.000,00

105.000.000.000,00

110.000.000.000,00

115.000.000.000,00
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Quadro 2: Resultados observados utilizando o modelo 

log_pib  Coef. Std. Err. t  P>|t| [95%Conf.] Interval] 

log_gastostotai

s  
.4501286 .1736626 2.59 0.122 -.2970814 

1.197.33

9 

_cons 1.481.695 408.154 3.63 0.068 -2.744.498 323.784 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O modelo também indica quanto ao seu coeficiente de determinação (R-

SQUARED) que 77,06% das variações no PIB do estado do Ceará estão relacionadas às 

variações nos gastos públicos. Já segundo a análise do modelo o coeficiente de 

determinação ajustado (ADJ R-SQUARED), que se ajusta de acordo com o número de 

variáveis encontradas no modelo, obteve-se o valor de 0,6559, assim segundo esse 

resultado 65,59% das variações na variável dependente do modelo podem ser explicadas 

por variações na variável independente. 

Pelos testes não se encontrou problemas de heterocedasticidade, ou seja, as 

variações nos valores observados das variáveis do modelo mantiveram-se constantes nas 

observações do modelo. Também não foram encontrados problemas de autocorrelação. 

Quanto ao coeficiente de correlação obteve-se uma relação significantemente 

positiva entre os gastos públicos e o crescimento do PIB.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou compreender como o investimento público afeta os 

níveis de crescimento do PIB do estado do Ceará n período de 2012 a 2015. 

De acordo com os dados analisados constata-se que o maior volume de recursos 

públicos do estado está destinado aos encargos gerais do estado, porém é preciso destacar 

o aumento considerável no volume de recursos aplicados em áreas consideradas 

positivamente relacionadas ao crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida 

da população como infraestrutura, saúde e segurança, apesar da retração no último ano 

do período de tempo estudado, levando-se em consideração o período inteiro houve 

aumento do volume do investimento público em todos os setores estudados. 

Quanto ao PIB do Ceará, este apresenta um comportamento semelhante ao dos 

gastos públicos apresentando valores positivos em todo o espaço de tempo estudo, exceto 

no ano de 2015 onde foi observado um decréscimo do mesmo, o que demonstra uma 

relação direta entre os dois. 

De acordo com os resultados desta pesquisa é possível inferir que os gastos 

públicos do estado do Ceará no período de 2012 a 2015 estão positivamente relacionados 

ao crescimento do seu PIB.  

Apesar da grande quantidade de recursos aplicados em despesas de custeio do 

estado, que é uma área onde os gastos são considerados ineficientes segundo a literatura 

apresentada, ainda é alto o volume de recursos aplicados em áreas que proporcionam o 

crescimento econômico de acordo com a mesma. Assim, de forma geral, os investimentos 

públicos realizados estão contribuindo de forma positiva para o crescimento do PIB do 

estado. 
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RESUMO 

O presente trabalho terá como tema central o papel dos gastos públicos estaduais sobre o 

crescimento econômico dos Estado brasileiros, e, consequentemente, o crescimento 

econômico do país. Tendo em vista o período de grande prosperidade econômica do país 

a partir do ano de 2002 optou-se por dividir o período de análise entre 1986-2001 e 2002-

2013. Para tanto, fez-se uma dissecação dos gastos públicos de acordo com suas 

categorias econômicas (despesas totais, correntes e de capital) e também de acordo com 

suas respectivas categorias funcionais (investimento, segurança e infraestrutura). Logo, 

considerado que o presente estudo apresenta séries com raízes unitárias que permitem 

cointegração entre elas e heterogeneidade, aplicou-se o modelo VEC em painel. Para 

realização das estimativas optou-se por aplicar o teste de Teste de Hausman, com o 

estimador DFE e, posteriormente, com o surgimento do problema da dependência de 

seção transversal, optou-se por aplicar o teste de dependência transversal desenvolvido 

por Pesaran (2004). 

Palavras-chave: Gastos Públicos, Crescimento Econômico, Categorias. 

 

ABSTRACT 

This paper will focus on the role of state public expenditures on the economic growth of 

the Brazilian state, and, consequently, the economic growth of the country. In view of the 

period of great economic prosperity of the country from the year 2002 it was decided to 

divide the period of analysis between 1986-2001 and 2002-2013. For this purpose, public 

expenditures were dissected according to their economic categories (total, current and 

capital expenditures) and also according to their respective functional categories 

(investment, security and infrastructure). Therefore, considering that the present study 

presents series with unit roots that allow cointegration between them and heterogeneity, 

the VEC model was applied in panel. In order to carry out the estimation, it was decided 

to apply the Hausman Test, with the DFE estimator and later with the emergence of the 

cross-section dependence problem, we chose to apply the cross-dependence test 

developed by Pesaran (2004). 

Words-key: Public Expenditures, Economic Growth, Categories. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

É de suma importância a tônica do papel dos gastos públicos sobre o crescimento 

econômico, tendo em vista que esse tipo de estudo está apto a avaliar países, Estados e 

municípios.  

mailto:frankielison_maia@hotmail.com
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A eficiência na aplicação de recursos públicos tem gerado certas discussões no 

que se refere a políticas de gestão pública, principalmente no que diz respeito ao papel 

dos gastos públicos sobre o crescimento econômico. Segundo o IBGE (2012), os 

municípios brasileiros são responsáveis por apenas 6,5% da arrecadação dos impostos no 

país. Isso explica suas dependências financeiras em relação à união e Estados. Desta 

forma a gestão pública apresenta-se como um componente fundamental, tendo em vista 

que as aplicações dos recursos públicos influenciam na produtividade e na qualidade de 

vida dos Estados (apud PICCOLI, BARONCHELLO e NARDI, 2017). 

Para tanto, é relevante se destacar o vasto número de estudos contribuintes com 

esse seguimento, tais como: Rodrigues e Teixeira (2010), que esboçam um estudo 

comparando os gastos das três esferas de governo (Municipal, estadual e federal). 

Degenhart et. al (2016), que explanam uma pesquisa relacionando o crescimento 

econômico e os gastos públicos dos municípios da região norte do Brasil.  

Vogt, Vergini e Hein (2017), que avaliam a relação entre o crescimento econômico 

e o gastos públicos dos Municípios da Região Centro-Oeste do Brasil. Degenhhar, Vogt e 

Zonatto (2016) que analisam a influência dos gastos públicos sobre o crescimento 

econômico dos municípios da Região Sudeste do Brasil e  Oliveira, Thomaz e Hasegawa 

(2018), que explanam uma avaliação dos gastos públicos e o crescimento econômico no 

municípios paranaenses. Para tanto, é relevante se destacar que, o presente trabalho será 

semelhante ao estudo realizado por Rocha e Giuberti (2007). 

 Diante dessa relevância, o presente trabalho irá empreender uma análise sob a 

ótica do papel dos gastos públicos estaduais sobre o crescimento econômico do país. Para 

a realização das estimativas, será utilizado o modelo quantitativo Lag de Distribuição 

Auto Regressiva (ARDL) semelhante ao aplicado por Leite et al. (2018) em seu estudo 

sobre os efeitos de corrupção e liberdade econômica na renda. 

Este estudo será dividido em 5 seções, a primeira seção é esta própria introdução, 

e segunda seção irá expor a fundamentação teórica, a terceira seção será composta pela 

metodologia, a quarta seção explanará, os resultados esperados, e, por fim, a quinta seção 

conterá a conclusão. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ESFERA NACIONAL 

 

A esfera Nacional, Rocha e Giuberti (2007) esboçam um estudo com uma 

avaliação macroeconômica da qualidade dos gastos dos Estados brasileiros com objetivo 

de determinar quais componentes do gasto público influenciaram o crescimento 

econômico dos Estados brasileiros durante o período 1986-2003.No presente estudo, fez-

se uma decomposição dos gastos segundo sua categoria econômica (gastos correntes, 

excetuando-se os juros da dívida, e de capital) e também segundo sua categoria funcional 

(gastos com transporte e comunicação, educação, saúde e defesa). Em suas estimativas, 

analisou-se a relação entre a composição dos gastos e crescimento econômico dos Estados 

brasileiros no longo prazo e obtiveram os seguintes resultados: 

A relação entre gastos com defesa, educação, transporte e comunicação com o 

crescimento econômico foi positiva. A relação entre os gastos com capital e a taxa de 

crescimento foi positiva e aparentemente não linear. A relação entre os gastos correntes 

primários do governo e o crescimento econômico foi aparentemente positiva e não-linear. 
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Existência de um efeito positivo, contudo não-linear dos gastos em consumo sobre 

o crescimento de longo prazo revelaram que esse tipo de gasto não era necessariamente 

tão impactante na economia como se sugeria. 

 

 

2.2 ESFERA ESTADUAL 

 

Na esfera estadual, Rodrigues e Teixeira (2010) esboçam um comparativo dos 

gastos das esferas de governo com o objetivo de determinar qual esfera de governo 

(federal, estadual ou municipal) apresentou maior capacidade de influenciar o 

crescimento econômico brasileiro com seus gastos durante o período de 1948 a 1998. 

Para tanto, os autores também determinaram qual categoria de gasto é a mais produtiva 

(CST – Consumo, subsídios e transferências ou IGT – Investimentos totais do governo). 

Os resultados mostraram que o investimento foi o gasto mais relevante e a esfera 

estadual a que apresentou maior capacidade de impulsionar o crescimento econômico 

tendo em vista que, aumentando-se as atribuições dos Estados em detrimento da União, 

e do investimento em detrimento dos gastos com consumo, subsídios e transferências se 

impulsiona o desenvolvimento econômico. 

 

2.3 ESFERA MUNICIPAL 

 

Na esfera municipal Degenhart et. al (2016) esboçam um estudo sobre a relação 

entre crescimento econômico e gastos públicos dos municípios da região norte do Brasil. 

Com o objetivo de investigar a relação existente entre o crescimento econômico, 

considerando o Produto Interno Bruto e os gastos públicos dos maiores municípios da 

região Norte do País. Foi utilizado como período base para análise o ano de 2010 (data 

do último Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). A população do estudo foi composta por todos os municípios da região Norte 

do Brasil e a amostra composta pelos dez maiores municípios de cada Estado dessa região. 

O estudo apresentou um modelo matemático não linear multivariável, que possibilitou 

avaliar a relação dos gastos públicos com o crescimento econômico, considerando o PIB. 

Os resultados do mostraram que houve uma relação entre o crescimento 

econômico e os gastos públicos com Assistência, Saúde e Educação dos municípios 

analisados, o que indicava que tais gastos apresentavam relevante papel no crescimento 

econômico da região Norte do Brasil. 

A nível regional, Vogt, Vergini e Hein (2017) demonstram a relação entre 

crescimento econômico e gastos públicos dos Municípios da Região Centro-Oeste do 

Brasil. Com o objetivo de investigar a relação entre o crescimento econômico e os gastos 

públicos dos municípios da região citada. O período de análise dos dados foi o ano de 

2010 (data do último Censo Demográfico divulgado no sítio do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE). A população da pesquisa compreendeu os 465 

municípios da região Centro-Oeste do Brasil e a amostra foi composta pelos 10 maiores 

e 10 menores municípios de cada Estado dessa região, ou seja, Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul, utilizando por base o valor do Produto Interno Bruto. Para a análise 

dos dados utilizou-se um modelo matemático não linear multivariável que permitiu 

analisar a relação entre os gastos públicos com o crescimento econômico. 

Os resultados revelaram um erro de estimação, variação entre o PIB observado e 

o Projetado de 41,76% em média para todos os municípios analisados e o poder de 
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explicação do modelo foi de 95,8%, ou seja, o modelo apresentou alta confiabilidade. 

Conclui-se que houve uma relação entre o crescimento econômico e os gastos públicos 

dos municípios analisados, sendo que os maiores gastos dos Estados foram com Saúde e 

Educação, e o crescimento econômico dos maiores municípios foi do Estado de Goiás e 

dos menores foi do Estado de Mato Grosso do Sul. Percebeu-se então, que esses gastos 

públicos possuíam um importante papel no crescimento econômico da região Centro-

Oeste do Brasil. 

Degenhhar, Vogt e Zonatto (2016) avaliaram a influência dos gastos públicos no 

crescimento econômico dos municípios da Região Sudeste do Brasil. A amostra 

constituiu‐se dos dez maiores e dez menores municípios de cada Estado dessa região. Os 

gastos públicos analisados foram referentes à assistência, saúde, educação e cultura no 

período de 2010. Para tanto, o estudo apresentou um modelo matemático de regressão 

não linear multivariável, que é avaliado empiricamente, pois ao longo da pesquisa 

pretendeu‐se analisar a relação existente entre o crescimento econômico e os gastos 

públicos. As evidências encontradas sugeriram que na Região Sudeste do Brasil houve 

uma influência positiva dos gastos públicos no crescimento econômico. Os maiores 

gastos foram feitos com educação e saúde. Além disso, através da aplicação do modelo 

econométrico, pode‐se concluir que os gastos públicos analisados acabaram por 

impulsionar o PIB municipal e estadual. 

Os resultados revelaram um erro de estimação de 14,98% em média para todos os 

municípios analisados. O poder de explicação do modelo foi de 97,7%, logo, apresentou 

alta confiabilidade. O Estado de São Paulo apresentou o maior crescimento econômico 

entre os maiores municípios e o Estado do Rio de Janeiro entre os menores. Conclui‐se 

então que os gastos públicos apresentaram importante papel para que ocorresse o 

crescimento econômico na Região Sudeste do Brasil. 

Silva, Cruz e Irffi (2013) explanam uma análise dos gastos públicos e crescimento 

econômico para municípios paraibanos. Os autores utilizaram em sua análise dados em 

painel de uma amostra dos 223 municípios paraibanos no período de 2000 a 2008. As 

despesas com correntes apresentaram a maior elasticidade-produto, enquanto os gastos 

com educação e cultura, saúde e saneamento, habitação e urbanismo apresentaram baixa 

elasticidade-produto, influenciando de forma modesta o crescimento econômico. 

Os resultados revelaram que o investimento em capital Humano se mostrou o fator 

determinante para o crescimento dos municípios paraibanos e que o impacto do mesmo é 

maior do que o do capital físico. Os gastos com segurança pública, assistência e 

previdência, e administração e planejamento não apresentaram relação com o produto. 

No mesmo seguimento, Oliveira, Thomaz e Hasegawa (2018) apresentam uma 

análise dos gastos públicos e crescimento econômico para municípios paranaenses. 

Foram utilizados dados em painel dos 399 municípios paranaenses para se estimar 

regressões lineares e quadráticas e verificar as relações entre componentes do gasto 

público municipal e o crescimento econômico durante o período de 1999-2011. As 

estimações foram realizadas de forma agregada, por mecanismos econômicos do gasto 

(corrente e capital), e de forma segmentada (gastos com saúde, Educação, defesa, 

transporte e comunicação).  

Os resultados mostraram que os gastos com saúde, educação, transporte e 

comunicação foram significativos e positivamente relacionados com o crescimento dos 

municípios paranaenses. E que existia uma relação positiva e não-linear entre os gastos 

correntes e o crescimento econômico e negativa e não-linear entre os gastos com capital 

e a taxa de crescimento. Logo, esse efeito não-linear indicava que existia um limite para 
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o aumento do gasto corrente (em torno de 87,5%) da despesa orçamentária. Assim, uma 

reorientação na composição dos gastos, para os municípios que possuíam parcelas muito 

diferentes da indicada pelo limite, tinha um efeito positivo sobre o produto (OLIVEIRA; 

THOMAZ; HASEGAWA, 2018) 

Ainda na esfera municipal, Mittmann (2015) explana uma pesquisa sobre a 

influência dos gastos públicos sociais no crescimento econômico dos municípios do rio 

Grande do Sul. A autora avaliou 216 municípios a partir de extratos do índice IDH (índice 

de desenvolvimento humano) durante o período de 2002 a 2012. O modelo com variáveis 

desagrupadas mostrou que a maior parte dos gastos sociais influenciava positivamente o 

PIB dos municípios, para tanto, somente os gastos com saneamento apresentaram um 

impacto negativo. Logo, os gastos sociais foi a principal variável responsável por 

influenciar o PIB dos municípios gaúchos, e consequentemente, seu crescimento 

econômico. 

A partir dos resultados constatou-se que o gasto social na área de educação e 

cultura influenciava favoravelmente a formação do PIB. O gasto social na área de saúde 

e saneamento teve impacto negativo. Os gastos sociais em assistência e previdência social 

e habitação e urbanismo não possuíram influência sobre o PIB. 

 

3. METODOLOGIA   

   

Na presente tabela a seguir estão contidas as respectivas descrições das variáveis 

analisadas: 

 

Tabela 1 – Descrições das Variáveis Analisadas  
Legenda Descrição Transformação Fonte 

𝑦 PIB Estadual 𝑙𝑛(𝑦) IBGE 

𝑑𝑡 Despesa Total 𝑙𝑛 (𝑑𝑡) FINBRA 

𝑑𝑐 Despesa Corrente 𝑙𝑛 (𝑑𝑐) FINBRA 

𝑑𝑐𝑎𝑝 Despesa de Capital 𝑙𝑛 (𝑑𝑐𝑎𝑝) FINBRA 

𝑠𝑒𝑔 Seg= SAUD + EDUC + DEF 𝑙𝑛 (𝑠𝑒𝑔) FINBRA 

𝑖𝑛𝑓 Inf= TRANSP + COMUN 𝑙𝑛 (𝑖𝑛𝑓) FINBRA 

 

A forma mais viável de se estudar séries temporais que permitem correlação entre 

elas e heterogeneidade é através do modelo de Vetores Auto Regressivos (VEC) em 

painel. Para tanto, tendo em vista que o modelo base é heterogêneo, a conjectura de 

homogeneidade fornecem estimativas inconsistentes. Todavia, a aplicação da 

metodologia ARDL tem se mostrado factível nesse tipo de situação, independentemente 

dos regressores serem exógenos ou endógenos e independentemente das variáveis serem 

integradas da ordem zero ou um. Logo, a presente metodologia é submissa do número de 

defasagens incluídas para análise de robustez do modelo citado. 

Logo, o modelo ARDL pode ser escrito da seguinte forma: 
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                                        Y𝑖,𝑡 = α𝑖 + ∑ 𝛽𝑖,𝑗 𝑦𝑖,𝑡  _ 

𝑝

𝑗=1

𝑗 + ∑ 𝛾𝑖,𝑗 𝑥𝑖,𝑡 −𝑗 + ξ𝑖,𝑡

𝑞

𝐽=0

                        (1) 

Arranjando a equação em forma da correção de erros para salientar a relação de 

longo prazo e o ajuste de curto prazo, temos: 

𝛥 Y𝑖,𝑡 = α𝑖 + ϕi( Yi,t −1 − ϑ′i Xi,t) + ∑ 𝛽 ∗𝑖,𝑗 𝑦𝑖,𝑡  _ 

𝑝−1

𝑗=1

𝑗 + ∑ 𝛾𝑖,𝑗 ∗ 𝑥𝑖,𝑡 −𝑗 + ξ𝑖,𝑡

𝑞−1

𝐽=0

       (2) 

Onde ϑi = 
∑ 𝑦′𝑖,𝑗

𝑗=𝑞
𝑗=0

1−∑ 𝛽𝑖,𝑗
𝑗=𝑝
𝑗=1

 e ϕ = (1 − ∑ 𝛽𝑖,𝑗
𝑗=𝑝
𝑗=1 ). O termo (Yi,t −1 − ϑ′i Xi,t) 

corresponde a correção de erro, representando a relação de longo prazo entre a variável 

dependente e a variável independente. 

A literatura atual relacionada à estimativa de painel heterogêneo dinâmico sugere 

várias abordagens para as estimativas anteriormente expostas: Em um extremo, uma 

abordagem de estimativa de efeitos fixos (FE), onde os dados da série de tempo para cada 

grupo são agrupados e apenas os interceptos podem variar entre os grupos. Se os 

coeficientes de inclinação não forem de fato semelhantes, a abordagem FE gera resultados 

inconsistentes, ou seja, potencialmente enganosos.   

Em contraste, no outro extremo, o modelo pode ser ajustado separadamente para 

cada grupo. Logo, uma média aritmética simples dos coeficientes pode ser calculada. Este 

é o estimador (MG) proposto por Pesaran e Smith (1995), o qual é consistente e 

independente do modelo apresentar características homogêneas ou heterogêneas. Ainda 

que tenhamos em conta a heterogeneidade do país e a dinâmica do tempo, os erros para 

cada equação do país não estão correlacionados entre eles. Contudo, quando um painel 

de países é avaliado, é relevante se considerar todas as possibilidades de dependência 

transversal dos erros. Logo, a especificação do modelo pode omitir alguns fatores que 

afetam todos os países. Se esses fatores forem omitidos, eles entram nos termos de erro e 

produzem uma correlação entre países e estimativas viesadas. (apud, LEITE et al., 2018). 

 

Para tanto, o novo modelo, CS-ARDL, é baseado na seguinte equação: 

            Y𝑖𝑡 =  C ∗𝑦𝑖+ ∑ ϕ𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑡 −

𝑃𝑦

𝑗=1

𝑗 + ∑ 𝛽′
𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑡 −1 +

𝑃𝑥

𝐽=0

∑ ψ𝑖𝑗 𝑧𝑡 −1 + 

𝑃𝑧

𝐽=0

e ∗𝑖𝑡                (3) 

Onde 𝑧𝑡=(𝑦
𝑡   

, 𝑥𝑡′),  representando as ordens de defasagens remanescentes que 

são consideradas: Especificação ARDL (2,1), p𝑦 = 2 e p𝑥= 1, e especificação ARDL (1,0), 

p𝑦 = 1 e p𝑥 = 0. 

As estimativas CS-ARDL do coeficiente de nível médio individual são 

representadas por: 

 

  ϑcs−ARDL,i  = 
∑  𝛽⏞ 𝑖𝑙

𝑃𝑥
𝑗=0

1−∑ ϕ⏞𝑖𝑙
𝑃𝑦
𝑗=1

                                                             (4) 

 

Onde os coeficientes estimados de curto prazo (ϕ⏞
𝑖𝑙

 𝛽⏞
𝑖𝑙

) são baseados na regressão 

(3). Os efeitos médios longo prazo são estimados como 𝑁−1 ∑ ϑ⏞cs−ARDL,i𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 ,  e a 
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inferência é baseada no estimador não paramétrico usual da variância assimptótica do 

estimador mean group (MG).  

 

3.1 TESTES DE ESPECIFICAÇÃO 

 

A estimação do processo ARDL na estrutura de painel de dados onde 𝑇 > 𝑁, é 

propensa a presença de violações tais como dependência transversal e heterogeneidade 

entre as unidades cross-section. Logo, é recomendado a realização de testes de 

especificação no intuito de identificar a presença destes possíveis problemas.  

Teste de Hausman: o estimador DFE, por construção, assume que os coeficientes 

de curto e longo prazos – nomeadamente os interceptos, velocidades de ajustamento ao 

equilíbrio e variância dos resíduos – são homogêneos entre as unidades de corte 

transversal. A especificação é especialmente atraente no contexto em que se espera uma 

certa regularidade entre na dinâmica de curto prazo e no equilíbrio de longo prazo das 

variáveis através das regiões (SAMARGANDI et. al, 2015). 

Quando não há informações suficientes, a priori, para rejeitar ou não a hipótese 

de homogeneidade nos coeficientes, adota-se o Teste de Hausman (1978), o qual assume 

a Hipótese Nula (𝐻0) que a diferença entre os coeficientes estimados via DFE e MG não 

são estatisticamente significantes, de modo que estimador de DFE é eficiente.  

Teste de dependência transversal (cross-sectionaly dependence): desenvolvido por 

Pesaran (2004), o Teste de Dependência Transversal, baseia-se nas médias dos 

coeficientes de correlação dos resíduos estimados via MQO das regressões individuais. 

Dentre as principais vantagens deste teste de especificação, destaca-se que o mesmo é 

robusto em uma ampla gama de contextos, incluindo a presença de heterogeneidade 

dinâmica, quebras estruturais, não-estacionáriedade, etc.  

 

𝐶𝐷 =  √
2

𝑁(𝑁 − 1)
∑ ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 

 

Sob a a Hipótese Nula (H0), a estatística 𝐶𝐷 segue uma distribuição 

normal ~𝑁(0,1), e não se rejeita a hipótese de ausência de dependência transversal. 

Conforme já discutido anteriormente, no intuito de contrapor esta violação, 

Chudik e Pesaran (2015), sugeriram a inclusão de médias cross-section nas estimações, 

de forma a construir o estimador CS-ARDL. 

 

3.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

A tabela a seguir esboça as respetivas participações de cada vaiável estudada.  

 

Tabela 2 – Participação das variáveis    

 

Legenda Participação 

 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵
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𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

Nas presentes tabelas a seguir estão contidas as médias dos gastos dos governos 

dos Estados brasileiros, bem como, as participações percentuais de cada variável estudada 

sobre a média desses gastos. A média corresponde a soma de todas as observações 

divididas pelo número de observações. Usa-se a média para descrever a amostra com um 

único valor (que representa o centro dos dados).  

Através da análise descritiva das variáveis, observou-se que, tanto no período 

1986-2001 como no período 2002-2013 boa parte dos gastos dos governos estaduais 

estavam concentrados nas despesas correntes, constituindo, em média, respectivamente, 

73% e 82% dos gastos totais dos estados nos dois períodos analisados.  Nesse seguimento, 

destaca-se o Distrito Federal. Tendo cerca de 84% e 87% (período 1986-2001 e período 

2002-2013) dos seus gastos totais correspondentes as despesas correntes.  

No que se refere ao PIB, observou-se que este representou em média 17% e 19% 

dos gastos totais dos Estados, respectivamente nos dois períodos analisados. Sendo os 

maiores valores constituídos Estado de Tocantins, 38% (no período 1986-2001) e no 

Estado do Acre 42% (no período 2002-2013). Os menores valores corresponderam aos 

Estados do Paraná (9%), período 1986-2001 e no Distrito Federal (9%), período 2002-

2013.   

No que diz respeito as despesas com capital, observou-se que as mesmas 

constituíram, em média, 23% e 15% dos gastos totais dos Estados. Destacando-se o 

Estado de Tocantins, onde cerca de 42% e 26% dos seus gastos totais corresponderam as 

despesas de capital. Os menores valores correspondentes as despesas de capital situaram-

se no Distrito Federal, (11%) no período 1986-2001 e no Rio de Janeiro (9%), no período 

2002-2013.  

No estudo de Rocha e Giuberti (2007), observou-se que, grande parte da despesa 

pública estava concentrada nos gastos correntes primários (em média 60%). Em relação 

aos gastos dos governos estaduais, estes representaram, em média, 21% do PIB, e variou 

entre 10 % e 61% nos Estados do Paraná e Roraima, respectivamente. Convém ressaltar 

que o período de análise das autoras foi apenas entre 1986-2003. 

No que diz respeito as despesas correntes, observou-se que, as mesmas 

apresentaram um valor em torno de 73% dos gastos totais, no período analisado. Sendo o 

menor porcentual, 55%, em Tocantins, e o maior percentual, 87%, no Distrito Federal. Já 

a despesa com capital média representou 22% dos gastos totais, variando de 11% no 

Distrito Federal a 42% em Tocantins 

 

Tabela 3 - Participação dos gastos dos governos sobre o crescimento econômico - 
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valores médios referentes aos períodos 1986-2002 e 2002-2013. 

 

Ano 1986 − 2001 2002 − 2013 

UF dt_pib dc_dt dcap_dt dt_pib dc_dt dcap_dt 
RO 20.66% 80.12% 18.06% 20.49% 82.49% 14.13% 
AC 35.04% 78.84% 19.34% 42.17% 74.02% 23.38% 
AM 11.79% 68.66% 27.77% 15.74% 80.48% 17.48% 
RR 30.76% 69.89% 29.38% 33.48% 81.25% 17.70% 
PA 11.05% 74.81% 22.42% 14.44% 85.00% 13.21% 
AP 32.49% 74.03% 25.29% 31.92% 84.59% 14.77% 
TO 38.30% 55.86% 42.50% 30.58% 72.34% 26.41% 
MA 17.57% 62.13% 31.87% 18.24% 78.10% 16.45% 
PI 21.28% 78.57% 16.59% 25.22% 78.90% 17.12% 
CE 15.78% 65.70% 27.18% 19.00% 78.72% 18.75% 
RN 16.80% 78.60% 18.66% 19.22% 86.28% 12.25% 
PB 17.26% 72.45% 20.80% 19.12% 83.81% 13.15% 
PE 12.76% 78.51% 17.97% 18.91% 84.66% 12.93% 
AL 14.58% 81.93% 11.33% 19.31% 78.25% 17.20% 
SE 17.93% 69.87% 26.46% 20.23% 85.83% 11.60% 
BA 13.52% 68.23% 27.12% 16.29% 83.05% 13.73% 
MG 12.86% 68.98% 25.75% 13.75% 82.30% 12.11% 
ES 13.43% 73.10% 24.47% 13.97% 74.72% 23.45% 
RJ 10.17% 74.51% 18.36% 11.23% 84.83% 9.43% 
SP 11.12% 72.35% 24.78% 10.74% 83.83% 10.78% 
PR 9.47% 70.47% 25.08% 10.05% 85.90% 10.12% 
SC 10.26% 74.67% 20.58% 9.69% 80.45% 13.43% 
RS 11.57% 72.69% 22.55% 13.05% 87.63% 10.70% 
MS 16.00% 69.98% 20.24% 17.03% 82.42% 14.45% 
MT 18.78% 72.60% 20.04% 16.21% 79.45% 15.40% 
GO 14.61% 72.48% 22.54% 13.24% 82.26% 12.97% 
DF 16.11% 83.57% 10.97% 9.50% 86.99% 11.66% 

Total 17.00% 72.95% 22.57% 18.62% 81.80% 14.99% 
Fonte: Elaborado pelo Autor através das estimações realizadas no Analysis and 

Statistical Software (Stata) 

 

A tabela seguir esboça a média dos gastos públicos de acordo com suas respectivas 

categorias. Para tanto, observa-se que a variável que recebeu a maior parcela dos recursos 

investidos foi a segurança (tanto no período 1986-2001 quanto no período 2002-2013), 

constituindo uma média em torno de 32% e 36% da despesa orçamentária, 

respectivamente. O maior percentual dos recursos gastos com segurança situou-se no 

Distrito Federal (49%), no período 1986-2001, e no Estado do Amapá (45%), no período 

2002-2013. 

Os gastos com infraestrutura constituíram, em média, 11% (período 1986-2001) e 

5% (período 2002-2013) dos gastos totais dos Estados brasileiros. Para tanto os maiores 

percentuais correspondentes aos investimentos em infraestrutura situaram-se no Estado 
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de Tocantins (27% e 16%, respectivamente, nos dois períodos analisados). Os menores 

percentuais nos Estados do Rio Grande do Norte (8%) no período 1986-2001 e no do Rio 

Grande do Sul (3%) no período 2001-2013. 

 

Tabela 4 – Participação dos gastos dos governos em suas respectivas categorias 

funcionais – valores médios referentes ao período 1986-2002 e 2002-2013. 

 

Ano 1986 − 2001 2002 − 2013 

UF in_dt seg_dt inf_dt inv_dt seg_ inf_dt 
RO 11.41% 37.43% 9.03% 10.66% 40.75% 4.57% 
AC 7.78% 40.17% 9.09% 19.46% 40.61% 11.04% 
AM 16.72% 32.73% 12.69% 15.18% 41.15% 3.48% 
RR 17.89% 34.86% 25.89% 14.79% 40.13% 6.15% 
PA 15.58% 38.07% 9.36% 10.99% 36.70% 4.18% 
AP 22.74% 27.40% 9.90% 12.79% 45.39% 6.00% 
TO 39.52% 32.49% 27.38% 23.26% 37.30% 15.56% 
MA 23.81% 27.85% 8.74% 10.44% 34.95% 3.10% 
PI 10.41% 38.21% 8.80% 10.35% 35.18% 3.61% 
CE 10.05% 26.65% 10.16% 14.14% 36.25% 4.03% 
RN 8.60% 36.80% 7.55% 8.82% 37.20% 2.64% 
PB 9.85% 29.60% 7.96% 8.90% 38.59% 2.61% 
PE 9.69% 31.56% 7.62% 9.51% 33.33% 3.86% 
AL 3.93% 34.82% 9.03% 10.00% 38.48% 3.96% 
SE 17.54% 31.74% 10.24% 8.24% 35.47% 3.69% 
BA 10.96% 34.30% 10.06% 8.16% 36.46% 2.02% 
MG 6.32% 30.93% 11.19% 9.75% 34.31% 3.80% 
ES 11.82% 31.12% 10.09% 20.71% 27.04% 3.84% 
RJ 5.09% 30.72% 10.86% 6.74% 31.50% 3.13% 
SP 6.64% 30.43% 13.08% 8.57% 36.35% 6.82% 
PR 12.20% 32.68% 11.89% 6.68% 38.21% 3.16% 
SC 5.20% 27.88% 11.17% 8.82% 37.60% 3.94% 
RS 6.37% 23.01% 9.13% 3.51% 28.90% 2.55% 
MS 7.77% 28.55% 14.43% 9.66% 29.19% 6.56% 
MT 7.09% 26.20% 13.95% 10.09% 30.70% 5.43% 
GO 8.78% 25.60% 16.38% 7.34% 36.29% 4.29% 
DF 6.71% 49.45% 10.65% 10.60% 37.72% 6.09% 

Total 11.48% 32.21% 11.27% 11.04% 36.14% 4.82% 
Fonte: Elaborado pelo Autor através das estimações realizadas no Analysis and Statistical 

Software (Stata) 

 

Rocha e Giuberti (2007) analisaram os gastos com Transporte/Comunicação, 

Defesa, Educação e Saúde. Para tanto, observou-se que a categoria que recebeu a maior 

parcela dos recursos aplicados foi a educação. No período 1986-2003, em média 17% da 

despesa orçamentária dos Estados foi direcionada para a variável citada, sendo o menor 

porcentual, 13%, no Estado do Espírito Santo e o maior, 21%, no Estado do Paraná.  
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Os gastos com transporte e comunicação corresponderam, em média 7% do gasto 

total dos Estados, variando de 3% no Rio Grande do Norte e 24% em Tocantins. Já a 

parcela média das despesas com saúde representou 9% dos gastos totais, com valores 

entre 3% no Rio Grande do Sul e 18% no Distrito Federal. Por último, observou-se que o 

gasto com defesa (que incluiu gasto com segurança pública), representou, em média, 6% 

do gasto total e oscilou entre 2% no Amapá e 12% no Distrito Federal. Para tanto é 

relevante lembrar que o período de análise das autoras foi apenas entre 1986-2003. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 TESTES DE DEPEDÊNCIA TRANSVERSAL E DE HETEROGENEIDADE 

 

Chudick e Pesaran (2015) ressaltam a existência de um trade-off entre 

consistência e propriedades desejáveis em um ambiente de pequenas amostras na 

definição do número ótimo de defasagens nas estimações ARDL aplicadas à dados em 

painel.  

Em termos gerais, os autores ressaltam que as propriedades assimpóticas dos 

estimadores são tidas como consistentes na presença de um número grande de defasagens. 

No entanto, pondera-se também que a adoção de número de defasagens superior ao 

necessário reduz drasticamente o número de graus de liberdade do modelo estimado, 

resultando em propriedades fracas para pequenas amostras2. Para contornar este entrave, 

adotou-se a estratégia empírica proposta em Chudick e Pesaran (2015), adotanto de forma 

sequencial uma, duas e três defasagens para cada especificação analisada. 

A Tabela 5 contempla as estatísticas do Teste de Hausman para os modelos de 

(a) – (e). O modelo (a) considera como determinante do crescimento econômico estadual 

o logaritmo natural da Despesa Total, 𝑑𝑡𝑖𝑡; já os modelos (b) e (c) avaliam os efeitos do 

logaritmo natural da Despesa Corrente (𝑑𝑐𝑖𝑡) e do logaritmo natural da Despesa de 

Capital (𝑑𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡), respectivamente; para avaliar o impacto da promoção do capital 

humano sobre o crescimento de longo prazo dos Estados, o modelo (d) leva em conta o 

logaritmo natural da Despesa em Segurança Pública, 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡; e por fim, considerando os 

gastos subjacentes à dinamização do capital físico estadual, no modelo (e) têm-se o 

logartimo natural da Despesa em Infraestrutura, 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡
3. 

 

Tabela 5- Teste de Heterogeneidade de Hausman (1978)¹  

Modelo ARDL – 1 
lag 

ARDL – 2 
lags 

ARDL – 3 
lags 

ARDL (𝑑𝑡𝑖𝑡) 0.00 

(0.995) 

0.01 

(0.940) 

0.00 

(0.974) 

ARDL (𝑑𝑐𝑖𝑡) 0.00 

(0.966) 

0.00 

(0.963) 

0.01 

(0.934) 

                                                 
2 Via de regra, a redução do número de graus de liberdade reduz a validade dos estimadores no 
ambiente externo à amostra estimada. 
3 Os resultados dos estimadores ARDL-MG e ARDL-DFE para cada especificação encontra-se 
em Anexo. 
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ARDL 

(𝑑𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) 

0.00 

(0.982) 

0.01 

(0.923) 

0.00 

(0.993) 

ARDL (𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡) 0.01 

(0.923) 

0.00 

(0.967) 

0.00 

(0.959) 

ARDL (𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡) 0.00 

(0.995) 

0.01 

(0.942) 

0.00 

(0.952) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. ¹ p-valores entre parênteses. Hipótese Nula: Diferença entre os coeficientes 

estimados via DFE e MG não diferem estatisticamente (DFE eficiente). 

 

Em todas as especificações o Teste de Hausman não foi capaz de rejeitar a 

Hipótese Nula de homogeneidade dos parâmetros estimados para as unidades de cross 

section.  Assim, a análise e discussão dos resultados será realizada com base no estimador 

Efeitos Fixos Dinâmicos (DFE).  

Para examinar a validade das estimações via ARDL-DFE sem a inclusão de 

médias cross sections, realizou-se o teste de dependência transversal proposto por Pesaran 

(2004). A Tabela 6 indica que há presença de dependência transversal em todas as 

especificações. 

 

Tabela 6- Teste de Dependência Transversal de Pesaran (2004)¹  

Modelo 𝐶𝐷 –  1 𝑙𝑎𝑔 𝐶𝐷 –  2 𝑙𝑎𝑔𝑠 𝐶𝐷 − 3 𝑙𝑎𝑔𝑠 

ARDL 

(𝑑𝑡𝑖𝑡) 

27.75 

(0.000) 

27.12 

(0.000) 

26.97 

(0.000) 

ARDL 

(𝑑𝑐𝑖𝑡) 

43.24 

(0.000) 

40.21 

(0.000) 

37.67 

(0.000) 

ARDL 

(𝑑𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡) 

28.15 

(0.000) 

42.05 

(0.000) 

36.67 

(0.000) 

ARDL 

(𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡) 

29.98 

(0.000) 

29.98 

(0.000) 

28.15 

(0.000) 

ARDL 

(𝑖𝑛𝑓𝑖𝑡) 

35.93 

(0.000) 

42.67 

(0.000) 

36.43 

(0.000) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. ¹ p-valores entre parênteses. Hipótese Nula: Independência transversal 

(ARDL consistente). 

Desta forma, os testes de especificação sugerem a adoção do modelo 

Autoregressivo de Defasagens Distribuídas aumentado pelas médias de cross-sections, 

estimado via efeitos fixos dinâmicos (CS-ARDL-DFE). 
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4.2 ESTIMATIVAS BASEADAS NO MODELO ARDL AUMENTADO PELAS 

MÉDIAS DE CROSS SECTION  

 

Com o objetivo de investigar o impacto dos gastos públicos sobre o crescimento 

econômico na esfera estadual, adota-se a abordagem de Chudick e Pesaran (2015), na 

qual aumenta-se as regressões ARDL a partir das médias transversais das unidades de 

cross section. 

Na Tabela 7 estão dispostas as estimativas para três casos. O painel (a) apresenta 

os resultados com referência a variável de despesa total (dt); em (b) considera-se a 

variável de despesa corrente (dc); enquanto no painel (c) leva-se em conta a variável de 

despesa de capital (dcap. Destaca-se que todas as variáveis inclusas no modelo empírico 

se encontram em logaritmo natural, de modo que os coeficientes possuem uma 

interpretação percentual. 

Para cada intervalo de defasagem, 𝑝 = 1,2 𝑒 3, são denotadas as estimativas 

médias dos efeitos de longo prazo do aumento das despesas públicas sobre o crescimento 

econômico (representados por dt, dc e dcap) e as estimativas médias dos coeficientes de 

correção de erro (denotado por λ), que representa o grau de velocidade de ajustamento 

em direção ao equilíbrio de longo prazo.  

Os resultados observados através de todas as especificações sugerem uma 

influência positiva, e estatisticamente significante a 1%, do nível de Despesa Total sobre 

o crescimento econômico, com os valores oscilando entre 0.651 e 0.728. 

Para o caso (b), observa-se um efeito positivo e estatisticamente significante (1%) 

da Despesa Corrente sobre o crescimento econômico (variando entre 0.055 e 0.057). Já 

segundo o painel (c), o aumento da Despesa de Capital afeta o crescimento econômico no 

longo prazo, a um nível de significância de 1%, com o impacto médio apresentando-se 

robustamente superior (entre 0.320 – 0.351) ao observado no painel (b). Ou seja, destaca-

se que no longo prazo, na medida em que promovem o aumento dos investimentos, os 

gastos públicos com capital são mais efetivos do que os gastos públicos correntes para a 

promoção de um ambiente de crescimento econômico. 

Em todos os casos (a) – (c), a velocidade de ajustamento ao equilíbrio de longo 

prazo apresentou-se moderada (-0.057 e -0.166), observando-se um certo grau de 

persistência na dinâmica do PIB dos Estados do Brasil.  

Por fim, a estatística do teste de dependência dos cortes transversais (CD) 

apresentou valores acentuadamente mais baixos do que no caso do ARDL padrão. No 

entanto, para o caso (b) ainda é rejeitada a Hipótese Nula de independência transversal 

em todas as especificações. Destaca-se, porém, que para o painel (a) e para o painel (c) 

não há razão para rejeitar a Hipótese Nula do teste a um nível de 1%, indicando que a 

correção do viés de dependência transversal foi efetiva. 

 

Tabela 7: Estimativas de efeitos fixos dinâmicos (DFE) dos impactos de longo prazo 

com base na abordagem CS-ARDL, periodo 1986-2013.¹ 

 
 ARDL (1 lag) ARDL (2 lag) ARDL (3 lag) 

 (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) 

          

 

𝜃𝑑𝑡 

 

0.728***        

(0.000) 

  

 

0.712***        

(0,000)          

  

 

0.651***  

(0,000)  
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𝜃𝑑𝑐 
 

 

 

0.057***        

(0.000) 

  

 

0.055***        

(0.000) 

  

 

0.055*** 

(0.000) 

 

 

𝜃𝑑𝑐𝑎𝑝   

 

0.320**         

(0.002) 

  

 

0.351**         

(0.002) 

  

 

0.332*  

(0.031) 

 

 

λ 

 

 

-0.131***        

 (0,000) 

 

 

 -0.093***        

(0,000) 

 

 

-0.057**        

(0.004 ) 

 

 

-0.147***       

(0.000) 

 

 

-0.106***       

(0.000) 

 

 

-0.059*         

(0.024) 

 

 

-0.166*** 

 (0.000) 

 

 

-0.134*** 

(0,203) 

 

 

-0.066*  

(0.044)   

 

 

CD 

 

 

0.755  

 (0.450) 

 

 

 3.161***        

(0,000) 

 

 

2.225**        

(0.023 ) 

 

 

-2.017**       

(0.043) 

 

 

2.939***       

(0.003) 

 

 

2.110**         

(0.035) 

 

 

1.637 

 (0.101) 

 

 

4.309*** 

(0,203) 

 

 

2.443**  

(0.016)   

 
 

     

 

 
       

Fonte: Elaborado pelo Autor. ¹ p-valores entre parênteses. * Estatisticamente significante a 10%; ** 

Estatisticamente significante a 5%; ***Estatisticamente significante a 1%. 

 

Com relação aos painéis (c) e (d), observa-se os coeficientes de longo prazo 

foram estatisticamente significantes a um nível de 10%, observando-se um impacto 

superior da Despesa de Segurança Pública se comparado à Despesa de Infraestrutura. O 

resultado indica que a construção de um ambiente mais efetivo para a promoção de capital 

humano (garantindo melhorias nas condições de segurança, educação e saúde) resultado 

em um impacto superior no crescimento econômico de longo prazo estadual do que o 

investimento relacionado ao capital físico (comunicação e transportes). 

 

Tabela 8 - Estimativas de efeitos fixos dinâmicos (DFE) dos impactos de longo prazo 

com base na abordagem CS-ARDL, segurança e infraestrutura, periodo 1986-2013.¹ 

 
 ARDL (1 lag) ARDL (2 lag) 

 (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

       

 

𝜃𝑠𝑒𝑔 

 

0.892***        

(0.000) 

  

0.824***        

(0,000) 

  

0.819*** 

(0,000) 

 

 

𝜃𝑖𝑛𝑓 

 

 

 

0.175          

(0.880) 

  

-0.131           

(0.653) 

  

0.126   

(0.524) 

 

 

SR_ec 

 

 

-0.128***       

(0,000) 

 

 

-0.005          

(0,789) 

 

 

-0.168***       

(0.000) 

 

 

-0.021          

(0.294) 

 

 

-0.166*** 

(0.000) 

 

 

 

-0.031   

(0,200) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. ¹ p-valores entre parênteses. * Estatisticamente significante a 10%; ** 

Estatisticamente significante a 5%; ***Estatisticamente significante a 1%. 

 

Por fim, a velocidade de ajustamento ao equilíbrio de longo prazo novamente 

demonstrou-se moderada, com o sinal já esperado pela literatura. Enquanto, o teste de 

Pesaran (2004) não é capaz de rejeitar a Hipótese Nula de independência transversal a um 

nível de 5%, a exceção do painel (e) na especificação que contém 3 defasagens. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Dadas as respectivas análises realizadas ao longo do pressente trabalho, observou-

se que: Um aumento das despesas totais, correntes e de capital à um nível de significância 

padrão (1%) afeta positivamente o crescimento econômico. E que os coeficientes de longo 

prazo foram estatisticamente significantes (a um nível de 10%). Com um impacto superior 

das despesas de segurança pública em relação às despesas de infraestrutura. 

Nesse seguimento, no presente estudo, verificou-se que os gastos de capital se 

mostraram mais influentes sobre o crescimento econômico dos Estados se comparado aos 

gastos correntes.   

Este resultado se mostrou divergente em relação à alguns resultados da literatura 

relacionada. Devarajan et al. (1996) afirma que, somente os gastos correntes estavam 

associados ao crescimento econômico. Rodrigues e Teixeira (2010) assume que o 

investimento público é o gasto mais relevante e o que apresenta maior capacidade de 

impulsionar o crescimento econômico.  

Por outro lado, o resultado observado se alinha ao de Rocha e Giuberti (2007), na 

medida em que os mesmos identificam os gastos de capital como mais eficientes no 

tocante ao crescimento econômico. 

Barro (1991) admite que os gastos com educação e segurança pública são 

considerados os fatores determinantes para o crescimento econômico. Degenhart et. al 

(2016) explana que, os gastos com saúde e educação são os que apresentam maior 

relevância sobre o crescimento econômico. Vogt, Vergini e Hein (2017) também afirmam 

que os gastos com saúde e educação são os que apresentam maior impacto sobre o 

crescimento econômico assim como Degenhhar, Vogt e Zonatto (2016).   

Alguns destes resultados também estão alinhados com os resultados observados 

na presente monografia, uma vez que os gastos com segurança pública são mais relevantes 

que os gastos com infraestrutura.  

Silva, Cruz e Irffi (2013), semelhantemente ao presente estudo, também 

concluíram que os gastos com capital humano se mostraram o fator determinante para o 

crescimento econômico.  

Logo, tendo em vista todo contexto anteriormente exposto, pode-se concluir que, 

os gastos com segurança pública afetam indiretamente o estoque de capital humano 

disponível nos Estados. Uma vez que nesta variável está contida as rubricas associadas as 

despesas com saúde, educação e segurança nacional. E que os gastos com capital humano 

estão intimamente relacionados com o investimento em educação. Isso significa que, um 

maior investimento em educação, consequentemente qualifica a mão-de-obra da 

população dos Estados, que, consequentemente, reformula a infraestrutura dos mesmos. 

Por fim, com uma infraestrutura moderna, os Estados propiciam um ambiente favorável 

e seguro, para o desenvolvimento e a ampliação da atividade econômica, o que favorece 

o crescimento.    
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 ARDL (1 lag) ARDL (2 lag) ARDL (3 lag) 

 (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) 

          

 

𝜃𝑑𝑡 

 

0.996***        

(0.000) 

   

1.262***        

(0,000)          

   

0.698*   

(0,035)  

  

 

𝜃𝑑𝑐 

 

 

 

0.068           

(0.262) 

   

0.112***        

(0.000) 

   

0.008   

(0.842) 

 

 

𝜃𝑑𝑐𝑎𝑝 

   

2.117          

(0.467) 

   

-2.413          

(0.210) 

   

-0.054   

(0.978) 

 

 

SR_ec 

 

 

-0.242***        

(0,000) 

 

 

-0.065***       

(0,000) 

 

 

0.002          

(0.896 ) 

 

 

-0.243***       

(0.000) 

 

 

-0.088***       

(0.000) 

 

 

-0.011           

(0.599) 

 

-0.229*** 

(0.001) 

 

 

-0.053** 

(0,002) 

 

 

0.009   

(0.758)   

 

N  

 

716          

 

725 

 

723 

 

689 

 

698 

 

695 

 

662 

 

671 

 

668 
 

 

ARDL - FE – Despesa: TOTAL, CORRENTE E CAPITAL 

 ARDL (1 lag) ARDL (2 lag) ARDL (3 lag) 

 (a) (b) (c) (a) (b) (c) (a) (b) (c) 

          

 

𝜃𝑑𝑡 

 

1.004***        

(0.000) 

   

0.954***        

(0,000)          

   

0.936*** 

(0,000)  

  

 

𝜃𝑑𝑐 

 

 

 

0.110***                   

(0.000) 

   

0.090***        

(0.000) 

   

0.083*** 

(0.000) 

 

 

𝜃𝑑𝑐𝑎𝑝 

   

1.268           

(0.598) 

   

0.244           

(0.478) 

   

0.250   

(0.414) 

 

 

SR_ec 

 

 

-0.170***       

(0,000) 

 

 

-0.084***       

(0,000) 

 

 

-0.007          

(0.680) 

 

 

-0.160***       

(0.000) 

 

 

-0.105***       

(0.000) 

 

 

-0.022          

(0.256) 

 

-0.154*** 

(0.000) 

 

 

-0.109*** 

 (0,000) 

 

 

-0.026   

(0.278)   

 

ARDL - MG – Despesa: SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA 

 ARDL (1 lag) ARDL (2 lag) 

 (a) (b) (a) (b) (a) (b) 

       

 

𝜃𝑠𝑒𝑔 

 

0.349           

(0.349) 

  

0.445           

(0,307) 

  

1.013*** 

(0,901) 

 

 

𝜃𝑖𝑛𝑓 

 

 

 

0.206           

(0.616) 

  

1.371           

(0.348) 

  

0.640   

(0.178) 

 

 

SR_ec 

 

 

-0.167***       

(0,000) 

 

 

0.018            

(0,105) 

 

 

-0.250***       

(0.000) 

 

 

0.003           

(0.804) 

 

 

-0.245*** 

(0.000) 

 

 

0.001   

(0,952) 

 

N 

 

725 

 

721 

 

698 

 

692 

 

671 

 

663 
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RESUMO 
Este trabalho analisa a convergência absoluta e condicional da renda per capita do Rio 

Grande do Norte no período de 1991-2014 entre os 167 municípios. Metodologicamente 

foram utilizadas as abordagens da convergência 𝛽 absoluta, a convergência β condicional, 

e 𝜎 convergência por OLS e técnicas espaciais. A hipótese de convergência foi aceita 

utilizando os três métodos.  Assim, tem-se que os municípios com menor renda per capita 

crescem mais rapidamente que aquele com maior renda per capita. A velocidade de 

convergência quando utilizada a convergência condicional foi de 4,14% e na 

convergência absoluta de 2,85%. Já meia vida foi de 21 anos e 28 anos, respectivamente.  

Palavras-Chave: Convergência de renda; PIB per capita; Desigualdade regional; Rio 

Grande do Norte. 

 
ABSTRACT 

This paper analyzes the hypothesis of convergence between the per capita incomes of the 

municipalities of the State of Rio Grande do Norte from 1991 to 2014. Therefore, we used 

the theories of absolute, conditional convergence and sigma convergence. For verification 

of convergence, we applied traditional methods and spatial techniques. The results of the 

hypothesis of  convergence show the existence of absolute and conditional convergence 

for the municipalities of Rio Grande do Norte, both the traditional approach and the 

spatial approach, with convergence rates ranging from 2.85% to 4,14%. The half-life was 

21 years in conditional convergence and 28 years in absolute convergence. 

Keywords: economic growth; income convergence; Rio Grande do Norte; regional 

economy; spatial analysis. 

 
JEL: C21; C31; O47; R11. 
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo há economias de todas as formas e tamanhos. Há países ricos e muito 

pobres e os que ficam entre os dois extremos. Algumas economias crescem rapidamente 

enquanto outras simplesmente não crescem ou encolhem ao longo do tempo provocando 

grandes disparidades de renda. Quando se examina um país como o Brasil este 

comportamento se repete e mesmo dentro do país em nível mais desagregado, por 

exemplo, estados ou mesorregiões é possível encontrar estas desigualdades (JUSTO, 

2010). 

Conforme Filho et al. (2012), para o Brasil, no período recente, a análise do 

crescimento econômico se mostra importante para regiões, estados e/ou municípios, uma 

vez que o aumento da renda per capita está quase sempre correlacionado com uma 

melhoria dos padrões de vida. Nesse contexto, a confirmação ou a negação de um 

processo de convergência da renda per capita é importante para a formulação e 

implementação de políticas públicas que visem proporcionar a redução das disparidades 

de renda existentes dentro do país ou de uma mesma região. 

Entende-se por convergência de renda como sendo o processo no qual os 

municípios mais pobres passam a apresentar maiores taxas de crescimento econômico em 

relação aos mais ricos, de forma que todas as regiões diminuam as diferenças de renda, 

assim convergindo ao longo do tempo para um único estado de crescimento econômico, 

chamado estado estacionário (MARQUES; ALVES; CASTRO, 2014). 

A desigualdade de renda é um problema de toda a sociedade brasileira e não 

poderia ser diferente no Rio Grande do Norte. Atualmente, o Estado é composto por 167 

municípios e possui uma população aproximadamente de 3.474.9984 milhões de 

habitantes distribuídos em uma área de 52.811,110 km². Conforme dados do PIB de 2014, 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com 

o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), o PIB do Rio 

Grande do Norte alcançou R$ 54,02 bilhões, representando 0,9% do PIB brasileiro. Em 

termos reais, o PIB cresceu 1,6%, sendo que o valor adicionado bruto e os impostos, 

líquidos de subsídios, sobre produto cresceram 1,1% e 5,4%, respectivamente. O PIB per 

capita de 2014 foi de R$ 15.849,33. Analisando o PIB dos municípios foi possível 

perceber como de fato é grande a diferença do nível de renda entre os municípios norte-

                                                 
4 IBGE População estimada 2016. 
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rio-grandenses, no qual dos 167 municípios somente três está concentrado 55% do PIB, 

ou seja, da renda gerada no Estado. 

Diante deste cenário, pode-se perceber evidencias de trajetórias de crescimento 

para o período analisado compreendido entre os anos 1991-2014 diferentes dentro do 

Estado, apontando que o crescimento econômico não ocorre de maneira equilibrada em 

todas as regiões. Isso pode ser o reflexo de diferentes estruturas produtivas a nível 

regional, em que as mudanças setoriais influenciam a configuração espacial da produção 

e da renda. 

Portanto, este estudo reconsidera a questão de convergência de renda em 

economia regional através da perspectiva de utilizar os métodos tradicionais e também o 

ferramental da econometria espacial. Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é 

verificar a existência de um processo de convergência entre a renda per capita dos 167 

municípios Norte-rio-grandenses, por meio da taxa de crescimento da renda per capita 

entre os anos 1991 e 2014, através do arcabouço teórico da 𝛽 convergência absoluta, 𝛽 

convergência condicional e da 𝜎 convergência, considerando a perspectiva espacial na 

análise, bem como, especificamente verificar se há presença de convergência de renda 

municipal em uma modelagem, considerando a dependência espacial dos dados; 

identificar possíveis fatores que sejam responsáveis pelo (de) crescimento municipal e 

desigualdade entre eles; e na hipótese de fraca convergência, identificar a ocorrência de 

polarização dos municípios. 

Essa é a primeira iniciativa de estudos referentes à convergência de renda para o 

conjunto dos municípios Norte-rio-grandenses. Dessa forma, questiona-se se o 

crescimento econômico do Estado, observado nos últimos anos, tem contribuído para a 

redução das discrepâncias do crescimento econômico entre os municípios. 

Pretende-se contribuir para a literatura nacional sobre convergência de 

crescimento econômico, e para a economia regional, ao adotar técnicas de econometria 

espacial e com dados para um período mais recente. 

O trabalho está dividido em cinco seções, além dessa seção introdutória, a 

segunda seção apresenta uma revisão da literatura sobre convergência de renda; a seção 

três mostra o método utilizado e os dados utilizados na pesquisa; a seção quatro discute 

os resultados e a seção cinco traz as conclusões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A análise da convergência permite verificar se uma dada variável como a renda, 

apresentando diferentes valores para as diferentes regiões ou grupos, teria com o tempo 

uma diminuição nessa diferença, indicando que a desigualdade diminui. Portanto, permite 

analisar a dinâmica da desigualdade entre diferentes grupos ou região (LOPES, 2004). 

O tema “convergência” é amplamente abordado, tanto na literatura internacional 

como nacional. As origens dos modelos de crescimento e convergência são 

fundamentadas nos modelos neoclássico de crescimento de Solow (1956), os quais 

mostram que as taxas de crescimento da renda ou produto per capita de diferentes regiões 

geográficas tendem a se igualar no equilíbrio de longo prazo (estado estacionário). 

Segundo o autor, isso ocorre porque há retornos decrescentes dos fatores produtivos, e é 

por isso que uma região menos desenvolvida tende a crescer mais rapidamente que outra 

mais rica. Desse modo, uma breve revisão de estudos empíricos acerca da hipótese de 

convergência aponta para uma grande variedade de metodologias empregadas, assim 

como, uma gama de resultados variados (CASAGRANDE; HOECKEL; SANTOS, 

2016). 

Como ponto de partida, na literatura internacional, Baumol (1986) comprovou, 

para o período de 1870 a 1979, a existência de convergência absoluta entre dezesseis 

países industrializados, nos quais se verificou ainda a existência de um processo de menor 

intensidade na convergência entre os países socialistas. Em um estudo clássico sobre 

convergência, Barro e Sala-i-Martin (1992) detectaram a existência de convergência 

absoluta entre os estados americanos no período de 1960 a 1985. Ainda, Sala-i-Martin 

(1996) obtiveram os mesmos resultados para um grupo de países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o período de 1960 a 1990. Na 

literatura internacional, um clássico sobre esse tema é o trabalho de Barro e Sala-i- Martin 

(1992) que realizaram estudos de convergência absoluta entre os Estados americanos no 

período compreendido entre 1840 a 1988 (CASAGRANDE; HOECKEL; SANTOS, 

2013). 

Ferreira e Ellery Jr. (1996), em um dos primeiros trabalhos para a economia 

brasileira, analisam a existência de convergência entre a renda per capita dos estados 

brasileiros, no período de 1970 a 1985, utilizando a metodologia de Barro e Sala-i-Martin. 

Os resultados encontrados para a 𝛽 convergência apontam para um processo mais lento 
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que o encontrado por Barro e Sala-i-Martin para os estados americanos, com um valor 

para a meia-vida próximo a 56 anos. Da mesma forma, Porto Junior e Ribeiro (2000), 

indicam a formação de clubes de convergência entre os municípios da região Sul do 

Brasil. 

Silveira Neto e Azzoni (2008) estudaram a desigualdade de renda e sinalizaram 

que houve redução nos últimos anos entre as regiões brasileiras. Marino (2004) analisou 

a hipótese de convergência entre as rendas per capita dos Estados e dos municípios 

brasileiros, no período de 1970 a 2000, rejeitando a hipótese de convergência absoluta 

entre os Estados. Mas, constatou-se a convergência de renda per capita em clubes, com a 

formação de dois clubes, um formado por Estados das regiões Norte e Nordeste e o 

segundo formado pelos Estados das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. 

Assim, constata-se que nos diversos trabalhos de convergência de renda entre os 

Estados e municípios brasileiros existem conclusões coincidentes, que esse processo de 

convergência é fraco devido à velocidade de convergência, ou seja, a redução da 

desigualdade ser lenta ao longo dos anos. No âmbito municipal, pelo inexpressivo número 

de trabalhos publicados, alguns deles apontam para a divergência e a polarização de 

convergência (clubes de convergência), e isso se deve à persistente desigualdade regional 

econômica existente nas regiões brasileiras. 

 

2. METODOLOGIA 

Recentemente, ferramentas de econometria espacial têm sido utilizadas na 

análise da hipótese de convergência, dado que a abordagem tradicional de análise da 

hipótese de convergência de renda não tem considerado explicitamente o espaço em que 

as relações ocorrem. Diversos estudos, cabe destacar Rey e Montouri (1999), Clinch e 

O’Neill (2009), e Ertur e Koch (2007) e Lim (2016), tem aplicado técnicas econométricas 

espaciais para explorar o processo dinâmico de convergência de renda regional para tentar 

avançar no entendimento deste processo de convergência. 

O default da abordagem empírica consiste em testar, inicialmente, a hipótese de 

𝛽 convergência absoluta, através da regressão das taxas de crescimento das economias 

em análise sobre seus respectivos níveis iniciais de renda. Por outro lado, a hipótese da 𝛽 

convergência condicional implica que as economias com níveis de renda mais distantes 

de seus estados estacionários terão taxas de crescimento maiores que aquelas localizadas 
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mais próximas a eles, ou seja, são incluídas variáveis de controle para representar o estado 

estacionário de cada economia (COELHO; FIGUEREDO, 2007). 

 

3.1 Estratégia Empírica 

 

Existem diversos métodos para a análise da convergência entre países, regiões, 

municípios, etc., tais como o da 𝛽 convergência, da 𝜎 convergência e convergência 

estocástica (BAUMOL, 1986). Apesar da existência destes métodos, para se analisar o 

processo de convergência de renda, neste estudo serão utilizados basicamente dois testes 

de ampla abordagem na literatura econômica (𝛽 convergência e 𝜎 convergência). Assim, 

esta análise se restringirá, em um primeiro momento, ao método sintetizado por Sala-i-

Martin (1996), em que são introduzidos controles que condicionam a convergência de 

renda, tanto associados ao capital humano e capital físico. E, num segundo momento, a 

estimação é controlada pela autocorrelação espacial (CASAGRANDE; HOECKEL; 

SANTOS, 2016). 

Portanto, na presente subseção apresentam-se as abordagens analíticas da 

metodologia de 𝛽 convergência absoluta e condicional padrão, da 𝜎 convergência e da 𝛽 

convergência com elementos espaciais. 

 

3.2 Convergência absoluta e condicional padrão 

 

 

A definição denominada de 𝛽 convergência absoluta implica na existência de 

uma correlação negativa entre o nível da renda no início de um período e a taxa de 

crescimento da renda nesse mesmo período, ou seja, países ou regiões com rendas mais 

baixas crescem a taxas mais elevadas que os ricos. O teste para a verificação da 𝛽 

convergência de renda entre os municípios do Rio Grande do Norte seguiu em um 

primeiro momento, Barro e Sala-i-Martin (1992), numa análise cross-section, 

apresentando o nível inicial de renda por habitante como principal variável explicativa. 

A variável dependente foi a taxa de crescimento per capita das rendas 

municipais, para o período de 1991 a 2014. Inicialmente, a hipótese de β-convergência é 

testada de forma tradicional por meio de um modelo de regressão linear simples pelo qual 

se estima a taxa de crescimento da renda per capita em relação à renda per capita inicial 
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da região, pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), da mesma forma que 

em Barro e Sala-i-Martin (1992). A equação básica deste teste é expressa por: 

 

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) =    𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑌𝑖,0) + 𝜇𝑖                                                    (1) 

Em que: 

 

𝑦𝑖,𝑇 = Renda per capita no período inicial; 

𝑦𝑖,0  = Renda per capita no período final; 

𝑇    = Número de anos entre o período inicial e final da observação amostral; 

𝜇𝑖    = Erro aleatório. 

 

O lado esquerdo da equação (1) corresponde à taxa de crescimento da renda per 

capita. Uma correlação negativa entre a taxa de crescimento e a renda per capita inicial 

(𝛽2 < 0) indica que está ocorrendo 𝛽 convergência absoluta (BARRO; SALA-I-

MARTIN, 1992). 

Segundo esse modelo, existe 𝛽 convergência, se 𝛽2 é negativo e estatisticamente 

significativo, já que, nesse caso, a taxa média de crescimento da renda per capita entre o 

período inicial e o período final é negativamente correlacionada com o nível inicial da 

renda per capita. 

A heterogeneidade nas características populacionais e econômicas entre os 

municípios Norte-rio-grandenses pode implicar que as suposições subjacentes às 

estimativas descritas pela 𝛽 convergência absoluta podem não ser de tal magnitude. Se os 

municípios não compartilham a mesma renda per capita de estado estacionário, as 

estimativas podem sofrer do viés de variável omitida e, em particular, podem levar a 

rejeição incorreta da hipótese de convergência (SALA-I-MARTIN, 1996). Assim, 

estende-se a análise de convergência entre os municípios do Rio Grande do Norte 

controlando por diferenças no nível do produto de estado estacionário de cada município. 

Em particular, para a análise da 𝛽 convergência condicional, conduz-se a estimação da 

seguinte equação: 

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,𝑡
) =    𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑌𝑖,𝑡) + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑖,𝑡

𝑘

𝑖=1

+  𝜇𝑖                                              (2) 
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Em que: 

𝑌𝑖,𝑡= Renda per capita no período inicial; 

𝑦𝑖,𝑡+1= Renda per capita no período final; 

𝑇 = Número de anos entre o período inicial e final da observação amostral; 

𝑋𝑖,𝑡 = Grupo de 𝑘 variáveis de controle; 

 𝜇𝑖 = Erro aleatório. 

A estimação da 𝛽 convergência condicional inclui como variáveis independentes 

tanto o nível inicial de renda per capita, quanto um conjunto de variáveis. Este grupo de 

variáveis inclui: E_ANOSESTU= Anos de estudos em 1991; Esperança de vida ao nascer. 

Deste modo, tendo estimado o valor da estatística 𝛽2, é possível determinar a velocidade 

de convergência (𝜃) (CASAGRANDE; HOECKEL; SANTOS, 2016). Definida por: 

 

𝜃 = −
ln (1 + 𝑇𝛽2)

(𝑇)
                                                                             (3) 

Em que: 

𝜃 =Velocidade de convergência; 

𝛽 = Parâmetro desconhecido, estimado pelas equações (1) e (2); 

𝑇 =Numeros de anos. 

 

De acordo com CASAGRANDE et al. (2013), ainda é possível calcular o tempo 

necessário para que as economias percorram metade do caminho que as separam de seus 

estados estacionários. Esse valor é denominado de meia-vida (𝜏), e é determinado por: 

 

𝜏 = −
ln(2)

(1 + 𝛽2)
                                                                                      (4) 

 

O teste de β-convergência absoluta dado pela expressão (1) considera que todas 

as unidades geográficas analisadas possuem o mesmo nível de renda per capita em estado 

estacionário e que as diferenças observadas nos níveis de renda per capita atuais se devem 

apenas a desvios de curto prazo no estoque de capital físico per capita das regiões em 

relação a seus níveis em estado estacionário (CASAGRANDE; HOECKEL; SANTOS, 

2016). 
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3.3 β convergência: abordagem espacial 

 

Diferentemente da econometria tradicional, a econometria espacial concentra-se 

na preocupação de se incorporar na modelagem o padrão de interação socioeconômica 

entre os agentes, denominada de autocorrelação espacial, assim como as suas 

características no espaço, denominado de heterogeneidade espacial. Portanto, estas 

interações e as características estruturais geram efeitos espaciais que influenciam vários 

processos econômicos (ANSELIN; BERA, 1998). 

Desse modo, o presente estudo aborda a análise da convergência de renda, 

absoluta e condicional, controlando-se os efeitos espaciais, seguindo Rey e Montouri 

(1999). Portanto, nosso ponto de partida é a estimação da equação (1) e (2), nas quais são 

aplicados testes de diagnósticos de dependência espacial, a saber: o teste I de Moran, 

aplicado aos resíduos da estimação Ordinary Least Squares (OLS); o teste do 

Multiplicador de Lagrange robusto (LM) para a variável dependente; e, o teste do 

Multiplicador de Lagrange robusto (LM) para o termo de erro (ANSELIN et al., 1996).  

Os modelos com dependência espacial são estimados via Máxima 

Verossimilhança (MV). A literatura de econometria espacial apresenta, basicamente, 

quatro especificações distintas de regressão espacial. Tais especificações, segundo 

Anselin (1998) englobam o modelo de erro espacial (incorporação de uma variável para 

capturar os efeitos de vizinhança nos erros, dado pela equação 5), modelo lag espacial 

(efeitos vizinhança na variável dependente, equação 6) e o modelo SAR-GMM (estimado 

pelo método dos momentos generalizados5) e o Modelo SARAR-ML (que incorpora tanto 

a defasagem da variável dependente como a autocorrelação espacial nos resíduos e é 

estimada por Máximo verossimilhança, equação 8). Os modelos são especificados, de 

acordo com Anselin (1998), da seguinte forma: 

 

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) =    𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑌𝑖,𝑜) + 𝜇𝑖                       𝜇𝑖 = 𝜆𝑊𝜖𝑖 + 𝑢                                (5)  

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) =    𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑌𝑖,𝑜) + 𝜌𝑊

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) +  𝜇𝑖                                             (6) 

                                                 
5 Modelo desenvolvido por LEE; LIU (2006). 
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1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) =    𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑌𝑖,𝑜) + 𝜇𝑖                      𝜇𝑖 = 𝜆𝑊𝜖𝑖 + 𝑢                                 (7) 

 

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) =    𝛽1 + 𝛽2 ln(𝑌𝑖,𝑜) + 𝜆𝑊

1

𝑇
𝑙𝑛 (

𝑦𝑖,𝑡+1

𝑦𝑖,0
) + 𝜇𝑖   𝜇𝑖 = 𝜌𝑊𝜖𝑖 + 𝑢              (8)  

 

 

Em que: 

 

𝑊 = matriz de pesos espaciais que captura as relações de vizinhança; 

𝜆 = coeficiente auto regressivo de erro espacial; 

𝑢 = resíduo do erro espacial; 

𝜌 = coeficiente de defasagem espacial; 

De acordo com CASAGRANDE et al. (2013), pode-se notar que os modelos 

apresentados nas equações 5-8, através da adição do termo ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑖,𝑡
𝑘
𝑖=1   em cada uma das 

equações, tornam-se a especificação da 𝛽 convergência condicional. 

 

3.4 Fonte de dados  

 

As informações dos municípios do Rio grande do Norte são do Anuário 

Estatístico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 

do Norte (IDEMA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa 

das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) para os anos de 1991 e 2014. 

Seguindo a literatura de convergência utilizou-se a taxa de crescimento da renda per 

capita dos municípios do Rio Grande do Norte para testar a hipótese de convergência 

absoluta e condicional.  

Desta forma, a base de dados compreende 167 observações. Na análise 

exploratória espacial e as estimações dos modelos de econometria espacial assim como 

todos os testes, foi utilizado o software GeoDa e Stata versão 14.1, respectivamente. 

Foram utilizadas como variáveis explicativas o logaritmo da renda per capita no 

início do período (LNrendapc91) para o modelo de convergência absoluta e as variáveis 

anos médios de estudo (E_ANOSESTUDO) e esperança de vida ao nascer (Espvida) nos 

modelos de convergência condicional. 

De acordo com a literatura de crescimento econômico como Mankiw, Romer e 
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Weil (1995), Romer (1991) e no caso brasileiro entre outros Justo (2007) e Vieira (2009), 

consideram o nível de educação como proxy para capital humano. Neste caso, é esperada 

uma correlação positiva desta variável com a taxa de crescimento dos municípios. 

Conforme a Nova Geografia Econômica (NGE) foi incluída entre os determinantes a 

esperança de vida ao nascer para captar condições de saúde da população.  

 

3. RESULTADOS 

De acordo com Barro e Sala-i-Martin (1992) uma relação negativa entre a renda 

per capita inicial e a taxa média de crescimento da renda per capita é uma evidência da 

ocorrência de convergência. Portanto, na presente seção, são apresentados os resultados 

e discussões acerca da β convergência absoluta e condicional, 𝜎 convergência e da β 

convergência com dependência espacial. 

 

3.1 Análise Exploratória Espacial 

 Diante da ampla variedade de matrizes de pesos espaciais disponíveis, uma missão 

do pesquisador é encontrar a matriz de ponderação espacial adequada. O ideal segundo 

Almeida (2012) é que essa matriz possa capturar toda autocorrelação espacial subjacente. 

Assim, foi estimada uma regressão linear por Mínimos Quadrados Ordinário (MQO) 

usando o I de Moran para um conjunto de matrizes W. Foi selecionada a matriz de pesos 

que gerou o maior valor da estatística I de Moran estatisticamente significante. Dessa 

forma, a matriz selecionada foi a matriz k-nearest (com dois vizinhos)6. 

 Segundo Almeida (2012) o primeiro passo da Análise Exploratória de Dados 

Espacial (AEDE) é para verificar a hipótese que os dados são distribuídos aleatoriamente 

no espaço. A tabela 1 traz o resultado do teste I de Moran. Assim, rejeita-se a hipótese de 

aleatoriedade espacial dos dados. 

 

Tabela 1: Resultados do Índice de Moran I para a taxa de crescimento da renda per capita                                                                                                           

do RN no período 1991-2014 

Moran's I 

Variables I E(I) sd(I) Z p-value* 

txrendadpc 0.177 -0.006 0.071 2.577 0.005 

                                                 
6 Foram testados os seguintes tipos de Matrizes: rainha, distância inversa, k-vizinhos (2, 3, 4 e 5). 
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                        Fonte: Elaboração Própria. 

 

 Uma outra alternativa também utilizada foi realizada a análise do gráfico I de 

Moran. O diagrama de dispersão foi construído com a variável taxa de crescimento da 

renda per capita municipal. O resultado pode ser visto na figura 1. 

 

Fonte:Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA 

Figura 1: Gráfico I de Moran para taxa de crescimento da renda per capita do RN no período 1991-

2014. 

 

A figura 2 mostra pontos de concentração de municípios com distintos padrões 

de crescimento. Há clusters nos quatro quadrantes: Alto-Alto (9 municípios), Alto-Baixo 

(4 municípios), Baixo-Baixo (7 municípios) e Baixo-alto (7 municípios).  
 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA. 

Figura 2 - Concentração de municípios com distintos padrões de crescimento 

 

A presença de clusters espaciais da dinâmica de crescimento é confirmada pelos 

Moran scatterplot (Moran's I = 0.177)
txrendadpc
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resultados obtidos usando a metodologia LISA (Local Indicators of Spatial Assocciation). 

Esta metodologia permite fazer uma análise local do padrão espacial apresentada pelos 

dados levando em consideração a influência espacial em determinadas regiões ao passo 

que em outras regiões estes agrupamentos não são estatisticamente significantes 

(VIEIRA, 2009). 

A figura 3 apresenta a distribuição espacial da taxa de crescimento da renda per 

capita entre 1991 e 2014. Aqui, também se observa que apesar da renda per capita ser 

baixa ainda assim ela não é distribuída uniformemente entre os municípios norte-rio-

grandenses. Observa-se que há uma distribuição da taxa de crescimento da renda per 

capita dos municípios de forma quase equitativa entre os quantis. 

                 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA. 

Figura 3 Taxa de crescimento da renda per capita dos municípios norte-rio-grandenses: 1991- 2014 

 

A tabela 2 traz a estatística descritiva das variáveis utilizadas nas estimações dos 

modelos de convergência da renda per capita entre os municípios do Rio Grande do Norte. 

Observa-se que há municípios que apresentaram crescimento de cerca de 2% até outros 

que cresceram cerca de 8%. Também se observa variabilidade entre as demais variáveis 

e que, possivelmente terão impacto nos resultados dos modelos estimados. 

 

Tabela 2- Estatística descritiva das variáveis 

Variável Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Txrendapc  0.0495846 0. 0112738 0. 0243836 0. 0789838 

Lnrenda91 4.748887 0.333544 4.041998 6.206878 

E_ANOSESTUDO 6.693413 1.003506 2.19 8.89 

Espvida  58.79904 3.006968 53.88 66.59 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA. 

 

4.1Análise da β convergência absoluta 
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 Uma vez rejeitada a distribuição espacial aleatória dos dados indicando a 

necessidade de incorporar o efeito de vizinhança, parte-se para a estimação dos modelos 

que apreendem a convergência absoluta da renda per capita entre os municípios rio-

grandenses. 

 A tabela 3 traz a estimação dos modelos das equações (1), (5), (6) e (7).   Em todos 

os modelos dada a significância do coeficiente da variável explicativa, observa-se a 

convergência absoluta da renda per capita entre os municípios do Rio Grande do Norte 

para o período 1991-2104 apontando assim, a robustez desse resultado.  Ou seja, os 

municípios com menor renda per capita tendem a crescer mais rapidamente que os 

municípios que têm maior renda per capita. O modelo (1) é apenas para efeito de 

comparação e para realização os testes de dependência espacial, haja vista que os testes 

iniciais apontaram para a necessidade de incorporar os efeitos espaciais. A estimação dos 

demais modelos é para selecionar o que melhor representa a dinâmica da convergência.  

 A robustez dos resultados dos testes aponta que o modelo de erro espacial é o mais 

adequado.  O coeficiente da variável da renda per capita no período inicial é de -0,0238. 

O coeficiente da variável que apreende a autocorrelação espacial também é significante e 

positivo com valor é de 0,243. Isso significa que choques apresentam autocorrelação 

positiva, ou seja, altos valores desses efeitos não modelados ocasionam choques de altos 

valores nos vizinhos, bem como choques de baixos valores geram baixos valores de 

choques nos vizinhos. Dito de outra forma, choques na taxa de crescimento de municípios 

com alta taxa de crescimento afetará fortemente os vizinhos, já choques na taxa de 

crescimento de municípios com baixa taxa de crescimento gera baixo efeito nos vizinhos. 

 A velocidade de convergência é de 0.0285 e a meia vida é de 28.78 anos. Ou seja, 

os municípios do Rio Grande do Norte levariam quase trinta anos para atingir a metade 

do da renda per capita no estado estacionário.  

 
Tabela 3 – Testes de 𝜷 convergência absoluta com Quatro modelos : Regressão Linear Simples (1); 

Modelo de Erro Espacial (2); Modelo de Defasagem Espacial (3); Modelo ML SARAR (4) 

  

(1)                      

txrendadpc 

(2)      

txrendadpc 

(3)       

txrendadpc    

(4)              

txrendadpc    

main         

lnrenda91 -0.0219*** -0.0238*** -0.0215*** -0.0221*** 

 (-8.29) (-10.67) (-10.54) (-11.08) 

_cons 0.154*** 0.163*** 0.149*** 0.155*** 

 (12.31) (15.28) (13.42) (16.23) 

lambda                    
_cons  0.243**  -0.105    
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  (2.97)  (-0.82)    

sigma                       

_cons  0.00825*** 0.00853***  

  (18.10) (18.27)  
rho                       

_cons   0.0575  

   (0.83)  
sigma2                       

_cons    0.0000728*** 

    (9.18)    

N 167 167 167 167 

LM  7.472 (0.006) 0.701 (0.403)  

Robust LM   

13.878 (

 0.000) 7.106 (0.008)  

R2 

F 

0.4214 

 

68.71*** 

 

0.4318 

 

118.61*** 

 

0.4089 

 

90.39*** 

 

0.417 

 

92.14*** 

 

Velocidade de 

convergência 
0.0258 

 

0.0285 

 

0.0252 

 

0.0261 

 

Meia vida 
31.30 

 

28.78 

 

31.89 

 

31.02 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA. 

Nota: t calculado entre parêntesis. 

          * p<0.05, **p<0.01, *** p<0.001 

 

 

4.2 Análise da β convergência condicional 

 

Na sequência, a Tabela 4 apresenta os resultados da equação (2), (5), (6) e (7) e 

(8), ou seja, da convergência condicional de renda per capita. A especificação da equação 

2 visa diminuir o viés de variável omitida presente na equação 1, com a introdução de 

variáveis associadas ao capital humano de cada município, controlando assim, diferenças 

relevantes no período inicial7.  

Em todos os modelos os coeficientes das variáveis explicativas são significantes. 

Uma regularidade observada é que todos os modelos apontam para a convergência 

condicional. Ou seja, os municípios com menor renda per capita crescem mais 

rapidamente que aqueles que apresentam maior renda per capita, mas cada um cresce para 

o seu estado estacionário de longo prazo. 

Tabela 4 – Teste de β convergência condicional de renda per capita para os municípios do Rio 

Grande do Norte no período de 1991 a 2014 

  

(1)           

txrendadpc 

(2)    

txrendadpc 

(3)       

txrendadpc 

(4)            

txrendadpc 

(5)        

txrendadpc 

Txrendadpc      

                                                 
7 Os erros padrão são robustos à heterocedasticidade. O teste de Fator de Inflação de Variância (FIV) não 

apontou problema de multicolinearidade. 
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lnrenda91 -0.0280*** -0.0320*** -0.0274*** -0.0279*** -0.0280*** 

 (-12.00) (-12.71) (-11.74) (-10.63) (-12.00) 

E_anosestudo 0.00181** 0.00210** 0.00180** 0.00181* 0.00181** 

 (2.66) (3.27) (2.67) (2.55) (2.66) 

Espvida 0.000778** 0.00108*** 0.000821** 0.000777** 0.000778** 

 (2.98) (4.15) (3.15) (2.90) (2.98) 

_cons 0.125*** 0.124*** 0.115*** 0.125*** 0.125*** 

 (9.96) (9.52) (8.16) (8.17) (9.96) 

Lambda -0.109     

  0.349***  -0.110** -0.109 

 (-0.82) (4.65)  (-2.86) (-0.82) 

       
Rho    

 
 

_cons 0.0646  0.0908  0.0646 

 (0.09)  (1.37)  (0.09) 

Sigma2    
 

 
_cons 0.0000648***   

 0.0000648*** 

 (9.15)   
 (9.15) 

Sigma    
 

 
_cons  0.00747*** 0.00801***  

 

  (17.92) (18.26)   
N 167 167 167 167 167 

R2 

F 
 

0.4733 

49.00*** 

0.4271 

25.13*** 

 

0.4671 

123.04*** 
0.45 

158.02*** 

LM  15.26*** 1.77   

Robust LM  21.58*** 8.09***   

Velocidade de 

convergência 
0.0348 0.0414 0.0339 0.0348 

0.0348 

Meia Vida 24.41 21.31 24.95 24.41 24.41 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA. 

Nota: t calculado entre parêntesis8. 

*p < 0.05, **p < 0.01, *** p < 0.001     
 

De modo geral, a inclusão de controles associados ao capital humano acelera o 

processo de convergência de renda entre os municípios.  A escolaridade mais elevada e 

maior esperança de vida aumentam o crescimento da renda per capita dos municípios do 

Rio Grande do Norte. Da mesma forma que na estimação da convergência absoluta, 

também foram estimados vários modelos incluindo o modelo MQO para servir de 

parâmetro e para a realização dos testes de dependência espacial. Os testes apontaram a 

necessidade de incorporação do efeito espacial e o modelo mais apropriado foi o modelo 

                                                 
8 Seguiu-se a estratégia de estimação muito utilizada proposta pro Florax, Folmer e Rey (2003) que consiste: 

nos testes de diagnóstico de dependência espacial, após a estimação do modelo OLS, caso, tanto o LM para 

a defasagem espacial quanto o LM para o erro espacial sejam significativos, estima-se o modelo apontado 

como o mais significativo, de acordo com as versões robustas destes testes. Assim, caso o LMρ > LMλ usa-

se o modelo com defasagem espacial como o mais apropriado. Caso contrário, LMρ<LMλ, adota-se o 

modelo com erro espacial como o mais adequado. Nos demais modelos observam os parâmetros que 

apreendem o efeito espacial se são significantes. Caso não sejam, fica então com o modelo mais simples 

obedecendo ao critério anterior. 
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(2), ou seja, o modelo de erro espacial. Assim, tem-se que no modelo de convergência 

condicional a convergência da renda per capita ocorre de forma mais acelerada com a 

velocidade de 0.0414 e há uma redução na meia vida para cerca de 21 anos.  

O ajuste do modelo da convergência condicional também é superior. A 

autocorrelação espacial é de 0,349. Também é superior ao resultado do modelo de 

convergência absoluta. Esse valor também indica que choques não modelados na taxa de 

crescimento da renda per capita faz com que o efeito nos municípios com alta taxa 

influencia fortemente os vizinhos, bem como municípios com baixa taxa de crescimento 

influencie pouco os seus vizinhos. Esses resultados estão em acordo com a literatura que 

aborda esse tema para o Brasil e para outros estados brasileiros a exemplo dos resultados 

encontrados por  JUSTO (2010), SILVEIRA; SILVA; CARVALHO (2010) e LIMA 

(2015) e CASAGRANDE; HOECKEL; SANTOS( 2016). 

4.3.  Convergência Sigma 𝝈 

 

A convergência 𝜎 se manifesta através da diminuição da dispersão da renda per 

capita entre os diferentes municípios ao longo do tempo, ou seja, ocorre se as 

variabilidades das economias diminuem com o passar do tempo, ratificando assim a 

hipótese de 𝛽 convergência. Significa, ainda, que as assimetrias entre os municípios estão 

atenuando-se progressivamente. A convergência 𝜎 pode ser apurada através do desvio-

padrão ou do coeficiente de variação, onde um resultado igual a zero corresponde à 

convergência perfeita (SILVA e RIBEIRO, 2013).  

 Na tabela 5 são apresentados os valores do coeficiente de variação entre os anos 

de 1999 e 20149 para o teste da σ convergência. Vale ressaltar que se houver um 

decaimento dos coeficientes de variação no decorrer dos anos, haverá evidencias da 

ocorrência de σ convergência entre os municípios norte-rio-grandenses, mostrando que a 

discrepância entre eles diminuiu no decorrer dos anos, confirmando assim a hipótese de 

β convergência.  

 

Tabela 5: Coeficientes de Variação da renda per capita dos municípios do Rio Grande do Norte 

entre os anos de 1999-2014 

ANO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Coeficientes de 

variação 
0,69 0,72 0,4 0,56 0,42 0,43 0,47 0,48 

                                                 
9 A análise da sigma convergência para este recorte temporal se deu em virtude da disponibilidade de dados. 
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ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coeficientes de 

variação 
0,44 0,46 0,39 0,47 0,46 0,5 0,51 0,46 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, PNUD e IDEMA. 

 

Embora se observe que não ocorreu uma queda linear da dispersão do PIB per 

capita entre os municípios norte-rio-grandenses no período analisado, mas a dispersão 

ocorre entre os anos inicial e final indicando a ocorrência da convergência 𝜎. 

 

5. CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou uma melhor compreensão do processo de 

crescimento econômico dos municípios do Rio Grande do Norte para o período de 1991 

a 2014. O trabalho investigou a convergência absoluta, condicional e a convergência 

sigma desse crescimento incorporando os efeitos de vizinhança. 

Os resultados apontaram a necessidade de incorporar a dependência espacial nos 

modelos estimados. A hipótese de convergência foi aceita nas três categorias testadas. A 

elevação da escolaridade e da esperança de vida contribui para elevar o crescimento dos 

municípios do Rio Grande do Norte.  O modelo de erro espacial mostrou-se mais 

apropriado. No modelo de convergência condicional, a velocidade de convergência é mais 

elevada e a meia vida se reduz. A velocidade de convergência é de 4,14% e a meia vida 

de cerca de 21 anos.  

Assim, pode-se observar que apesar das desigualdades econômicas existentes no 

estado ainda serem acentuadas, houve nos últimos anos uma redução deste diferencial. 

Apesar de que, a convergência ocorre de forma muito lenta, ainda que em padrões mais 

elevados que os encontrado para outros estados brasileiros apontados na literatura. Dessa 

forma, há espaço para adoção de políticas que acelerem a convergência como a elevação 

da escolaridade e políticas públicas na área de saúde que elevem a esperança de vida. 

Contribuições futuras a esse estudo vão ao sentido de obtenção de dados de 

outras variáveis e um período mais amplo. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta o estudo do nível de satisfação dos clientes em relação aos 

serviços oferecidos pelas agências bancárias localizadas no município de Iguatu, CE para 

isso, foi utilizado à técnica estatística multivariada de análise fatorial para calcular o 

Índice de Satisfação dos Clientes em relação aos serviços prestados pelas Agências 

Bancárias (ISCAB), por meio desse Índice foi feito a ordenação dos entrevistados de 

acordo com seu nível de satisfação. Obtiveram-se resultados insatisfatórios com relação 

aos gostos dos clientes.  
 

Palavras-chave: Satisfação. Clientes. Agências Bancárias. 

 

Abstract 
The present work presents the study of the level of customer satisfaction in relation to the 

services offered by the banking agencies located in the city of Iguatu, CE. For this, a 
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multivariate statistical analysis was used to calculate the Customer Satisfaction Index to 

the services provided by the Banking Agencies (ISCAB), through this Index, the 

interviewees were ranked according to their level of satisfaction. Unsatisfactory results 

were obtained in relation to the customers' taste. 

Keywords: Satisfaction. Customers. Bank agencies 

 

1. INTRODUÇÃO  

O sistema bancário surgiu em decorrência da divisão do trabalho, que originou 

as mercadorias-moedas e consequentemente a moeda, inicialmente cunhada em metais e 

posteriormente passando ao papel-moeda e finalmente a moeda escritural e eletrônica. 

Tanto o surgimento como as alterações que ocorreram no sistema bancário através dos 

tempos foram motivados pelas necessidades da sociedade. 

 A partir da década de 1960 a rede de atendimento dos agentes financeiros sofreu 

uma grande ampliação motivada pelo novo sistema de transportes adotado, o rodoviário, 

o qual propiciou uma maior abrangência do sistema em relação ao modal ferroviário. 

Além da mudança no modal de transportes ocorrida nesse período outro fator que 

proporcionou a ampliação da rede de atendimento foi o avanço tecnológico nos meios de 

comunicação do país.  

 Em 1988 com a promulgação da nova Constituição Brasileira os bancos tornaram-

se múltiplos, ou seja, não estariam mais limitados apenas ao setor financeiro, podendo 

atuar em outros ramos da economia. Todas as mudanças normativas, regulamentadoras 

ou ações do Estado não ocasionaram tantas alterações na dinâmica bancária como a 

estabilização econômica proporcionada pelo Plano Real a partir de 1994.  

 A partir de 1995 em decorrência da estabilidade econômica os cartões de débito e 

principalmente os de crédito começaram a ganhar espaço no mercado nacional, tornando-

se um dos principais meios de pagamento utilizados atualmente. Outra mudança deste 

período foi o maior volume de empréstimos concedidos às pessoas físicas com intuito de 

fomentar a aquisição de bens de consumo duráveis, por meio de financiamentos ou 

consumo de bens não duráveis por meio de crédito pessoal ou limite de crédito em conta 

corrente ou cartão de crédito. 

 A globalização econômica que o país começou a sentir a partir de 1994 devido à 

maior abertura do mercado financeiro a instituições financeiras internacionais também 

possibilitou a ampliação dos espaços de utilização das linhas de crédito oferecidas no 

país. Os portadores de cartões de crédito com bandeira internacional foram amplamente 

beneficiados com essa nova realidade, pois com uma moeda estável e valorizada foi 

minimizada a aquisição de moedas estrangeiras para viagens internacionais devido à 

possibilidade de utilização dos cartões de crédito internacional em qualquer país que 

possua estabelecimentos conveniados as administradoras que atuam no Brasil. 

 No Brasil há uma enorme concentração de clientes em meia dúzia de instituições 

financeiras. Bancos privados e estatais concentram a maioria dos correntistas brasileiros. 

Os bancos são como qualquer outra empresa no âmbito de que visam à obtenção de lucro, 

mas também fornecem serviços essenciais à sociedade, seja realizando pagamentos, 

oferecendo empréstimos, transferindo valores, gerenciando patrimônios e investindo, 

todos precisam deles. 

 Como existem inúmeros aspectos influenciadores da satisfação do consumidor, 

cabe ao pesquisador levá-los em consideração no momento de construir e buscar uma 

metodologia estatística. Portanto, pode-se justificar essa pesquisa devido à inexistência 
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de trabalhos específicos nessa linha de raciocínio, empregando um modelo que abranja a 

multidimensionalidade da satisfação do cliente, levando em consideração os diversos 

indicadores, que contribuem para a sua satisfação. 

 Nesse sentido, o objetivo deste artigo concentra-se em traçar o perfil 

socioeconômico e determinar um índice de satisfação dos clientes, em relação aos 

serviços prestados pelas Agências Bancárias (ISCAB) do município de Iguatu, Ceará. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

Nesta seção serão citados conceitos de autores renomeados na área de 

Marketing, satisfação de clientes e modelo Kano com o intuito de argumentar e 

fundamentar teoricamente o tema principal do estudo, que é analisar o nível de satisfação 

dos clientes em relação aos serviços oferecidos pelas agências bancárias localizada no 

município de Iguatu. 

O marketing surgiu nos Estados Unidos, e foi lentamente se espalhando pelo 

mundo. A palavra marketing origina-se do inglês market e deriva do latim mercátus, que 

significa mercado. Na língua portuguesa pode ser entendido como mercadologia, a 

ciência ou estudo do mercado. No Brasil, o termo passou a ser utilizado a partir de 1954, 

quando uma missão norte americana organizou os primeiros cursos de Administração de 

Empresas na Fundação Getulio Vargas em São Paulo (DIAS, 2003; RICHERS,2004). 

Segundo Schmitt (2004), antes da década de 90 o marketing era focado no 

produto, na tecnologia e na venda, as organizações não se preocupavam com o que os 

clientes pensavam após a década de 90 as organizações passaram a se focar no cliente. 

Os clientes se tornaram o ponto principal, e as organizações passaram a reconhecer a 

necessidade de se tornarem orientadas para o cliente e voltadas para o mercado. Existe 

uma nova orientação de marketing chamado de marketing de relacionamento pós venda 

voltado para a retenção de clientes. O marketing de relacionamento defende que além de 

conquistar novos clientes as empresas precisam manter e cuidar dos clientes atuais, assim 

as empresas começam a perceber a importância dos serviços ligados a qualidade do 

atendimento ao consumidor, e criam um espaço (SAC) onde os clientes possam dar sua 

opinião, fazer criticas e sugestões (VAVRA, 1993; SIQUEIRA, 2005). 

Um relacionamento sustentável entre empresa e cliente é feito através da 

confiança e do comprometimento entre as partes, pois acaba gerando um comportamento 

cooperativo. Esse relacionamento não surge do nada exige trabalho e dedicação. Para 

construir um bom relacionamento com seus clientes as organizações devem: compreender 

as necessidades dos clientes; trata-los como parceiros; assegurar que seus funcionários 

satisfaçam suas necessidades e oferece-los a melhor qualidade possível (URDAN; 

URDAN, 2006; MCKENNA, 1993). 

 

2.1 Satisfação do cliente: aspectos conceituais e referenciais teóricos 

 

Satisfação significa dizer, satisfazer alguém independente do que se trata se é 

uma comida, um produto, um serviço etc. Em se tratando de satisfação do cliente, já se 

tem em mente um consumidor que paga por algo que irá consumir/usufruir para satisfazer 

o seu ego. Sendo assim, percebe-se que satisfazer um cliente é algo bastante promissor 

para o mercado atualmente, pois a cada dia que se passa ele se torna ainda mais exigente. 

Tratar um cliente bem é uma lógica de marketing, que conduz a um cliente satisfeito, 
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portanto, maior será a possibilidade do mesmo voltar ao estabelecimento e contratar 

novamente os seus serviços e produtos. 

Para Cordeiro (2014) apud Souza; Sousa; Justo (2014, p. 20), “percebe-se que, 

neste ambiente de competitividade global um novo insumo passa a ser primordial para a 

manutenção de presença no mercado, qual seja a capacidade inovativa das empresas e 

localidades”. Portanto, a satisfação dos clientes é peça fundamental para um mercado 

competitivo vivenciado na atualidade, sendo assim, investir em marketing e promoções 

ainda é o melhor para a aquisição de novos clientes não se esquecendo de mantê-lo como 

cliente fidelizado. 

Conforme Kotler e Keller (2006, p.145), “qualidade é a totalidade dos atributos 

e características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer 

necessidades declaradas ou implícitas”. Essa é uma definição claramente voltada para o 

cliente. 

Na Figura 1, retrata-se a otimização do consumidor diante a maximização da 

utilidade. Segundo o curso on-line de Analista de Economia Perito MPU (p.49), “O 

consumidor irá maximizar a sua utilidade no ponto em que a sua restrição orçamentária 

tangencia a curva de indiferença mais alta possível”.   

 

 

FIGURA 1 – A Maximização da Utilidade - Otimização do Consumidor.  

Fonte: http://pt.slideshare .net/WesleyHanderson/aula01economia. 

 

 Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006, p.56): 

 
O comportamento do consumidor é mais bem compreendido quando 

examinado em três etapas: 1: Preferências do consumidor. A primeira etapa 

consiste em encontrar uma forma prática de descrever por que as pessoas 

poderiam preferir uma mercadoria à outra. 2: Restrições orçamentárias. 

Obviamente, os consumidores devem também considerar os preços. Por isso, 

na segunda etapa levaremos em conta que os consumidores têm renda limitada, 

o que restringe a quantidade de mercadorias que podem adquirir. O que um 

consumidor faz nessa situação? Encontraremos uma resposta para essa questão 

ao juntar suas preferências e sua restrição orçamentária, na terceira etapa. 3: 

Escolhas do consumidor. Diante de suas preferências e da limitação de renda, 

os consumidores escolhem comprar as combinações de mercadorias que 

maximizam sua satisfação. Essas combinações dependerão dos preços dos 

vários bens disponíveis. Assim, entender as escolhas do consumidor nos 

ajudará a compreender a demanda – isto é, como a quantidade de bens que os 

consumidores podem adquirir depender de seus preços. 
  

O consumidor está no seu 

maior nível de satisfação ao 

escolher o ponto “A”, em que 

a restrição orçamentária 

atinge a curva de indiferença 

mais alta. Este ponto é 

chamado de ponto de 

tangência. Neste ponto a TMS 

∆𝑦/∆𝑥 é igual à razão dos 

preços 𝑃𝑥/𝑃𝑟. 
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Para Magalhães (2005, p. 216), “... para que o consumidor maximize sua 

satisfação é necessário que selecione aquela combinação de bens sobre a linha de 

orçamento, que o capacite a atingir a mais alta curva de indiferença possível”. 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 Área de estudo 
 

A área de estudo compreendeu o município de Iguatu, localizado na Região 

Centro-Sul Cearense. O município tem uma população estimada em 2015 de 101.386 

pessoas, distribuídas em uma área de 1.029,214 Km², está localizado a 380 km da capital 

do estado Fortaleza (IBGE, 2015). 

 

3.2 Natureza dos dados e tamanhos da amostra 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa são de natureza primária, obtidos por 

intermédio de entrevistas diretas junto aos clientes das Empresas bancárias do Município 

de Iguatu, no período de 2016.  Estes questionários enfatizaram aspectos a respeito do 

perfil socioeconômico e indicadores de satisfação dos clientes das Agências Bancárias. A 

amostragem será de cunho não probabilística por conveniência. 

 

3.3 Análise Tabular e descritiva 

  

Um dos objetivos desse trabalho foi traçar o perfil socioeconômico dos 

entrevistados.  Portanto, inicialmente foi feita uma análise tabular e descritiva das 

variáveis econômicas, sociais e culturais dos clientes dos correios, no município de 

Iguatu, além da aplicação do teste H de Kruskal Wallis, com vistas a testar a hipótese de 

igualdade de médias entre algumas variáveis. 

 

3.4 Análise fatorial  

 

O método de análise fatorial foi utilizado para gerar e mensurar o Índice de 

Satisfação dos clientes das agências bancárias do município de Iguatu (ISCAB), que são 

objetivos específicos deste trabalho. A análise fatorial é uma técnica multivariada que 

busca identificar um número relativamente pequeno de fatores comuns que podem ser 

utilizados para representar relações entre um grande número de variáveis inter-

relacionadas. 

O principal propósito da análise fatorial é descrever as relações de covariância 

entre diversas variáveis em termos de poucos fatores não observáveis, ou seja, a técnica 

busca identificar fatores não observáveis que possam explicar a intercorrelação entre as 

variáveis (FÁVERO et al., 2009).  

Segundo Ferreira Jr., Baptista e Lima (2004), os fatores são formados levando 

em consideração alguns princípios: (a) as variáveis mais correlacionadas são combinadas 

em um mesmo fator; (b) as variáveis que compõem um fator são praticamente 

independentes das que compõem outros fatores; (c) a derivação dos fatores é feita visando 

maximizar a porcentagem de variância total explicada por cada fator consecutivo; e (d) 
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os fatores não são correlacionados entre si. Assim sendo, o modelo de análise fatorial 

pode ser expresso algebricamente como identificado na equação (01):  

 

    Xi = ai1F1 + ai2F2 +...+ aimFm + ei                                (1) 

  

Onde:  

Xi = o i-ésimo escore da variável padronizada, com média zero e variância unitária (i = 

1, 2, ... m);  

Fj = aos fatores comuns não correlacionados, com média zero e variância unitária;  

aij = indicação das cargas fatoriais, e  

ei = o termo de erro, que capta a variação de Xi explicada por outros fatores além da 

combinação linear das cargas fatoriais dos fatores comuns. 

  

O passo seguinte, após o cálculo das cargas fatoriais e a identificação dos fatores, 

é a estimação do escore fatorial, conforme a expressão geral para estimação do j-ésimo 

fator, Fj (equação 02): 

 

 Fj = Wj1X1 + Wj2X2 + Wj3X3 +...+ WjpXp                                       (2) 

 

Em que: os Wji são os coeficientes dos escores fatoriais; 

p = o número de variáveis; e,  

Xi (i = 1, 2, ..., p) o valor padronizado das variáveis. 

 

A adequação do modelo de análise fatorial foi testada pela estatística de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e pelo teste de Bartlett. O primeiro varia de 0 a 1 e compara a 

magnitude do coeficiente de correlação observado com a magnitude do coeficiente de 

correlação parcial, sendo que, valores acima de 0,50 indicam que os dados são adequados 

para a análise fatorial e o modelo está bem ajustado, enquanto valores de KMO abaixo de 

0,50 indicam a não adequabilidade do mesmo.  

O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese nula de que a matriz de 

correlação populacional seja igual à matriz identidade. Para que o modelo de análise 

fatorial esteja bem ajustado, a hipótese nula do teste de Bartlett deve ser rejeitada 

(FÁVERO et al., 2009). 

Segundo Mingoti (2007), o número de fatores a serem considerados é 

determinado, geralmente, pelo seguinte critério: mantêm-se apenas os fatores cuja raiz 

característica é maior que um.  

 
 3.5 Determinações do Índice de Satisfação dos Clientes, e relação aos serviços 

prestados pelas Agências Bancárias (ISCAB). 
 

Propõe-se utilizar a técnica estatística multivariada de análise fatorial para 

calcular o Índice de Satisfação dos Clientes, em relação aos serviços prestados pelas 

Agências Bancárias (ISCAB), por meio desse Índice será feita a ordenação dos 

entrevistados de acordo com seu nível de satisfação.  Para operacionalizar essa técnica, 

será utilizado o software STATA 12.  

Esse índice foi elaborados tendo como base os trabalhos de Soares et al. (1999), 

que criaram um índice de desenvolvimento municipal para os municípios cearenses; 
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Campos (2008), que estabeleceu um índice de hierarquização do arranjo produtivo de 

fruticultura irrigada na região do Baixo Jaguaribe no Estado do Ceará e pelo trabalho de 

Sousa e Campos (2009), que elaborou o índice de desempenho competitivo dos 

fruticultores cearenses e Gomes (2015) que elaborou um índice dos produtores de 

fruticultura irrigada na região do Cariri, Ceará. 

Posto isto, com esse embasamento teórico, criou-se o Índice de Satisfação dos 

Clientes, em relação aos serviços prestados pelas Agências Bancárias (ISCAB). 

Matematicamente, pode-se expressar o ISCAB da seguinte forma (equação 03): 
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,       ∇ j ≥  1                           (3) 

 

Sabendo que:  

ISCABi é o Índice de Satisfação dos Clientes, em relação aos serviços prestados pelas 

Agências Bancárias;  

j é a raiz característica associada ao fator j;  

k, o número de fatores escolhidos;  

jif , o escore fatorial padronizado do cliente i do fator j, que, de acordo com Gama 

(2006), pode ser expresso como: 
minmax

min

FF

FF
f

j

ji
−

−
= , em que 

minF é o escore fatorial 

mínimo do fator j; e, 

maxF é o escore fatorial máximo do fator j.  Ademais jif está disposto de tal forma que 

o pior resultado é 0 e o melhor é 1. 

 Como o ISCAB representa uma média ponderada entre jif e as raízes 

características maiores que 1, então ele também fornecerá um intervalo entre 0 e 1. 

Destarte, pode-se estabelecer a seguinte classificação: a) ]0.00, 0.50], tem-se um baixo 

nível satisfação; b) ]0.50, 0.80] representa nível médio de satisfação; e c) ]0.80, 1.00] , 

tem-se um nível elevado de satisfação.  Essa classificação não é arbitrária, pois os níveis 

de satisfação são classificados em três categorias, quais sejam: baixo, médio e alto nível 

de satisfação e se baseiam em classificações utilizadas por diversos índices, como por 

exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O método de análise fatorial foi utilizado para gerar e analisar o nível de 

Satisfação dos clientes em relação aos serviços prestados pelas agências bancárias, que 

são objetivos específicos deste trabalho. A análise fatorial tem como proposito descrever 

as relações de covariância entre os níveis de satisfação dos clientes. Inicialmente, com o 

intuito de verificar a coesão dos dados coletados, foi calculado o teste Kaiser-Mayer - 

Olkin (KMO). 

Assim, observou-se, considerando-se distribuição normal dos dados, que o KMO 

revelou valor de 0,558, ou seja, é um índice razoável e aceito para análise fatorial. O Teste 

de Esfericidade de Bartlett indicou valor 492,408 sendo considerado elevado para garantir 

que a matriz de correlações não é uma matriz identidade, ao nível de significância 1%, 
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rejeitando a hipótese nula (H 0 ) de que a matriz de correlação é uma matriz-identidade. 

Conclui-se, portanto, que os dados amostrais são adequados para uso da análise fatorial. 

 

QUADRO 1: Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,558 

Teste de esfericidade de Bartlett Chi-quadrado aprox. 492,408 

Df 105 

Sig. 0,000 

Fonte: Resultado da Pesquisa  

 

Objetivando caracterizar ou representar um total de variáveis originais em um 

número menor possível de variáveis, a fim de explicar a satisfação dos clientes extraíram-

se cinco fatores, considerando os que apresentam raiz características maiores do que 1 e 

que, em conjunto, 67,26% dos clientes estão com nível médio de satisfação em relação 

aos serviços bancários. Foram observadas as cargas fatoriais ou coeficientes de correlação 

após a rotação dos fatores de adoção de atendimento a serviços prestados pelos bancos e 

suas respectivas comunalidades, indicando a intensiva associação entre a variável e o 

fator.  

 

QUADRO 2: Matriz de componente rotativaa 

 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

Tratamento ,092 ,060 ,570 -,279 ,384 ,039 

Tempo ,951 ,050 ,007 -,005 ,036 -,101 

QCaixa ,217 -,169 ,686 ,065 ,212 ,200 

Qagencia -,213 ,019 ,052 -,056 -,029 ,848 

Organização ,149 -,304 -,613 -,135 ,027 ,087 

Infraestru ,954 ,087 ,056 ,028 ,004 -,127 

Qualidbanc ,028 ,086 -,695 ,070 ,203 ,041 

Confianca -,120 ,665 ,201 -,065 -,123 -,105 

Exigencia ,012 ,652 -,179 ,221 ,363 ,009 

Prazo -,047 ,115 ,108 -,608 -,294 -,153 

Preço -,041 ,005 ,041 ,037 ,802 -,084 

Localizacao ,040 ,156 ,071 ,795 -,161 -,130 

Seguranca ,536 -,043 -,013 ,261 -,263 ,487 

Concorrenc ,058 ,861 -,004 ,025 -,026 -,066 

QualidSP ,326 ,750 -,091 -,050 ,014 ,292 

Método de extração: Análise do Componente principal. 

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. 

Rotação convergida em 6 iterações. 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

Assim os fatores ficaram da seguinte forma: O primeiro fator (F1) está composta 

pelas variáveis: Tempo de espera para o atendimento, Infraestrutura – conforto para a 

espera do atendimento e Segurança. O fator F2 está associado de forma positiva com os 

seguintes indicadores de satisfação: Confiança nos serviços prestados, Nível de 

exigências para a realização do serviço, Qualidade dos serviços de encomenda prestados 
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e Concorrência. O fator F3 está associado de forma positiva com os seguintes indicadores 

de satisfação: Forma de tratamento no atendimento ao cliente – qualidade do atendimento, 

Quantidade de caixas e Quantidade de agências.  

Portanto, esse fator está relacionado com os indicadores de concorrência no 

mercado. Desta forma, se um determinado indivíduo apresentar um fator positivo e 

elevado, então sua satisfação está fortemente associada aos indicadores de mercado. O 

fator F4 está representado pelas variáveis: Prazo de entrega das encomendas postadas e 

Localização da agência. O fator F5 está representado pela variável: Preço dos serviços. E 

o fator F6 está representado pela variável Quantidade de agências. Analogamente, o 

entrevistado que apresentar valor positivo e elevado desse fator, prioriza esse indicador 

na sua satisfação. 

 

TABELA 1: Índice de satisfação dos clientes das agências bancárias do município de 

Iguatu, Ceará. 

Grupos ISCAB 
Números de 

Clientes 

Frequência 

relativa 

Muito baixo 0-0,20 1 1% 

Baixo 0,21-0,35 7 7% 

Médio 0,37-0,54 77 77% 

Alto 0,62-0,78 15 15% 

Muito Alto 0,79-1,00 0 0% 

Informações 

válidas 
- 100 100% 

Fonte: Resultado da Pesquisa 

 

Posto isto, no que diz respeito ao Índice de Satisfação dos Clientes dessas agências 

mensurado pelo método de análise fatorial, observou-se que a maioria dos entrevistados 

(77%) apresentou médio nível de satisfação, 15% possuem um nível alto de satisfação e 

não houve níveis muito altos de satisfação para esses clientes, mostrando que alguns 

poucos se sentem satisfeitos, contudo não é suficiente para atender todas as suas 

necessidades. 

 

5. CONCLUSÃO  

O aumento das agências bancárias tem demostrado que os bancos estão buscando 

a expansão do mercado objetivando, assim, um maior número de clientes que por sua vez 

se tornam cada vez mais exigentes buscando em suas escolhas produtos e serviços de 

qualidade. Ao analisar os níveis de satisfação dos clientes das redes bancárias é de 

fundamental importância, pois possibilita que seus responsáveis traçam estratégias de 

forma a incentivar a captação de mais clientes. Contudo os resultados não foram muito 

satisfatórios, pois em sua grande parte, estes clientes apresentaram-se insatisfeitos com 

os serviços das agências bancárias do município de Iguatu, Ceará. 

Conforme os resultados, a grande maioria dos entrevistados apresentaram níveis 

não tão satisfatórios com os serviços. As variáveis que mais tiveram efeitos negativos 

sobre os resultados são o tempo de espera por parte desses clientes, pois reclamavam 

bastante da demora por parte dos funcionários em atender, acumulando grande quantidade 

de pessoas no serviço para serem atendidos. A infraestrutura da agência, muitos 

comentaram que o aspecto físico não suporta a quantidade de clientes existentes, sendo 
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necessária uma mudança de espaço. Com relação a qualidade do atendimento, acredita-

se que isso seja em decorrência do estresse provocado pelo acúmulo de pessoas em um 

pequeno espaço de atendimento. A variável quantidade de caixas não foi muito avaliada 

de forma negativa, mas sim as frequências que esses ficavam sem dinheiro, provocando 

filas desnecessárias. 

De uma forma geral, acredita-se que parte desses resultados negativos tenha-se 

advindo do período de greve em que estas unidades bancárias ficaram, onde isso tenha 

provocado revolta por parte da população. Contudo, algumas sugestões para que o nível 

de satisfação dos clientes bancários do município aumente, como: maior agilidade e 

organização dos funcionários; Melhora na infraestrutura, de forma em que haja um 

aumento nos locais. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido através de dados retirados de atividades 

desenvolvidas pelo projeto de extensão intitulado: “A economia no ensino fundamental 

em Limoeiro do Norte (CE)”, entre os meses de março á junho de 2018 em três escolas 

públicas de ensino fundamental do município. O principal objetivo foi ensinar de maneira 

simples ao público alvo do projeto conceitos básicos sobre as ciências econômicas e 

educação financeira, tentando demonstrar como os agentes econômicos podem produzir 

e distribuir de forma eficiente os recursos. A pesquisa foi feita com auxílio de 

questionários estruturados e referências bibliográficas que retratam a importância da 

extensão universitária e do ensino da economia nas escolas. Concluiu-se que os alunos 

que fizeram parte da pesquisa possuem pouco conhecimento sobre os conceitos básicos 

de economia, mas possuem interesse em aprender mais sobre a matéria em questão. 

Palavras-chave: Economia. Escolas. Extensão. 

 

ABSTRACT 

The first work was developed through data collected in Limoeiro do Norte (CE), between 

mailto:silviosillva_2013@outlook.com
mailto:j.vitorcm@hotmail.com
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March 1, 2018 in three public elementary schools. County. The main purpose of public 

law education is that they can be more effective and more efficient. The consultation was 

made with the aid of structured questionnaires and bibliographical references that portray 

the importance of the extension of education and teaching in the economy in schools. This 

content was the best knowledge in the issue of knowledge in the issue. 

Key words: Economy; Schools; Extension. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa feita através do 

projeto de extensão intitulado: “A economia no ensino fundamental em Limoeiro do 

Norte (CE)” no período de março a junho de 2018, tendo como membros alunos do curso 

de administração da Faculdade Vidal de Limoeiro – FAVILI e como orientador a 

professora das disciplinas relacionadas á respectiva área.  

Buscou-se apresentar os resultados das atividades e como o projeto foi formado, 

bem como, a importância da extensão universitária para a comunidade e para a formação 

dos discentes na universidade, tendo como problemática a escassez de conhecimento da 

população sobre a ciência econômica, visto que é abordada na grade curricular das escolas 

apenas de forma sucinta em algumas disciplinas. 

Diante disso, a criação do projeto se justifica na importância da economia para a 

sociedade, uma vez que ela está presente nas relações mais simples no dia a dia das 

pessoas, como também, nas mais complexas. 

A metodologia foi realizada a partir de revisões bibliográficas de outros artigos, 

que retratasse de como teria sido a experiência na aplicação e desenvolvimento de todo o 

projeto, a partir dessas leituras, torna-se mais fácil o progresso para implantação do 

estudo. A pesquisa é de origem exploratória, quantitativa e qualitativa, contudo é 

exploratória, pois os estudos foram feitos a campo, as informações foram obtidas através 

de questionário estruturado. 

O objetivo principal consiste em ensinar de maneira simples aos alunos de 9º ano das 

escolas de Limoeiro do Norte (CE), conceitos básicos sobre as ciências econômicas e 

educação financeira, tentando demonstrar como os agentes econômicos podem produzir 

e distribuir de forma eficiente os recursos. A pesquisa foi realizada através de aulas e 

dinâmicas feitas em duas etapas nas escolas selecionadas e contou com o auxílio de 

questionários estruturados e referências bibliográficas que retratam a importância da 

extensão universitária, o ensino da economia nas escolas e as temáticas abordadas. 
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2. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas, que 

segundo MARCONI; LAKATOS (2003, p.183) abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, etc. 

Esta pesquisa é de origem exploratória, quantitativa e qualitativa, pois os estudos 

foram feitos através de pesquisa campo, obtendo assim maior proximidade com o objeto 

de estudo. Na pesquisa qualitativa, foi estudado o nível dos alunos e o interesse e 

percepção dos mesmos em relação ao projeto. 

Foi desenvolvido um cronograma para cada etapa do projeto de extensão. O 

mesmo foi desenvolvido em três escolas públicas: E.E.F Padre Joaquim de Menezes, 

E.E.F Valdetrudes Edith Holanda, E.E.B Allyson Paulinelli. É necessário ressaltar que 

foram escolhidas as escolas mais próximas da faculdade e apenas turmas de nono ano do 

ensino fundamental para que ficasse viável a implementação e não buscou-se um número 

maior por conta do tempo de duração total do projeto (de março a junho de 2018).  

Os conceitos retratados nas duas etapas foram: conceito básico de economia, 

preferências do consumidor, oferta e demanda, poupança, investimento, noções de 

educação financeira, produto interno bruto (PIB), bolsa de valores, economia monetária, 

inflação e dólar. Através das discussões em sala de aula, foram feitas dinâmicas em grupo 

para fixação do conteúdo apresentado.  

Os métodos utilizados foram slides, dinâmicas e vídeos sobre os assuntos citados. 

Também foram utilizados questionários nas duas etapas, sendo que na primeira foi 

aplicado no início da aula, contendo treze perguntas, e na segunda foi usado no final, com 

dez perguntas. Após a aplicação dos mesmos, foram feitas análises através do software 

estatístico SPSS versão 20 e foi utilizada a técnica da análise descritiva com o objetivo 

de caracterizar o grupo de alunos atingidos pelo projeto de extensão.  

Foram utilizadas tabelas de distribuição de frequências (absoluta e relativa) e as 

medidas de tendência central. A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou o estabelecimento de relação 

entre elas.  

A pesquisa foi realizada através de um processo de amostragem não probabilística 

por conveniência, levando em conta a população existente nas salas de aula onde foram 
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desenvolvidas as atividades. Nos métodos de amostragem não probabilística, as amostras 

são obtidas de forma não aleatória, ou seja, a probabilidade de cada elemento da 

população fazer parte da amostra não é igual e, portanto, as amostras selecionadas não 

são igualmente prováveis (FÁVERO, 2009). O método por conveniência pode ser 

aplicado quando a participação é voluntária ou os elementos da amostra são escolhidos 

por uma questão de conveniência ou simplicidade. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A economia está presente na vida das pessoas desde muito tempo. Entre os séculos 

XV e XVIII, se destacou uma política econômica denominada Mercantilismo, 

considerada a primeira fase do capitalismo, um sistema econômico seguido por um grande 

número de países ate os dias atuais. Nos anos 1900 até os dias atuais, destacaram-se 

grandes crises econômicas, entre elas: a crise da bolsa de valores de 1929 que ocorreu nos 

Estados Unidos, crise do petróleo por volta da década de 1970 que afetou muitos países 

como o Brasil e a crise financeira de 2008 novamente nos EUA. Destaca-se então a 

importância do conhecimento sobre a ciência econômica na grade curricular das escolas, 

para que os alunos possam ter uma compreensão maior sobre economia. Pode-se perceber 

também que a economia está presente no cotidiano da população, seja no comércio ou 

investindo em títulos e ações. Dessa forma, demonstra-se assim a importância do estudo 

sobre ciência econômica, a implementação da mesma nas escolas desenvolveria uma 

sociedade com mais educação financeira e com poder de escolha mais inteligente. 

Contudo, o ensino sobre essa área ainda é escasso, estudando ela de forma sucinta em 

matérias como matemática e geografia, ou projetos de universidades.  

A Extensão universitária é uma ação da universidade em capacitar os bolsistas 

para uma interação com o público. Ela é uma forma da universidade interagir com a 

comunidade, dando oportunidade á alunos bolsistas de repassarem o conhecimento 

adquirido na faculdade para a sociedade, resultando em benefícios de ambos os lados, 

pois os graduandos poderão por em prática aquilo que foi mostrado em teoria na sala de 

aula, e a comunidade ganha por obter novos conhecimentos. “A universidade, ao 

socializar e democratizar o conhecimento de que é detentora, por meio da Extensão, 

dissemina não apenas aos alunos e aos professores a pesquisa, mas, também, dá 

oportunidade à comunidade de troca de valores com ela” (ROCHA 2007, p. 27). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto de extensão foi desenvolvido com o apoio de dois discentes bolsistas, 

um discente voluntário e um docente orientador, em escolas públicas no município de 

Limoeiro do Norte (CE). As aulas da primeira etapa ocorreram em três escolas de ensino 

fundamental, sendo duas no turno da tarde e uma pela manhã (os horários foram 

escolhidos de acordo com a disponibilidade das escolas). Cada encontro teve uma duração 

média de duas horas com um público total de 68 discentes.  

As aulas tiveram início com apresentação dos membros, em seguida, foram 

aplicados questionários com a finalidade de perceber o nível de entendimento dos alunos 

sobre economia, logo depois, foram abordados os seguintes assuntos: conceito de 

economia, preferências do consumidor, oferta e demanda, poupança e investimento e 

noções de educação financeira. Por fim, foi aplicada uma dinâmica em que retrata os 

conceitos sobre oferta, demanda e equilíbrio de mercado, onde os participantes utilizam 

cartas de baralho para realizarem negociações. Para início desta atividade, a turma foi 

dividida em dois grupos, uma parte ficava com o tema oferta, e a outra com demanda. Foi 

exposto no slide objetos como, carro, moto, violão e o jogo banco imobiliário. Para essa 

dinâmica era necessário cartas de baralho, sendo que as cartas mais altas de numero 8, 9, 

10 ficavam com o grupo da demanda e cartas com números mais baixos com números 2, 

3, 4 pertenciam ao grupo da oferta. O objetivo do jogo era que a oferta conseguisse vender 

o produto por um preço igual ou maior do valor da sua carta, já a demanda teria como 

fator principal comprar o produto com menor preço visando um lucro maior. A equipe 

com maior lucro venceria. 

Na etapa seguinte, foram ministradas oficinas para as mesmas escolas com o 

mesmo número de estudantes. Os assuntos abordados nessa etapa foram: bolsa de valores 

(a pedido dos alunos), Produto Interno Bruto (PIB), economia monetária, inflação e dólar. 

Após a explicação dos assuntos foi realizada uma dinâmica de perguntas e respostas sobre 

os temas mencionados acima onde formaram-se duas equipes para responder algumas 

perguntas sobre os temas expostos na aula (perguntas objetivas) e a equipe que obtivesse 

maior pontuação ganharia um brinde. Para finalizar, aplicou-se o questionário elaborado 

para a segunda etapa, a fim de verificar se houve evolução do conhecimento sobre os 

assuntos abordados, o nível de satisfação em relação à realização do projeto e quais 

assuntos eles estariam interessados a aprender caso o projeto tenha continuidade. 
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Em relação à amostra, foram respondidos 68 questionários referentes aos alunos 

que estavam em sala de aula nas duas etapas do projeto. A partir dos questionários do 

primeiro encontro pôde-se analisar o nível de conhecimento dos alunos sobre a ciência 

econômica, o interesse deles em relação ao projeto e o que trazer para a próxima etapa. 

No segundo encontro verificou-se a evolução dos mesmos em relação às temáticas 

abordadas, suas perspectivas após a experiência vivenciada, o nível de satisfação em 

relação à realização do projeto e quais assuntos eles estariam interessados a aprender caso 

o mesmo tenha continuidade. 

As análises sobre a primeira etapa retratam que do total de alunos, 57% possuíam 

14 anos e desse total, 96% marcaram o estado civil como solteiro. Na renda mensal 

familiar, um pouco mais de 55% dos alunos não sabem ou não quiseram responder, como 

pode-se ver na tabela abaixo: 

Tabela 1: Renda mensal familiar dos alunos. 

Renda mensal familiar 

 Frequência Porcentagem Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Até um salário 

mínimo 

18 26,5 26,5 26,5 

De 2 a 3 salários 

mínimos 

12 17,6 17,6 44,1 

Não sabe/não quis 

responder 

32 55,9 55,9 100 

Total 68 100 100  

Fonte: elaboração dos autores, 2018. 

 

Na matéria escolar que mais se identificavam, 25% dos alunos responderam 

história e 14,7 % em educação física. Um índice de 88% dos alunos respondeu que já 

ouviram falar em economia e os locais mais comuns que escutaram falar sobre a mesma 

foram na televisão e internet, com percentual de 44% e 13%, respectivamente. Com base 

na resposta sobre os meios onde escutaram falar sobre economia, das pessoas que 

responderam sim, quase 34% afirmaram que escutaram falar sobre economizar, assim 

como mostra a tabela abaixo:  
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Tabela 2: Caso tenha ouvido falar com economia, o que ouviu falar? 

 Frequência Porcentagem 

Que a economia é essencial para o país 1 1,5% 

Que a economia influencia no crescimento de um país 1 1,5% 

Que a economia tem relação com finanças 1 1,5% 

Sobre a economia brasileira atualmente 1 1,5% 

Sobre a economia no Brasil 4 5,9% 

Sobre economia brasileira 2 2,9% 

Sobre economizar 23 33,8% 

Sobre investimento 1 1,5% 

Sobre lucros 1 1,5% 

Sobre oferta e demanda 2 2,9% 

Sobre poupar 1 1,5% 

Sobre produção 1 1,5% 

Total 39 57,4% 

Ausente 29 42,6% 

Total 68 100% 

Fonte: elaboração dos autores, junho, 2018. 

 

Em relação a aprender conceitos novos da economia, 67% dos estudantes 

responderam sim. Um dado interessante, é que 85% dos alunos responderam que era 

interessante a implementação desse projeto. Segue a tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Interesse da implementação do projeto 

Você acha interessante a implementação desse projeto na sua escola? 

 Frequência Porcentagem 

Sim 58 85,3% 

Não 1 1,5% 

Não sabe/não quis responder 9 13,2% 

Total 68 100% 

Fonte: elaboração dos autores, 2018. 

  A matéria que eles acham que mais se encaixam com economia é geografia, 
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responsável por 48% das respostas. Ao perguntar uma palavra do que eles entendem por 

economia, 44% do público respondeu economizar e 22% afirmou que era dinheiro, dado 

relevante que demonstra o pouco conhecimento deles sobre a ciência. A tabela a seguir 

irá mostra detalhadamente as respostas: 

Gráfico 1: Palavra que você acha que mais se encaixa com economia. 

 

Fonte: elaboração dos autores, junho, 2018. 

 

Sobre a expectativa do projeto, 23% respondeu que espera mais aprendizado e que 

retorne com novos conceitos, dentre eles, os mais pedidos foram inflação e investimento, 

com 7,4% e 5,9%, respectivamente. 

Na segunda etapa do projeto, foram respondidos 65 questionários contendo dez 

questões, sendo que algumas delas foram iguais a outras da primeira etapa para que fosse 

feito uma comparação entre elas. A primeira pergunta foi qual matéria mais se encaixa 

com economia depois da aplicação do projeto, e 84,6% dos alunos responderam 

geografia.  A segunda questão foi para os alunos citarem uma palavra que entendessem 

por economia, e as respostas foram: 

 

Tabela 4: Cite através de uma palavra o que entende por economia. 

Cite através de uma palavra o que você entende por 

economia 

 Frequência Porcentagem 

Água 1 1,5 
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Compra 2 2,9 

Dinheiro 19 27,9 

Economizar 11 16,2 

Finanças 2 2,9 

Globalização 1 1,5 

Investimento 12 17,6 

Lucro 3 4,4 

Oferta 1 1,5 

PIB 2 2,9 

Política 1 1,5 

Poupança 4 5,9 

Serviços 1 1,5 

Sociedade 1 1,5 

Fonte: elaboração dos autores,2018. 

 

Em seguida, a terceira questão perguntava sobre quais conceitos de economia, os 

alunos acharam mais interessante, e as respostas obtidas foram sobre os conceitos de 

oferta, demanda e pib, com aproximadamente 25% e 26,2%, respectivamente. As duas 

próximas perguntas eram sobre se o conteúdo das dinâmicas ajudaram a absorver melhor 

os conceitos estudados e qual das duas teve maior êxito, a resposta foi unânime,100% dos 

alunos responderam que a dinâmica colaborou, e a mais votada foi a primeira. A sexta 

pergunta será apresentada na tabela a seguir: 

 

Tabela 5: A implementação do projeto na sua escola atendeu suas expectativas? 

A implementação do projeto na sua escola atendeu as suas expectativas? 

 Frequência Porcentagem 

Sim 62 91,2% 

Não 1 1,5% 

Não sabe/não quis responder 5 7,4% 

Total 68 100% 

Fonte: elaboração dos autores, 2018. 
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O questionamento posterior foi se os discentes gostaram do método utilizado para 

disseminar o conteúdo, 95% deles responderam que sim e 2,9% não gostou. A próxima 

indagação falava do interesse da continuação do projeto, veja na tabela: 

 

Tabela 6: Você tem interesse que o projeto continue no próximo semestre? 

Você tem interesse que o projeto continue no próximo semestre? 

 Frequência Porcentagem 

Sim 58 85,3% 

Não 4 5,9% 

Não sabe/não quis responder 6 8,8% 

Total 68 100% 

Fonte: elaboração dos autores, 2018. 

 

A penúltima pergunta foi referente aos conceitos que os estudantes gostariam 

de se aprofundar se houvessem outras etapas e conforme exibido na tabela 7 abaixo, 

houve um número considerável de conceitos, sendo os mais citados “bolsa de valores” 

com 7,4%, “a economia no Brasil”, “inflação”, “administração financeira” e “PIB” com 

2,9% cada. Excluindo os valores ausentes (39,7%) referente aos alunos que deixaram a 

pergunta sem resposta. Com esse resultado conclui-se que as perspectivas deles em 

relação aos conceitos que retratam a economia aumentaram e eles puderam expandir seus 

horizontes sobre uma temática que até então obtinham pouco conhecimento, mesmo 

convivendo com várias desses conceitos no dia a dia. É interesse perceber que as respostas 

“bolsa de valores”, “a economia no Brasil”, “inflação”, “PIB”, “a economia nos EUA”, 

dentre outros, demonstra o interesse sobre temáticas bem discutidas na atualidade que 

eles passaram a perceber e ter interesse em se aprofundar por conta da implementação do 

projeto de extensão nas escolas. 

 

Tabela 7: Quais conceitos você tem interesse em aprender ou se aprofundar? 

Cite através de uma palavra o que você entende por economia 

 Frequência Porcentagem 

A economia no Brasil 2 2,9% 

A economia nos EUA 1 1,5% 

A história da economia no Brasil 1 1,5% 
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Administração 2 2,9% 

Administração financeira 2 2,9% 

Bolsa de valores 5 7,4% 

Bolsa de valores e dólar 1 1,5% 

Compra e venda 1 1,5% 

Consumo 1 1,5% 

Dólar 1 1,5% 

Economizar 1 1,5% 

Globalização 1 1,5% 

Inflação 2 2,9% 

Investimento 3 4,4% 

Multinacionais 3 4,4% 

Oferta e demanda 5 7,4% 

PIB 2 2,9% 

PIB de outros países 1 1,5% 

PIB e PNB 1 1,5% 

Política econômica 3 4,4% 

Poupança 1 1,5% 

Taxa de câmbio 1 1,5% 

Total 41 60,3% 

Ausente 27 39,7% 

Total 68 100% 

Fonte: elaboração do autores, 2018. 

 

Na conclusão do questionário, a última pergunta foi sobre como o conhecimento 

adquirido iria ajuda-los no dia a dia. E as respostas mais repetidas foram: ajudar a 

economizar mais no dia a dia e entender melhor os problemas econômicos discutidos no 

dia a dia. Explicando assim o porque de respostas tão diversificadas demonstradas na 

questão anterior e o aumento de interesse por assuntos de extrema importância discutidas 

diariamente. 

 Com os dados acima, pode-se fazer analogias entre os dois encontros, visto que 

algumas perguntas do primeiro questionário estiveram presentes também no segundo para 
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que pudesse ser analisado se houve ou não evolução entre a primeira e a segunda etapa.  

Na primeira etapa do projeto, o público caracterizava economia fortemente em 

duas palavras: dinheiro e economizar, percebendo-se assim um nível de baixo 

conhecimento sobre a ciência econômica, uma vez que economia ainda é vista de forma 

indireta nas disciplinas escolares. Pode-se observar também nesta etapa, que as 

disciplinas que os estudantes mais se encaixavam com economia eram matemática e 

geografia, além destas foram citadas outras como história e ciências. Ainda no primeiro 

encontro, foi perguntado no questionário, quais conceitos eles tinham interesse em 

aprender, e percebeu-se que os assuntos escolhidos eram aqueles que eles mais 

escutavam, como por exemplo, inflação, investimento e poupança. 

Concluído a segunda etapa houve mudanças positivas no padrão de respostas 

dos estudantes. Diferente da etapa anterior, “economizar e dinheiro” não foram mais as 

únicas duas principais respostas para a definição de economia, foi mencionado outras 

palavras como “investimento e poupança”. Além disso, no questionamento da disciplina 

que mais se encaixa com economia, diferentemente da primeira etapa em que o índice de 

“matemática e geografia” foram bem próximos, “geografia” foi a disciplina mais 

escolhida com uma taxa maior que 80%, mostrando assim uma maior certeza para os 

alunos da presença da ciência econômica nessa matéria. A respeito dos conceitos de mais 

interesse dos alunos, destacam-se agora, conceitos como bolsa de valores, PIB, oferta e 

demanda. Nota-se que dessa vez não foram assuntos tão comuns no dia a dia como 

inflação, e sim assuntos mais abrangentes do mercado financeiro. É importante também 

ressaltar o interesse de alguns por o conceito de administração e administração financeira. 

Isso reflete que eles perceberam que o projeto foi uma iniciativa do curso de 

administração e tem interesse em saber mais sobre o mesmo. 

Efetuando as análises individuais de cada escola, inicia-se por E.E.F Padre 

Joaquim de Menezes. Sobre a definição da ciência econômica em uma palavra, destacam-

se respostas como investimento, economizar e lucro. Os conceitos que mais se 

interessaram em aprender foram pib, dólar, oferta e demanda, e os que mais gostariam de 

se aprofundar foi bolsa de valores e  política econômica. Também é válido ressaltar que 

todos os alunos gostaram do método de ensino e aproximadamente 87% deles gostariam 

que o projeto continuasse. 

A segunda escola foi E.E.F Valdetrudes Edith Holanda, entidade que forneceu 
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um suporte maior para a implantação do projeto. Embora tenha sido a escola com menor 

público trabalhada, com treze alunos, não obtiveram resultados tão satisfatórios como as 

demais escolas. Quanto ás respostas dos questionários, a matéria que mais se aproxima 

com economia, na visão deles, é geografia, sendo afirmado por 84% dos alunos. Quanto 

aos conceitos que mais tiveram interesse, foram repassadas poucas respostas, entre elas 

oferta, demanda e PIB. As dinâmicas tiveram grande importância no aprendizado dos 

conceitos transmitidos, prova disso foi que todos os alunos afirmaram que a dinâmica foi 

positiva no aprendizado. Apesar de alguns resultados não tão satisfatórios, onze dos treze 

alunos desejam a volta do projeto á escola. 

Por fim, a última oficina aconteceu no E.E.B Allyson Paulinelli. Escola em que 

surpreendeu pela boa interação dos discentes com os bolsistas, por muitas indagações no 

desenvolvimento das aulas. Ao perguntar sobre definição de economia em uma palavra, 

dinheiro, economizar e poupança tiveram destaque. No questionamento dos conceitos que 

mais tiveram interesse em aprender durante os encontros sobressaem-se PIB, PNB, 

inflação, poupança e bolsa de valores, conceitos estes que irão ser relevantes para um 

futuro próximo. A última pergunta que estava inserida no questionário era quais conceitos 

eles gostariam de aprender ou se aprofundar, as respostas foram diversas e interessantes, 

mesmo conceitos não abordados foram mencionados para um novo momento, são estes: 

administração financeira, multinacionais e taxa de câmbio, além destas frisaram-se outras 

respostas como oferta, demanda e economia do Brasil.  

O desempenho do projeto teve um avanço positivo quando comparadas as duas 

etapas, na primeira ainda se tinha um público com baixo conhecimento na ciência 

econômica, existia um mito sobre a economia está ligada apenas a dinheiro e economizar. 

Após a segunda etapa, nota-se uma evolução da parte deles nas respostas e uma interação 

maior para aprofundar seu conhecimento sobre os temas referidos nas aulas. Temas como 

“investimentos e bolsa de valores” foram muito questionados principalmente no segundo 

encontro. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto teve sua finalização após quatro meses e conclui-se que ainda existe 

muito trabalho a ser desenvolvido sobre a economia nas escolas da cidade de Limoeiro 

do Norte. Nessa fase inicial foram três turmas em três escolas, mas de acordo com os 
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resultados percebe-se que seria interessante expandir para as outras turmas de 9º ano das 

mesmas escolas e de outras escolas públicas e/ou particulares do município, a fim de 

poder erradicar o conhecimento sobre economia e educação financeira já que o mesmo 

não está inserido de forma direta na grade de ensino. Também poderia continuar as 

atividades de extensão nas mesmas turmas trabalhadas, mas agora com um nível de debate 

mais avançado focando em conceitos que eles sinalizaram ter interesse em aprender e se 

aprofundar (conforme mencionado nos resultados acima). De todos os alunos, uma 

parcela significativa gostaria que o projeto continuasse e isso demonstra o interesse no 

aprendizado dessa ciência, contudo falta uma política de educação voltada para a 

economia na grade curricular das escolas, visto que essa medida já foi adotada em países 

como Estados Unidos e Espanha.  

Nota-se o interesse dos alunos sobre o projeto através de algumas perguntas do 

questionário, como por exemplo, ao perguntar sobre o interesse da volta do projeto nas 

escolas, boa parte dos alunos responderam de forma positiva. Também houve melhora 

aparente no nível de aprendizado e interesse na transição da primeira para a segunda 

etapa.  

O projeto de extensão beneficiou os alunos das escolas, os bolsistas e voluntários, 

a faculdade e consequentemente a comunidade, pois espera-se que esse novo 

conhecimento adquirido por eles seja externalizado. Os universitários (bolsistas e 

voluntários) tiveram a oportunidade de aplicar os conhecimentos vistos em sala de aula 

(nas disciplinas de economia e desenvolvimento regional e economia brasileira e cenários 

globalizados) com os alunos, ajudando eles com o acréscimo de conhecimento e tendo 

uma melhora em vários aspectos importantes que ajudarão na profissão de administrador, 

por exemplo, na prática de falar em público, organizar apresentações, criatividade para 

elaborações de recursos que facilitem as aulas, como as dinâmicas desenvolvidas, 

cumprimento de tempo de apresentações, dentre outros. Já a comunidade ganha por obter 

novos conhecimentos úteis para o cotidiano, o exemplo disso é a educação financeira, 

algo simples que irá fazer diferença no cotidiano dos alunos e consequentemente de suas 

famílias.  

Com a expansão do projeto também pretende-se construir uma apostila voltada 

para o ensino de conceitos básicos e utilizados no cotidiano sobre economia e educação 

financeira, que poderá ajudar não apenas os alunos abordados nas atividades, mas também 
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suas famílias, colegas de outras turmas e membros da comunidade em geral que tenham 

interesse em expandir o conhecimento através dessas temáticas tão discutidas atualmente 

(através de televisão, jornais, revistas, internet, mídias sociais) e que envolve várias áreas 

do conhecimento (política, crescimento, desenvolvimento, meio ambiente, dentre outras).  

É válido ressaltar que o projeto é pioneiro no município e através desses quatro 

meses de experiência atendeu aos objetivos da extensão universitária e pôde integrar a 

faculdade com a comunidade. Com a expansão, as atividades de extensão dessa pesquisa 

poderão envolver mais alunos das escolas e da faculdade, também seria necessário mais 

bolsistas e voluntários para atender a um público alvo maior.  

Sugere-se também a apresentação desse relatório para os outros docentes e 

discentes da faculdade e para a secretaria de educação do município. 
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RESUMO 

Este artigo objetivou analisar a evolução setorial do comércio regional sul-americano, 

com destaque para segmentos de alta intensidade tecnológica, em contraponto ao 

histórico posicionamento externo destes países como exportadores de commodities de 

baixo valor agregado. A partir da segunda metade do século XX, os países sul-americanos 

buscaram estratégias de integração regional com vista a modificar sua inserção externa e 

dinamizar internamente suas economias. Para além dos efeitos positivos da integração, 

evidenciou-se a predominância da economia brasileira frente as demais, como exímio 

exportador de alta tecnologia e alta competividade em vários setores, em contraponto à 

fragilidade externa dos países vizinhos. 

Palavras-Chave: América do Sul. Vantagens Comparativas Reveladas. Intensidade 

tecnológica. Produtividade do Produto Exportado. Sofisticação da Exportações.  

 

Código JEL: A1; F00; N46 e N56. 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 O histórico comercial dos países sul-americanos reflete uma instável relação entre 

o dinamismo industrial interno e fragilidade financeira e comercial externa. A inserção 

internacional praticada na região, por vias de exportações primárias, reflete em dois 

pontos. Primeiramente, o distanciamento comercial entre os vizinhos, em virtude da 

similaridade da pauta exportadora e direcionamento ao mercado de terceiros. Ademais, 

implica na dificuldade de superação dos estrangulamentos comerciais e consequente 

dependência externa de tecnologia e de capitais. 

A difusão desigual do progresso técnico no âmbito internacional é fruto da 

diferenciação de pautas comerciais, com implicações diretas sobre a dinâmica produtiva 

interna e consequente potencial tecnológico dos países. Furtado (1974) assinala sobre 

assimetria existente entre países centrais e periféricos, em função da especialização em 
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setores manufaturados pelos primeiros e primários, de menor valor agregado, pelos 

segundos. Todavia, dentre os chamados periféricos, revelam-se disparidades produtivas 

em função dos mecanismos de interação comercial adotados.  

Este artigo objetiva discorrer sinteticamente sobre o histórico recente comercial 

dos países sul-americanos, com destaque para os esforços dinamizadores no comércio 

regional voltados à agregação de valor às exportações e redução das assimetrias regionais. 

A partir da segunda metade do século XX, ocorrem uma série de experiências de 

integração econômica na América Latina, com o intuito de diminuir as assimetrias frente 

os países centrais, por meio do aprimoramento comercial via substituição de exportações 

e importações.  

Para além deste tópico introdutório, este artigo divide-se em três etapas. 

Primeiramente, apresenta-se uma breve revisão teórica e histórica sobre os processos de 

integração característicos da América do Sul, em seu objetivo de dinamização produtiva 

e comercial. Em seguida, há uma breve seção sobre a metodologia empregada na análise 

de dados sobre a dinâmica de comércio regional, com enfoque sobre a alta tecnologia. O 

tópico terceiro se dispõe a análise de dados e dos índices de comércio empregados. 

Considerações finais sintetizam o conteúdo discutido e abrem margem para discussões 

posteriores. 

 

2. INTEGRAÇÃO REGIONAL E DINÂMICA COMERCIAL NA AMÉRICA DO 

SUL 

 

A deterioração dos termos de troca decorrente do posicionamento desigual das 

economias periféricas frente aos países de alta renda exige reposicionamento comercial 

por meio de processos de integração econômica regional, em arranjos institucionais 

conjuntos. De tal modo, seria propícia a difusão interna do progresso técnico e o 

desenvolvimento de bases endógenas de uma reforma estrutural e consequente superação 

do subdesenvolvimento (PREBISCH, 1959). 

Por ventura da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), 1960, 

o Brasil aproximou-se institucionalmente da América Latina com o intuito de promover 

o Processo de Substituição Regional de Importações (PSRI). O bloco fundamentou-se na 

abertura comercial regional e fechamento externo, com vistas a promover maior 

intercâmbio industrial entre os membros (KAPLAN, 1968). 

 Conforme Prazeres (2006), definiram-se dois grupos de países dentro do arranjo 

comercial estabelecidos, os “comercialistas”, dentre os quais se destaca o Brasil, que 

expandiram os mercados manufaturados nacionais para a demanda dos países integrados. 

O outro grupo pode ser compreendido como “integracionista”, que engloba economias 

mais frágeis que adequam seu comércio exterior regional à dinâmica de expansão das 

economias mais dinâmicas e industrializadas.  

Estabeleceram-se fortes assimetrias regionais em função da disparidade entre as 

indústrias internas, de tal modo que buscou-se uma reforma institucional, o que resultou 

na extinção da ALALC e instauração da Associação Latino-americana de Integração 

(ALADI). Esta surge como um berço institucional de acordos sub-regionais, com 

objetivos de agrupar países estruturalmente simétricos e diminuir as relações de vantagem 

comparativa a nível regional (GRANATO, 2012). 

 Baseado em Vizentini (2007), Bielsholviski (2009) e Bastos (2012) afirma-se que 

o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) institucionaliza-se em 1990 com a 

característica de expandir as fronteiras dos países membros a nível global, objetivando 
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inserção nos mercados externos e atração de investimentos estrangeiros diretos. O bloco 

é acompanhado por uma série de reformas institucionais voltadas à flexibilização, 

modernização e reestruturação produtiva e do comércio dos países membros. 

 Rodrik (2005) aponta que reformas institucionais por si só são incapazes de 

promover reformas estruturais satisfatórias, de modo que é necessário um 

reposicionamento comercial em setores dinâmicos, de modo a gerar uma aceleração na 

elevação da renda per capita. Hausmann, Hwuang e Rodrik (2007) questionam o 

argumento de que a especialização no comércio internacional é determinada pela dotação 

de capital físico, humano e recursos naturais, tão somente. Segundo tais autores, a 

especialização em determinados grupos de bens, característicos da exportação de países 

de alta renda, tende a gerar “spillovers” ou transbordamentos em outros setores 

produtivos correlatos, provocando elevação acelerada da renda, em comparação a países 

especializados em produtos de baixo valor agregado. 

Castilho (2012) aponta que os países latino-americanos apresentam perfil de 

comércio distinto para parceiros regionais e externos, em virtude da baixa 

competitividade das indústrias latino-americanas. O setor manufatureiro apresenta maior 

dinamicidade regional em contraponto ao destacado comércio de bens primários para 

parceiros do resto do mundo. Por sua vez, Londe e Libânio (2014) apresentam a distinção 

de competitividade das economias em desenvolvimento que se fundamentam em bens 

intensivos em mão de obra em contraposição às economias avançadas com considerável 

competitividade em setores de alta intensidade tecnológica. 

Hausmann, Rodrik e Huang (2007) apontam a relação entre a especialização na 

exportação de produtos “tais quais países ricos” e mudança estrutural produtiva. Verifica-

se tendência de elevação progressiva da renda per capita entre os países especializados 

em bens de maior produtividade, assim como tendência de estagnação para os pouco 

diversificados e focados na exportação de produtos de menor valor agregado. 

Os produtos indicados como característicos de países de alta renda são aqueles 

cuja competitividade é crescente dentre um grupo de países que apresenta elevação de 

renda per capita, relação circular. A mensuração do Índice de Produtividade por Produto 

Exportado (PRODY) possibilita compreensão dos produtos ou setores mais produtivos, 

dinâmicos e geradores de spillovers, de tal modo que países que detém maior composição 

destes em sua pauta exportadora, formalizado pelo Índice de Sofisticação das Exportações 

(EXPY), apresentam maior tendência de passar por processos de mudança estrutural 

(HAUSMANN, RODRIK, HWANG, 2007). 

 

3. BASE METODOLÓGICA 

 

 Neste trabalho, toma-se por base a segmentação por intensidade tecnológica 

definida pela Nomenclatura Comum do Mercosul. Para o período de 1980 a 2010 

trabalhou-se com 99 grupos de bens no universo amostral de dez países da América do 

Sul10, com enfoque para o setor de alta tecnologia e a competitividade comercial dos 

países do subcontinente, no âmbito do comércio regional. Detalhes sobre a segmentação 

tecnológico estão dispostos sinteticamente na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Disposição de bens segundo intensidade tecnológica 

Intensidade tecnológica Bens Quantidade 

                                                 
10 Excluem-se da análise os países Guiana e Senegal, devido a indisponibilidade de dados. 
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Não industriais Caça, pesca, extrativismo, 

agricultura 

5 

Baixa intensidade 

tecnológica 

Alimentos processados, 

peças de tecido, couro, 

madeira. 

35 

Média-baixa intensidade 

tecnológica 

Minerais e derivados. 

Artigos de metal, plástico, 

energia. 

31 

Média-alta intensidade 

tecnológica 

Maquinário não elétrico, 

veículos automóveis, 

indústria química não 

farmacêutica 

15 

Alta intensidade 

tecnológica 

Maquinário elétrico, 

indústria farmacêutica, 

indústria aeronáutica 

13 

Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

Nomenclatura Comum do Mercosul. 

 

Para análise do desempenho comercial, serão considerados alguns índices de 

mensuração, conforme a seguir descritos.  

 

3.2 Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) 

 

 Com vistas a mensurar a sofisticação das exportações por intensidade tecnológica, 

parte-se a quantificação do IVCR, proposto por Balassa (1965).  O autor formaliza a teoria 

das vantagens comparativas de Ricardo ao quantificar o custo de oportunidade da 

definição da pauta de comércio exterior, por meio do Índice de Vantagens Comparativas 

Reveladas (IVCR).  

𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖.𝑗𝑡
:

(
𝑋𝑖𝑗𝑡

𝛴𝑋𝑗𝑡

)

𝛴 (
𝑋𝑖𝑗𝑡

𝑋𝑗𝑡

)

                                                                 (1) 

 

 

 

Onde 𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖.𝑗𝑡
 significa Índice de Vantagens Comparativas Reveladas do país j 

para o bem i no tempo t. 𝑋𝑖𝑗𝑡
 indica o valor das exportações do bem i, em dólares 

correntes. O somatório das exportações totais do país j no tempo t é dado por 𝛴𝑋𝑗𝑡
 e 

𝛴(
𝑋𝑖𝑗𝑡

𝑋𝑗𝑡

⁄ ) indica o somatório das exportações do bem i por todos os países exportadores 

no universo amostral, no tempo t. 

O IVCR mensura a participação relativa de dado grupo de bens sobre as exportações 

de um país em relação ao seu montante no mercado. Conforme Britto et al (2015), se o 

IVCR for superior a 1, um país apresenta vantagem comparativa revelada, se menor, o país 

não apresenta. Os autores defendem o índice como uma proxy para competitividade 

internacional, quanto mais superior a 1, mais competitivo demonstra ser o país. 
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3.3 Índice de Produtividade do Produto Exportado (PRODY) 

 

Pautado em Hausmann, Hwuang e Rodrik (2007), o índice de produtividade do 

produto exportado é um dos instrumentos de mensuração da complexidade de uma 

economia e é mensurado pela relação entre o Índice de Vantagem Comparativa Revelada 

de um país pela renda per capita no ano t. Tem-se: 

 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑗𝑖𝑡 =  𝐼𝑉𝐶𝑅𝑖.𝑗𝑡
𝑌 𝑗𝑡

         (3) 
 

 

 Onde 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑖𝑡 indica a produtividade por produto do país j para o bem i no tempo 

t, e 𝑌 𝑗𝑡
 indica a renda per capita do país j no tempo t. 

 Tomando por base a elevação da renda per capita e da competitividade dos países 

exportadores de dado conjunto de bens, este índice os ordena e mensura sua 

produtividade. Por conseguinte, assume-se que produtos muito exportados por países 

ricos (cuja mensuração é dada pela renda per capita) são considerados sofisticados.  

  

3.4 Grau de Sofisticação da Economia (EXPY) 

 

 O grau de sofisticação da Economia representa a sofisticação da cesta de bens e é 

quantificado como a soma dos produtos sofisticados exportados por este país, segundo 

sua participação na cesta total de bens exportados. Formalmente, apresenta-se: 

 

𝐸𝑋𝑃𝑌𝑗𝑡 =  𝛴( 
𝑋𝑗𝑡

∑ 𝑋𝑗𝑡
𝐾
𝑘

 ): 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑌𝑖𝑡 (4) 

 

 Em que 𝐸𝑋𝑃𝑌𝑗𝑡 representa a sofisticação da economia j no tempo t e 𝛴( 
𝑋𝑗𝑡

∑ 𝑋𝑗𝑡
𝐾
𝑘

 ) 

indica a cesta de bens totais sofisticados exportados pelo país j no tempo t. Este índice 

mensura, além do grau de sofisticação de uma economia, o valor da transformação 

estrutural decorrente (VITOLA; DAVIDSONS, 2008). 

 

4. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO SETORIAL BRASILEIRO 

 

 Como é historicamente sabido, os países sul-americanos se inseriram nos mercados 

internacionais como franco exportadores de commodities. Porém, a afirmação regional 

brasileira como potência de médio porte permite que este país, apesar das evidentes 

fragilidades estruturais, estabeleça relações de ganho frente os países vizinhos, mais 

frágeis tecnologicamente. Para uma análise mais objetiva, serão expostas nas linhas que 

se seguem uma série de índices que qualifiquem a pauta de comércio regional dos países 

sul-americanos, em contraposição à postura assumida frente os mercados globais. Não 

obstante, será evidente o predomínio do mercado brasileiro sobre os demais, em uma 

postura similar a que se submete em relações comerciais com países centrais, revelando 

a relevância da manutenção do comércio regional para a nação mais industrializada do 

subcontinente. 

 Ademais, será assumido o foco sobre o setor de alta intensidade tecnológica 

segmentado por micro grupos de produtos, buscando enfatizar setorialmente os 

segmentos mais avançados e maior estímulo comercial ao aprimoramento tecnológico, 

dentre aqueles de alta intensidade tecnológica, no mercado sul-americano, entre os países 
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envolvidos em relações bilaterais. Por fim, será analisada a sofisticação das exportações 

brasileiras na região em comparação ao grau de sofisticação tecnológica alcançado entre 

os países vizinhos no comércio regional. 

 

4.1 Análise das Vantagens Comparativas Reveladas 

 

 A intensão de checagem empírica da sofisticação das exportações brasileiras 

perpassa a compreensão dos setores nos quais o país apresenta vantagem comparativa 

revelada e desvantagem comparativa revelada. Por conseguinte, evidencia-se no Gráfico 

1, a seguir, a evolução do IVCR para os segmentos de bens por intensidade tecnológica. 

 

Gráfico 1 – IVCR por intensidade tecnológica: Brasil-América do Sul (1970-2010) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

Nomenclatura Comum. 

 

 O Gráfico 1 explicita os setores nos quais o Brasil é competitivo na América do Sul. 

Verifica-se empiricamente que o Brasil apresenta IVCR maior que 1 para todos os anos 

da série para os segmentos de média-alta e alta intensidades tecnológicas, o que explicita 

que a inserção no comércio regional condizente com as vantagens estabelecidas na região. 

Em contraposição, estes setores não apresentam grande representação no comércio 

exterior do Brasil externo à América do Sul. 

 Faz-se pertinente atentar ao fato de que a reversão da vantagem comparativa 

revelada para os setores de média-alta e alta intensidade tecnológica em inserção 

comércio relevante, vide Gráfico 3, reitera a importância do comércio regional do Brasil 

para manutenção de setores em tendência de declínio em cenário global. 

 É notável a fragilidade relativa dos países sul-americanos frente a competividade 
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tecnológica brasileira no continente. A manutenção de índices competitivos para os 

segmentos de média-alta e alta tecnologia revela que, apesar da postura primário-

exportadora (brasileira e comum entre seus vizinhos), o subcontinente é assegurado como 

reserva de mercado para a indústria mais avançada brasileira. Todavia, como se sabe, a 

vantagem comparativa revelada pode indicar tanto o potencial competitivo do exportador 

e seu poder de mercado regional, quanto à fragilidade do importador, em sua dependência 

externa. Desta forma, é necessário compreender o grau de competitividade das nações 

envolvidas dentre os segmentos de mais alta tecnologia, de modo a compreender a real 

sobreposição do mercado brasileiro sobre os demais. Os gráficos que se seguem revelam 

os IVCR regionais para bens segmentados de alta intensidade tecnológica entre os países 

supracitados, no período de 1980 a 2010. O período é relevante porque expressa uma 

mudança de paradigma quanto à postura comercial entre os anos 1980 e 1990 e a maior 

exposição aos mercados globais como exportadores de commodities a partir de 2000. 

 

Gráfico 2 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Argentina – América 

do Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

 

 O Gráfico 2 revela o elevado grau de competividade da Argentina em alguns 

segmentos de alta intensidade tecnológica, em concomitância à fragilidade comercial em 

um grande conjunto de segmentos do mesmo patamar de sofisticação. Há destaque para 
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os segmentos de equipamentos de medida e controle, que se mantém com IVCR > 1 

durante parte significativa dos 30 anos analisados, com exceção dos anos de 1985, 1995 

e 2010, revelando o caráter instável desta pauta de comércio regional. Apesar de pouco 

competitiva em muitos setores, é notável o grau de inserção da indústria de alta tecnologia 

argentina dentre seus parceiros regionais, o que é evidenciado pela manutenção desta 

pauta de exportação durante toda a série. 

 

Gráfico 3 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Bolívia – América do 

Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

 

 Em absoluta oposição à inserção argentina, Bolívia demonstra-se como um país de 

ínfima inserção tecnológica de alta categoria frente os parceiros regionais. Este fato é 

evidente tanto pelo baixo dinamismo da economia boliviana, quanto pelo distanciamento 

que apresenta frente os principais mercados, como os países do Mercosul, por exemplo. 

Todavia, há exceção do setor de aeronaves que apresenta durante um curto período de 

tempo um alto grau de competitividade, o que pode ser explicado por um acordo pontual 

de triangulação junto a economias industrializadas externas, em função da inexistência 

de uma rotina produtiva deste patamar tecnológico dentro da economia boliviana. 
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Gráfico 4 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Brasil – América do 

Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

  

 O Brasil manifesta sua superioridade comercial, industrial e tecnológica no 

subcontinente por meio da inserção com elevado grau e competitividade em segmentos 

de característica exportação por países ricos, centrais. O Gráfico 4 evidencia a 

manutenção de alta vantagem comparativa revelada para o segmento de alta tecnologia 

ao longo de toda a série. Com exceção de equipamentos de comunicação e equipamentos 

de imprensa, todos os demais produtos seguem com IVCR superior a 1, apesar de 

oscilações temporárias.  

 Há destaque para o significativo avanço da indústria farmacêutica brasileira no 

comércio regional, ganhando competitividade a partir dos anos 1990, com IVCR de 

38,97, o que evidencia o elevado poder de mercado e profunda relevância do mercado 

sul-americano para desenvolvimento tecnológico deste setor industrial brasileiro. 

 O Gráfico 5, a seguir, expõe a competividade comercial regional chilena para o 

setor de alta tecnologia. É notável a especialização do país em grupos de segmentos que 

mantém IVCR superior a 1 ao longo da série, apesar de oscilações.  Há destaque para 

o setor de equipamentos de imprensa, com elevada evolução a partir de 1985, alcançando 

vantagem comparativa revelada regional de 4,31 no ano de 1995. 

 

Gráfico 5 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Chile – América do Sul 
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Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

  

O Gráfico 6 revela que, juntamente com o Brasil, Colômbia avança bastante 

regionalmente no que cerne ao mercado de alta intensidade tecnológica. Regular ao longo 

de toda a série analisada, é evidente a manutenção estratégica do comércio sul-americano 

para a indústria avançada colombiana. Apesar de vários setores apresentarem significativa 

competividade regional, destacam-se os segmentos de indústria farmacêutica e 

equipamentos de imprensa, como os mais competitivos, alcançando IVCR de 4,41 e 8,64, 

respectivamente, no ano de 1985. 

 

Gráfico 6 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Colômbia – América 

do Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

 

É notável, todavia, a decadência do mercado colombiano no subcontinente a partir 

de 1990, com ênfase sobre uma estabilidade decadente a partir dos anos 2000. O Gráfico 

a seguir revela frágil inserção regional da economia equatoriana, no que se refere à alta 

tecnologia. 
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Gráfico 7 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Equador – América do 

Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

  

O Gráfico acima revela que Equador apresenta significativa deficiência 

tecnológica e distanciamento deste mercado no âmbito da América do Sul. Com exceção 

da indústria farmacêutica nos anos de 1985, 1995 e 2000 (3,17, 2,32 e 1,2, 

respectivamente) e para a excepcional inserção no setor de equipamentos ópticos em 

2010, pouco apresentou em relevância nos mercados exigentes de maior imposição 

tecnológica. 

 

Gráfico 8 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Paraguai – América do 

Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 
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O Paraguai demonstra-se como o país mais frágil da América do Sul, em 

referência à competividade regional nos segmentos de maior intensidade tecnológica. 

Somente o segmento de equipamentos musicais nos anos de 2000 e 2005 e o mercado de 

relógios em 2005 apresentam competividade e inserção regional, o que é demonstrado 

como fator conjuntural, em função da baixa significativa já em 2010. 

 

Gráfico 9 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Peru – América do Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

 

 O Peru apresenta uma economia em expansão para os setores de alta intensidade 

tecnológica via comércio regional. Apesar da fragilidade estrutural de sua economia, 

apresenta elevada competividade em segmentos com regular inserção, com destaque para 

equipamentos de imprensa (IVCR de 1,6 em 2000 e 3,83 em 2010), e indústria 

farmacêutica, apesar da significativa perda de competividade a partir dos anos 1990. 

 

Gráfico 10 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Uruguai – América 

do Sul 
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Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e 

NCM. 

 O Uruguai, por sua vez, revela regular competitividade e inserção regional nos 

segmentos de aparatos elétricos domésticos, com destaque para o ano de 1985 com IVCR 

igual a 4,49. Há destaque também para o segmento de equipamentos de imprensa a partir 

de 2000, quando passa a se inserir competitivamente na região. Deve-se destacar a 

importância do Mercosul para o comércio regional brasileiro, com destaque para 

importância regional de seus parceiros Brasil e Argentina. 

Gráfico 11 – IVCR para bens de alta intensidade tecnológica: Venezuela – América 

do Sul 

 
Fonte: Elaboração própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016) e NCM. 

  

 Por fim, a Venezuela revela-se como uma economia bastante frágil no âmbito 

regional, porém com forte recuperação e inserção em setores de alta tecnologia, a partir 

de 1990. É notável a importância do segmento de relógios, com elevada competividade 

em 1990 e 2000 (IVCR de 3,15 e 3,61, respectivamente). No mais, evidencia-se que 

apesar de exportar regionalmente bens de alta tecnologia, o faz com baixa 

competitividade, salvo exceções que se evidenciam no Gráfico. 
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 Por suposto que verificou-se empiricamente os setores de alta tecnologia como os 

mercados onde o Brasil apresentou maiores IVCR, objetiva-se em sequência apresentar a 

evolução da sofisticação da economia brasileira tomando por base o mercado sul-

americano de bens de alta intensidades tecnológicas. Ademais, mantém-se a referência 

teórica de Hausmann, Hwuang e Rodrik (2007) e Hidalgo e Hausmann (2008), os quais 

atribuem aos setores de maior intensidade tecnológica maior capacidade de dinamizar as 

estruturas produtivas e acelerar o crescimento econômico em característica das economias 

mais sofisticadas. 

 

4.2 Análise da Produtividade dos Produtos Exportados 

 

 Tomando por base a elevação da competitividade setorial do Brasil, na América do 

Sul, nos setores de média-alta e alta intensidade tecnológica e, pautado em Hausmann, 

Hwuang e Rodrik (2007), considera-se a mensuração do PRODY dos bens exportados 

nestas categorias, entre os países do continente e voltados ao mercado regional.  

 A análise da evolução da produtividade do produtos exportados em série histórica 

permite compreensão dos fatores responsáveis pela reestruturação econômica dos países 

exportadores, tomando por base a elevação de sua renda associada a substituição de 

exportações em níveis mais consideráveis de intensidade tecnológica. O Gráfico 12 indica 

o índice PRODY para os bens de alta intensidade tecnológica da pauta de exportações dos 

países sul-americanos voltados ao subcontinente. Igualmente, houve grande elevação da 

produtividade das exportações dos países da América do Sul, no segmento de alta 

intensidade tecnológica, conforme o índice de Hausmann, Hwuang e Rodrik (2007).  

 

Gráfico 12 – Índice de Produtividade do Produto Exportado (PRODY): Alta 

intensidade tecnológica (América do Sul) 
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Fonte: Elaboração Própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016). 

 

 O Gráfico 12 revela a importância relativa do segmento de equipamentos de 

imprensa na promoção da sofisticação das exportações. O elevado índice PRODY ao 

longo de toda a série indica sua elevada produtividade e associação com a reestruturação 

produtiva dos países que detêm significa parcela em sua pauta de exportações. Em 1970 

o setor alcançou índice igual 4817,69, alcançou o pico em 2000 com PRODY de 47975,78 

e em 2010 indicou o valor de 43281,77. 

 A indústria farmacêutica foi um segmento importante na pauta comercial dos países 

sul americanos no período analisado, com produtividade crescente e presença como 

“carro chefe” das exportações de alta tecnologia ao longo das quatro décadas, apesar do 

declínio da produtividade de suas exportações nos anos 2000. Em 1970, 1975 e 1995 foi 

o setor com maior produtividade por produto exportado, com PRODY equivalente a 

7860,48, 11909,38 e 26780,66, respectivamente. 

 Nota-se a evolução na produtividade dos instrumentos musicais exportados dentro 

da América do Sul ao longo das décadas, o que indica a elevação da competividade 

comercial de países com renda crescente. Em 1970 o setor era baixo expressivo, com a 

menor produtividade por exportações dentre os bens de alta intensidade tecnológica, com 

PRODY igual a 2569,84. Gradativamente elevou-se a produtividade das exportações da 

categoria e em 2010 equivaleu a 59417,42, como bem de alta tecnologia com maior 

índice. 
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 O setor de aeronaves também é relevante com alta produtividade das exportações 

com PRODY de 46934,39 em 2000. Já produção cinematográfica apresentou elevação na 

produtividade ao longo da década de 1970, quando alcançou PRODY de 11667,59, abaixo 

somente da produtividade da indústria farmacêutica. Todavia, a partir de então deixou de 

ser comercializada entre os países sul-americanos. 

  

4.3 Análise da sofisticação dos países da América do Sul 

 

 Como exposto por Rodrik (2005), Hausmann, Hwang e Rodrik (2007) e Hidalgo e 

Hausman (2008), o reposicionamento comercial para setores “característicos de países de 

alta renda” promovem uma mudança estrutural, em um sistema complexo de interligação 

dos setores, promovendo aceleração da elevação da renda per capita e maior 

competitividade internacional, num processo de sofisticação da economia. 

 O Gráfico 12 indicou a produtividade dos produtos de alta intensidades tecnológicas 

exportados pelos países da América do Sul, entre si. Bens com elevados índices PRODY 

são similares à composição das exportações de países de alta renda, de tal modo que os 

países competitivos em tais setores apresentam maior sofisticação de suas exportações e 

tendência à mudança estrutural e desenvolvimento econômico (HAUSMANN; 

HWUANG; RODRIK, 2007). 

 O diagnóstico da composição da pauta de exportações dos países sul-americanos é 

relevante para compreensão do quanto a competitividade regional e atenção à setores de 

maior intensidade tecnológica se atrela à sofisticação das exportações dos países dentro 

do subcontinente. O Gráfico 13, a seguir, expõe o índice de sofisticação EXPY para o 

conjunto de países em relações comerciais dentro da América do Sul. 

 É necessário considerar que a elevação da renda per capita destes países impacta 

diretamente sobre a sofisticação de suas economias e que o comércio restrito aos países 

da América do Sul é significativamente relevante para a produtividade das exportações 

destes países, transbordamentos e “spillovers” e consequente elevação do PIB per capita 

nacional (HAUSMANN; HWUANG; RODRIK, 2007). O Gráfico 13 apresenta a 

evolução histórica da sofisticação das exportações dos países sul-americanos no setor de 

alta intensidade tecnológica. 

 

Gráfico 13 – Índice de Sofisticação das Exportações (EXPY): alta intensidade 

tecnológica  
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Fonte: Elaboração Própria com base em informações disponíveis em CEPAL (2016).

  

 

 O Gráfico 13 indica que a evolução histórica da sofisticação das exportações sul-

americanas no segmento de alta intensidade tecnológica não apresentou tendência tão 

clara de evolução se comparada ao setor de média-alta intensidade tecnológica. Há 

considerável padrão de sofisticação entre parcela dos países, exceto pelo comportamento 

de Colômbia, Brasil, Chile e Argentina, maiores economias da região. 

 A partir de meados da década de 1970 até a segunda metade dos anos 2000 a 

Colômbia apresentou o maior índice de sofisticação em alta tecnologia entre os países 

sul-americanos, alcançando a marca de 2527,24 em 1985 e EXPY equivalente a 3919,89 

em 2000, sendo superada pelo Brasil que alcança 2421,05 para 2134,17, da Colômbia, 

em 2010. Constata-se que a Colômbia se insere na América do Sul competitivamente 

como exportadora de bens de alta intensidade tecnológica ao longo da série história 

analisada, o que provocou elevação da sofisticação de sua economia no setor, destacando 

a importância da América do Sul para a mudança estrutural do país no referido período. 

  

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta institucional de integração econômica regional na América Latina 

propiciou expansão dos mercados brasileiros na região. Brasil firmou-se como exportador 

de bens de alta intensidade tecnológica, em contrariedade ao seu posicionamento global 

para o qual verificou-se declínio significativo destes setores e ascensão do mercado de 

média-baixa intensidade. 
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As assimetrias regionais existentes entre o Brasil e os demais parceiros da 

América do Sul possibilitaram a formação de vantagens comparativas regionais benéficas 

para o Brasil, o que influenciou a dinamicidade de suas exportações e elevação 

significativa da renda per capita associada aos produtos exportados. Constata-se a posição 

fundamental do mercado sul-americano para a manutenção das indústrias sofisticadas, 

características de “países ricos”. Associada a vantagem estabelecida há materialização 

pela ocupação dos mercados pela indústria brasileira.  

Foi constatada elevação significativa da produtividade dos bens de alta 

intensidade tecnológica exportados por países sul-americanos com destino regional ao 

longo do período analisado, com destaques para equipamentos de imprensa e 

instrumentos musicais de alta intensidade tecnológica. 

A maior alocação de bens de maior produtividade na cesta de exportações 

fundamentou a elevação da sofisticação das economias sul-americanas, com destaque 

para para Colômbia, Brasil, Chile e Argentina, para o conjunto de bens de alta tecnologia. 

Constata-se, pois, que a proposta de dinamização das exportações e 

concomitante mudança nas estruturas produtivas condicionaram o Brasil como potência 

relativa regional, com alta competitividade nos setores de maior intensidade tecnológica. 

As assimetrias conformaram a mudança pontual nas estruturas produtivas da América do 

Sul, não abarcando de modo igual às nações da região. 
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GRUPO III: Economia Agrícola e Comércio Internacional  

RESUMO 
Analisa-se o nível de capital social associado a agricultura familiar em relação aos dois 

níveis de agregação sócio ambiental no estado do Ceará: território cariri e município. 

Utilizou-se dados primários e secundários, dados primários coletados no município de 

Mauriti-CE e secundários obtido através de consultas. O índice de capital social foi 

calculado por meio da técnica de análise multivariada com base nas dimensões adaptadas 

para o estudo, o ICS da comunidade foi calculado a partir dos escores estimados 

associados aos fatores obtidos na estrutura fatorial definida. Obtemos uma caracterização 

precisa das instituições no território e identificamos o nível de capital social da agricultura 

no território, verificando as limitações e dificuldades encontradas. 

Palavras-chave: Agricultura. Dificuldades. Organizações.  

 

ABSTRACT 
The level of social capital associated with family agriculture is analyzed in relation to the two 

levels of socio-environmental aggregation in the state of Ceará: Cariri territory and municipality. 

Primary and secondary data were used, primary data collected in the municipality of Mauriti-CE 

and secondary data obtained through consultations. The social capital index was calculated using 

the multivariate analysis technique based on the dimensions adapted for the study, the community 

ICS was calculated from the estimated scores associated with the factors obtained in the defined 

factorial structure. We obtain a precise characterization of the institutions in the territory and 

identify the level of social capital of agriculture in the territory, verifying the limitations and 

difficulties encountered. 

Keywords: Agriculture. Difficulties. Organizations. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Propõe-se focar esse projeto no nível de capital social com base nos agricultores 

familiares do município de Mauriti-CE. Para tanto, de início teremos uma breve analise 

acerca da agricultura familiar, desenvolvimento territorial, capital social e território do 

cariri-CE. 

A agricultura familiar no território brasileiro tem papel fundamental na geração 

de empregos e na produção de alimentos, os defensores da modernização agrícola no 

Brasil sempre o consideraram um segmento tardio, com justificativas de que há pouco 

interesse econômico para a sociedade e pouca significância analítica para corporação. 
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Segundo a FAO/INCRA (2000), a agricultura familiar consiste na gestão da 

produção e investimentos, exercida principalmente por trabalhadores com grau de 

parentesco, a qual pressupõe a distribuição igualitária da operacionalização da produção. 

A partir de mudanças registradas no século passado, o debate a respeito da 

agricultura familiar vem sendo destacado, trazendo consigo mudanças e respostas com 

relação aos avanços construídos pelos programas/formas de organizações que diminuem 

a pobreza e exclusão social das comunidades rurais. 

Para Abramovay (2007), a partir dos anos 1990, a temática sobre 

desenvolvimento no Brasil se desenvolveu com mais intensidade e foi iniciada com a 

entrada da agricultura familiar no vocabulário científico, é a década atual com uma 

reavaliação do significado de desenvolvimento rural, pois aborda as dinâmicas territoriais 

no processo desenvolvimentista. 

O capital social vem adquirindo maior embasamento, revigorando-se com o 

objetivo de se tornar de fato consolidado e sustentável, dada a existência de uma grande 

subjetividade em torno do mesmo. No entendimento de Andrade e Cândido (2008), apesar 

das limitações teóricas e metodológicas, este conceito se constitui como um importante 

elo no processo de revitalização da democracia, fomentando a construção de uma 

identidade coletiva e, consequentemente, interferindo na maior compreensão e resolução 

dos dilemas atuais.  

O território caririense é um dos 6 territórios pertencentes ao Ceará, que tem como 

objetivo trazer para cidades programas básicos de cidadania para um melhor 

desenvolvimento econômico Dessa forma, pretende-se fazer uma análise através de dados 

secundários a respeito do território como um todo e escolher um dos municípios onde 

encontra-se uma maior população rural e fortes atividades agrícolas para fazer a análise 

do capital social através de dados primários. 

 
2.  METODOLOGIA 

 

2.1 Apresentação da área geográfica do estudo 

 

A área de estudo compreenderá o território cariri que é um dos seis territórios da 

cidadania que fazem parte do estado do Ceará. O mesmo abrange 29 municípios: Abaiara, 

Antonina do Norte, Altaneira, Araripe, Assaré, Aurora, Barro, Barbalha, Brejo Santo, 
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Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, 

Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, 

Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre. 

A população total do território é de 901.928 habitantes, dos quais 346.428 vivem 

na área rural Possui 51.118 agricultores familiares, 635 famílias assentadas e 3 

comunidades quilombolas.  

 

2.2 Natureza e fonte dos dados 

 

Para obtenção das informações empregadas no estudo, foi utilizado dados 

primários e secundários. Em relação aos dados primários, o período da coleta fará 

referência ao ano de 2016 e efetuou-se através da aplicação de questionário semi–

estruturado junto a 27 famílias de agricultores familiares de comunidades rurais do 

município de Mauriti. 

Os dados secundários foram obtidos através do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural e Sustentável Cariri (PTDRS), Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e por meio de 

consulta bibliográfica a respeito do tema proposto, ou seja, no exame de diversos livros, 

artigos e periódicos que informam os aspectos do tema na atualidade. 

 

2.3 População e amostra 

 

A pesquisa será realizada por processo de amostragem não-probabilística por 

conveniência, levando em conta a população de agricultores na Microrregião. 

Nos métodos de amostragem não-probabilística, as amostras são obtidas de forma 

não-aleatórias, ou seja, a probabilidade de cada elemento da população fazer parte da 

amostra não é igual e, portanto, as amostras selecionadas não são igualmente prováveis 

(FÁVERO, 2009). 

O método por conveniência pode ser aplicado quando a participação é voluntária 

ou os elementos da amostra são escolhidos por uma questão de conveniência ou 

simplicidade. 

 

2.4 Seleção de indicadores e tratamento dos dados 
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Dada a complexidade dos estudos a respeito de capital social e os vários tipos de 

indicadores existentes, optou-se por abordar esta questão a partir de quatro dimensões 

propostas por Grootaert et al. (2003) e uma quinta dimensão elaborada no presente 

trabalho como uma forma de complementar e enriquecer a análise. 

Através dessas dimensões pôde-se criar um conjunto de questões essenciais para 

medir os níveis de capital social. As dimensões citadas abaixo foram adaptadas para o 

contexto do estudo no qual abrange o capital social no âmbito da agricultura: 

• Grupos e Redes: esta é a categoria mais comumente associada ao capital social. 

Considera-se a natureza e a extensão da participação de um membro de um domicílio 

em vários tipos de organização social e redes informais, assim como as várias 

contribuições dadas e recebidas nestas relações. 

• Confiança e Solidariedade: esta categoria busca levantar dados sobre a confiança 

em relação a vizinhos, dirigentes das formas de organizações e governantes locais e 

regionais. 

• Ação Coletiva e Cooperação: esta categoria investiga se e como os membros do 

domicílio têm trabalhado com outras pessoas em sua comunidade e em projetos 

comuns. 

• Coesão e Inclusão Social: as “comunidades” não são entidades coesas, mas antes se 

caracterizam por várias formas de divisão e diferenças que podem levar ao conflito. 

Questões nesta categoria buscam identificar a natureza e o tamanho dessas diferenças, 

os mecanismos por meio dos quais elas são gerenciadas, e quais os grupos que são 

excluídos dos serviços públicos essenciais. Questões relativas às formas cotidianas de 

interação social também são consideradas. 

• Políticas Públicas e Assistência Técnica: essa categoria foi incluída por retratar 

questões relacionadas às políticas públicas as quais os membros da comunidade têm 

acesso, a presença ou não de assistência técnica e se existe adequada infraestrutura. 

O Quadro 1 apresenta a definição das variáveis utilizadas para a construção do 

índice de capital social (ICS). Os dados utilizados são de natureza primária. 

 

Quadro 1 - Dimensões e Indicadores do ICS 

DIMENSÕES INDICADORES/VARIÁVEIS 

Grupos e Redes 
Participação em alguma forma de organização 

Forma de organização na qual participa 
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Tipo de organização na qual participa (local ou regional) 

Confiança e 

Solidariedade 

Frequência na qual participa da forma de organização 

Nível de confiança em relação aos dirigentes da forma de organização na 

qual participa 

Nível de confiança em relação aos governantes locais 

Nível de relacionamento com os vizinhos da comunidade onde reside 

Ação Coletiva e 

Cooperação 

Participação em alguma atividade voluntária de cunho local ou regional 

Existência de interação na comunidade a fim de solicitar ações de 

desenvolvimento local 

Participação nas decisões a serem tomadas para o desenvolvimento da 

comunidade 

Coesão e 

Inclusão Social 

Existência de problemas na comunidade quanto às diferenças raciais, 

sociais, culturais, políticas, religiosas 

Envolvimento da família em algum problema de cunho racial, social, 

cultural, político, religioso existentes na comunidade 

Existência de problemas em relação à violência na comunidade 

Políticas Públicas 

e Assistência 

Técnica 

Existência de políticas ou programas envolvidos na geração de 

desenvolvimento local na comunidade 

Participação em algumas dessas políticas ou programas 

Existência de assistência técnica para a agricultura 

Frequência da assistência técnica 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

2.5 Métodos de análise 

 

No presente trabalho serão empregados alguns pressupostos propostos na Análise 

Diagnóstico de Sistemas Agrários (ADSA) desenvolvida pelo projeto INCRA/FAO 

(1999) dentro de uma lógica que parte do meio geral para o particular, buscando além da 

descrição de fenômenos observados, explicações mais detalhadas sobre o objeto em 

estudo, na necessidade de entender as relações entre os meios social, econômico e 

ambiental: 

i) Análise progressiva, que parte do geral para o específico, começando pelos 

fenômenos de nível geral, terminando nos níveis específicos e/ou nos fenômenos 

particulares; 

ii) A busca por explicações e não somente a descrição dos fenômenos observados;  

iii) Estratificação da realidade, mediante o estabelecimento de conjuntos homogêneos 

e contrastados definidos de acordo com o desenvolvimento rural de um 

determinado espaço geográfico. 

 

Será calculado o índice de capital social (ICS) por meio da técnica de análise 

multivariada conhecida como análise fatorial com base nas dimensões e variáveis 

apresentadas no quadro 1. 
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Adicionalmente, para a identificação e classificação das comunidades por nível de 

capital social, será utilizada outra técnica de análise multivariada, a análise de 

agrupamento ou cluster. 

 

Quadro 2 – Relação entre objetivos, níveis de agregação socioambiental, métodos e 

instrumentos utilizados na pesquisa 

OBJETIVO 
NÍVEL DE 

AGREGAÇÃO 
MÉTODO 

Caracterização do Capital 

Social 
Território 

Análise documental e 

descritiva 

ICS Município  Análise Fatorial 

Tipologia do capital social Município  
ICS e Análise de 

Agrupamento ou Cluster 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

2.6 Análise descritiva 

 

A técnica da análise descritiva será empregada com o objetivo de caracterizar o 

capital social de acordo com as políticas ou programas, projetos, formas de organizações 

e instituições de acesso aos agricultores das comunidades em estudo. 

Foram utilizadas tabelas de distribuição de frequências (absoluta e relativa) e as 

medidas de tendência central. A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou o estabelecimento de relação 

entre elas. 

 

2.7 Análise fatorial 

 

Como recurso analítico que construa um índice sintético de capital social para o 

conjunto de comunidades do município, será utilizada a técnica de análise multivariada 

conhecida como análise fatorial, a qual fornece elementos para analisar a estrutura de 

inter-relações entre um grande número de variáveis, procurando descrevê-las através de 

um número menor de índices ou fatores (HAIR et al., 2009). 

 Na nova composição, as variáveis mais correlacionadas combinam-se dentro de 

um mesmo fator (que explica uma parcela das variações das variáveis originais). Como 

na estimação dos fatores é imposta a condição de ortogonalidade, os fatores resultantes 

são independentes. 

Conforme Fávero et al. (2009), o método de análise fatorial consiste na tentativa 

de se determinar as relações quantitativas entre as variáveis, aferindo seus padrões de 
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movimento, de modo a associar aquelas um padrão semelhante, o efeito de um fator 

causal subjacente e específico a estas variáveis. 

Essa análise se baseia na suposta existência de um número de fatores causais 

gerais, cuja presença dá origem as relações entre as variáveis observadas, de forma que, 

no total, o número de fatores seja consideravelmente inferior ao número de variáveis. Isso 

porque muitas relações entre as variáveis são, em grande medida, devido ao mesmo fator 

causal geral. Sousa (2015). 

O modelo matemático da análise fatorial pode ser representado por: 

 

𝒁𝟏𝟏 =  𝒂𝟏𝟏 𝑭𝟏 + 𝒂𝟏𝟐 + 𝑭𝟐+ ...  + 𝒂𝟏𝒎 𝑭𝒎+𝒅𝟏𝒖𝟏 

𝒁𝟐𝟏 =  𝒂𝟐𝟏 𝑭𝟏 + 𝒂𝟐𝟐 + 𝑭𝟐+ ...  + 𝒂𝟐𝒎 𝑭𝒎+𝒅𝟐𝒖𝟐 

. 

. 

. 
𝒁𝒏 =  𝒂𝒏𝟏 𝑭𝟏 + 𝒂𝒏𝟐 + 𝑭𝟐+ ...  + 𝒂𝒏𝒎 𝑭𝒎+𝒅𝒏𝒖𝒏 

 

De forma simplificada, tem-se: 

𝒁𝒋 =   Ʃ𝒂𝒋𝒊𝑭𝒊+𝒅𝒋𝒖𝒊 (𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒏); (𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒎)              (1) 

 

Tal que: 

= j-ésima variável padronizada; 

= é o coeficiente de saturação referente ao i-ésimo fator comum da j-ésima variável; 

= é o i-ésimo fator comum; 

= é o coeficiente de saturação referente ao j-ésimo fator específico da j-ésima variável; 

= é o j-ésimo fator específico da j-ésima variável. 

 

De acordo com a análise fatorial, cada fator é constituído por uma combinação 

linear das variáveis originais inseridas no estudo. A associação entre fatores e variáveis 

se dá por meio das cargas fatoriais, os quais podem ser positivos ou negativos, mas nunca 

superiores a um. Esses coeficientes de saturação têm função similar aos coeficientes de 

regressão na análise de regressão (SIMPLICIO, 1985). 

O coeficiente de saturação entre uma variável e um fator elevado ao quadrado 

identifica a proporção da variância da variável explicada pelo fator. E o somatório do 

quadrado dos coeficientes de saturação, para cada variável, é chamado “comunalidade”, 

a qual informa a proporção da variância total de cada variável, que é explicada pelo 

conjunto de fatores considerados na análise, ao passo que a soma do quadrado dos 

coeficientes de saturação para cada fator denomina-se eigenvalue. Ao dividir o eigenvalue 
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pelo número de variáveis incluídas no estudo, obtém-se a proporção explicada pelo 

referido fator ao problema estudado. 

Para aplicação dessa análise, foram selecionadas variáveis já apresentadas a 

respeito do capital social, através da resposta de 27 famílias entrevistadas. Neste sentido, 

na análise fatorial a seleção das variáveis adequadas ao fenômeno que se deseja estudar é 

de extrema importância, pois uma vez a variável incluída na pesquisa tem implicações 

definitivas nos resultados. 

O primeiro procedimento necessário será a verificação dos pressupostos que 

consistirá em analisar a normalidade da distribuição dos dados de cada variável 

(utilizando o Teorema do Limite Central, caso haja um grande número de variáveis 

aleatórias independentes e identicamente distribuídas, então a distribuição tenderá para 

uma distribuição normal, à medida que o número dessas variáveis aumentar 

indefinidamente, no caso específico, n=56), além da estimação da matriz de correlação 

para checar a existência de relação entre as variáveis realizada por meio de testes de 

hipóteses específicos (GUJARATI, 2000). 

A análise da matriz de correlação apresenta os coeficientes de correlação de 

Pearson para cada par de variáveis adotadas na pesquisa. A relação entre as variáveis será 

confirmada a partir do nível de significância dos coeficientes estimados (p-value < 0,05). 

De acordo com Hair Jr. et al. (2005), a análise será iniciada com exame da matriz de 

correlações para verificação da existência de valores significativos que justifiquem a 

utilização da técnica. Ainda segundo os autores, se a visualização da matriz de correlações 

não mostrar um número substancial de valores maiores que 0,30, haverá fortes indícios 

que a análise fatorial não será adequada. 

Conforme Fávero et al. (2009) para verificar a adequabilidade dos dados para a 

análise fatorial, são utilizados o índice Kaiser – Mayer – Olkin (KMO), o teste de 

esfericidade de Bartlett (BTS) e a Matriz Anti – imagem. O índice Kaiser – Mayer – 

Olkin (KMO), varia de 0 a 1 e serve para comparar as magnitudes dos coeficientes de 

correlações observados com as magnitudes dos coeficientes de correlações parciais. 

Portanto, o KMO trata-se de uma medida de homogeneidade das variáveis, que compara 

as correlações parciais observadas entre as variáveis, conforme a fórmula a seguir: 
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                                                   (2) 

Sendo que, 

coeficiente de correlação observado entre as variáveis i e j; 

coeficiente de correlação observado entre as mesmas variáveis, que é, 

simultaneamente, uma estimativa das correlações entre os fatores. Os deverão estar 

próximos de zero, pelo fato de os fatores serem ortogonais entre si. 

 

Em relação à estatística do KMO, quanto menor o valor do respectivo teste, menor 

a relação entre as variáveis e os fatores, podendo o índice variar entre 0 e 1. O índice 

menor que 0,5 caracteriza-se como inaceitável o uso dessa técnica, caso contrário, o 

índice próximo de 1, a utilização da técnica com os dados se torna bastante eficaz. 

O teste Bartlett de esfericidade pode testar a hipótese nula de que a matriz de 

correlações é uma matriz identidade (o que inviabiliza a metodologia da análise fatorial 

proposta). Caso a matriz de correlações seja uma matriz identidade, significa que as inter-

relações entre as variáveis são iguais a zero e, portanto, a análise fatorial não deverá ser 

utilizada, sendo  (a matriz de correlações é uma matriz identidade) e  (a matriz de 

correlações não é uma matriz identidade). Caso  for aceito, a análise fatorial deve ser 

desconsiderada, caso  seja rejeitado, haverá indícios de que existam correlações entre 

as variáveis explicativas utilizadas (FÁVERO et al., 2009). 

A matriz anti–imagem também mostra, a partir da matriz de correlações, a 

adequabilidade dos dados à análise fatorial e apresenta os valores negativos das 

correlações parciais. Na sua diagonal são apresentados os valores de MSA (Measure of 

Sampling Adequacy) ou a Medida de Adequação da Amostra, para cada variável, ou seja, 

quanto maiores esses valores, melhor será a utilização da análise fatorial e, caso contrário, 

talvez seja necessário excluí-la (HAIR et al., 2005). 

A análise dos componentes principais (ACP) leva em conta a variância total dos 

dados e, na análise fatorial comum os fatores são estimados levando-se em conta apenas 

a variância comum. O ACP se aplica quando o objetivo da análise for reduzir o número 

de variáveis para a obtenção de um número menor de fatores necessários a explicar o 

máximo possível a variância representada pelas variáveis originais. 

O procedimento utilizado neste trabalho levou em consideração a extração dos 

fatores iniciais através da análise dos componentes principais que mostrou uma 
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combinação linear das variáveis observadas, de maneira a maximizar a variância total 

explicada. A escolha do número de fatores se deu através do critério da raiz latente 

(critério de Kaiser) em que se escolheu o número de fatores a reter, em função dos valores 

próprios acima de 1 (eigenvalues) que mostram a variância explicada por cada, ou quanto 

cada fator conseguirá explicar da variância total (MINGOTI, 2005). 

A grande dificuldade ao se optar pela análise fatorial é a interpretação dos fatores. 

Nem sempre se consegue identificar claramente quais variáveis estão sendo mais bem 

explicadas por um fator. Uma forma de minimizar essa dúvida é aplicar o método de 

rotação.  Fávero et al. (2009) destaca os principais métodos de rotação ortogonal 

(mantendo-se a independência entre eles): 

- Varimax: é o mais utilizado. Minimiza o número de variáveis com altas cargas em 

diferentes fatores permitindo a associação de uma variável a um único fator; 

- Quartimax: minimiza o número de fatores necessários para explicar cada variável. 

Grande parte das variáveis fica concentrada em um só fator, o que dificulta a 

interpretação; 

- Equamax: simplifica fatores e variáveis (possui características dos dois métodos 

anteriores). 

Os principais métodos de rotação oblíqua são: 

- Direct oblimin: produz autovalores (eigenvalues) elevados, mas aumenta a 

complexidade dos fatores; 

- Promax: mais utilizado quando se trabalha com grandes bancos de dados. 

A rotação dos fatores utilizou o método Varimax, que objetiva maximizar a 

variação entre os pesos de cada componente principal, mantendo-se a ortogonalidade 

entre eles. 

 

2.8 Construção do índice de capital social (ICS) 

 

O ICS das comunidades será calculado a partir dos escores estimados associados 

aos fatores obtidos na estrutura fatorial definida. Será utilizado, adicionalmente, a raiz 

latente, ou o autovalor, que corresponde à soma (em coluna) das cargas fatoriais ao 

quadrado para o respectivo fator (HAIR et al., 2009, p. 101). A padronização dos escores 

fatoriais torna-se necessária de forma a enquadrá-los no intervalo de zero a um, a partir 

da expressão: 
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                                                      (3) 

De modo que: 

F*gj = escore fatorial do g-ésimo fator padronizado da j-ésima família; (g={1,..,6} e j = 

{1,...,163}) 

Fgj = escore fatorial do g-ésimo fator para da j-ésima família; 

FgF = menor escore fatorial do g-ésimo fator entre as família; 

FgFA = maior escore fatorial do g-ésimo fator entre as famílias das comunidades. 

Para a construção do ICS relativo a j-ésima família, definiu-se a equação: 

                                                (4) 

Em que γg corresponde ao autovalor do g-ésimo fator. Observa-se que a expressão 

 indica a participação relativa do fator g na explicação da variância total 

capturada pelos n fatores. 

 
2.9 Análise de agrupamento ou cluster 

 

Procedeu-se, ainda, à aplicação de outra técnica de estatística multivariada, a 

análise de agrupamento ou cluster, a qual consiste na definição de grupos homogêneos 

e/ou heterogêneos, constituindo-se em um método orientador e norteador para 

identificação de diferenças de comportamento, tomada de decisões e definição de 

estratégias de atuação e planejamento. 

O método adotado foi a análise de agrupamento não hierárquico (técnica de 

partição ou agrupamento de k-médias), recurso comumente utilizado em estudos 

exploratórios descritivos, de modo a permitir uma classificação das comunidades rurais 

do município de acordo com a mensuração do capital social, tendo sido necessária a 

definição do número de agrupamentos. “O método de k-médias é responsável por alocar 

cada um dos elementos existentes em um dos k grupos pré-definidos, objetivando 

minimizar a soma dos quadrados residuais dentro de cada grupo com a finalidade de 

aumentar a homogeneidade do mesmo” (FÁVERO et al.,2009). 

Consiste, portanto, em dividir um conjunto de elementos (famílias) em 

subconjuntos, os mais semelhantes possíveis, de modo que os elementos pertencentes a 

um mesmo grupo sejam similares com respeito às características que forem medidas em 

cada elemento. Ou seja, através de tal procedimento estatístico, os elementos são 

classificados em grupos restritos homogêneos internamente, com variabilidade 

intraclasse mínima e interclasse máxima (HAIR et al., 2009). 
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Os grupos serão divididos com base nos valores obtidos para o ICS a partir do 

índice fatorial, conforme definido anteriormente. Neste trabalho, as comunidades 

referentes ao município como um todo foram divididas em três clusters para as 

comunidades rurais do município de Mauriti. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 O território do Cariri 

 

O território do Cariri é um dos seis Territórios da Cidadania pertencente ao estado 

do Ceará, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS, 2011) 

está localizado na região sul do estado do Ceará tendo como limites ao sul, o estado de 

Pernambuco; a oeste, o estado do Piauí; a leste, o estado da Paraíba e ao norte, os 

municípios de Aiuaba, Saboeiro, Jucás, Cariús, Cedro e Ipaumirim. 

Sua formação ocorreu da seguinte maneira, antes da chegada dos portugueses à 

sopé da chapada do Araripe era habitada pelos índios Kariri, quando os integrantes das 

caravanas, militares e religiosos vindos de Portugal entraram em contato com os nativos, 

estudaram a terra e descobriram que na região tinha ouro em abundância. As famílias de 

Portugal desencadearam em busca de exuberância de ouro na região. Logo, houve a 

colonização e como consequência a doação de sesmarias, o que permitiu o surgimento de 

lugarejos e vilas. A formação histórica da região foi marcada principalmente pelo 

desenvolvimento a partir da pecuária e do comércio.  

O território do cariri-CE contém 29 municípios como mostramos na apresentação 

da Área Geográfica do Estudo. Sua população é de aproximadamente 901.928 habitantes. 

Dos 346.428  habitantes rurais, há 51.118 agricultores familiares, 635 famílias assentadas 

(essas áreas de assentamentos foram coordenadas pelo INCRA- Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agraria; e pelo IDACE-Instituto de Desenvolvimento Agrário do 

Ceará. Financiadas pelos recursos do MDA) e 3 comunidades quilombolas. 

As características a respeito do solo do território é que o mesmo possui um 

relevante potencial natural de recursos hídricos, minerais, de clima e solo que auxilia 

tanto a agricultura diversificada como implantação de agroindústrias. 

Relatando o potencial agropecuário do Cariri conforme o (PTDRS 2011), em relação as 

diversidades dos micro territórios, as principais atividades desenvolvidas são: 



 

131 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

Micro território Cariri Central: na agropecuária enfatiza uma elevada exploração 

da bovinocultura de leite; Micro território Cariri Oeste: prevalece os serviços, 

agropecuária e indústria; Micro território Cariri Leste: destaca-se na exploração da 

ovinocaprinocultura e mandiocultura. 

O Pólo Cariri abrange uma área de 6.342,3 km² correspondente aos municípios de 

Abaiara, Barbalha, Brejo Santo, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, 

Missão Velha, Porteiras e Santana do Cariri, apresentando áreas de irrigação com 

produção de frutícolas (banana, mamão, manga, uva, pinha, acerola, graviola e coco, 

dentre outras) grãos. 

Projetos, programas, instituições e organizações são muito importante tanto para 

o bem-estar da população quanto para o desenvolvimento dos municípios. Referente as 

instituições/formas de organizações agrícolas temos os principais no Território do Cariri 

no quadro abaixo, de forma em que haja essas formas de organizações em pelo menos um 

município do Território, listamos. 

 

Quadro 3 – Principais conjunto de instituições/formas de organização que envolvem 

agricultores presentes no Território do Cariri 

INSTITUIÇÕES/FORMAS 

DE ORGANIZAÇÕES 

TEMAS 

Organização Não 

Governamental Flor do 

Pequi. 

Fornecimento de Crédito para Agricultores 

MDA/INCRA Assentamentos rurais 

EMATERCE Assistência Técnica (ATER) para agricultores 

familiares 

Banco do Brasil (BB) 

 

Fornecimento de crédito para agricultores familiares 

através de programas 

Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) 

Fornecimento de crédito para agricultores familiares 

através de programas 

SEBRAE Apoio a produção 

INSS 

 

Benefícios previdenciários (aposentadoria, auxílio-

doença, pensão por morte, salário-maternidade, 

salário-família, entre outros) 

SINE/IDT Programa nacional de inclusão dos jovens (Pro - 

jovem urbano e Pro - jovem campo) 

Fundação Nacional de Saúde Ações complementares de saneamento 

SEMACE/Instituto Chico 

Mendes 

Programa da biodiversidade (PROBIO) 

 

Instituto AGROPOLOS Programa de Desenvolvimento Sustentável e 

Integrado 

COGERH/Comitês de Bacias Operação e manutenção da infraestrutura hídrica 
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Conselho CONDIRC Discute e propõe o desenvolvimento regional do 

Cariri 

Fórum Regional do Araripe Ações de apoio ao Geopark Araripe 

FETRAECE 

 

Defesa de políticas públicas pra o fortalecimento da 

agricultura familiar 

Fórum pela Vida no 

Semiárido (FVSA) 

Convivência com o Semi Árido 

Fórum dos Assentados Reforma Agrária 

Fórum de Mulheres Defesa de políticas públicas para mulheres 

PDRS Desenvolvimento Rural 

Fonte: PDTRS Cariri.  

 

A maioria dessas instituições apresentadas no quadro 3 foram desenvolvidas a fim 

de promover o desenvolvimento da agricultura, centrando cada vez mais no âmbito local 

com o objetivo de melhorar as condições de vida e trabalho dos agricultores familiares.  

São várias as entidades que prestam serviços ou desenvolvem ações importantes na 

busca do desenvolvimento do território. Destacam-se aquelas com maior potencial de 

integração de ações cuja abrangência é territorial e contribuem diretamente para o meio 

rural como Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Ceará (FETRAECE) e FLOR DO 

PEQUI para crédito fundiário. 

Conforme o PTDRS (2010), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Banco do Brasil 

(BB) e o SEBRAE, priorizam o suporte às atividades de ovinocaprinocultura e apicultura 

no Território na questão de concessões de crédito para agricultura familiar e apoio a 

produção, que é um dos pontos mais favoráveis no micro território do cariri leste. A 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e Bases de Serviços servem como 

apoio ao acesso aos mercados e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Ceará (EMATERCE) na assistência técnica às comunidades rurais e áreas de 

assentamento de reforma agrária. 

 

3.2 O município de Mauriti-CE 

  

Referente à área de estudo do presente trabalho, optou-se aplicar o questionário 

no município de Mauriti pelo seu elevado número de agricultores. Este município está 

localizado no Ceará e faz parte do território Cariri, como já dito. Mauriti possui 

aproximadamente 46.335 habitantes. Conforme o IBGE 2008, o PIB (Produto Interno 
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Bruto) o município em questão, possui uma área de 1.111,856 km² PIB de 

R$ 156.054,540. 

 

3.3 Índice de capital social (ICS) no município de Mauriti (CE) 

 

Com a aplicação da análise fatorial, obteve-se uma matriz de correlação com 

predominância de coeficientes superiores a 0,30, indicando boa correlação entre as 

variáveis selecionadas no estudo, o que significa a possibilidade de aplicação da análise 

fatorial.  Ainda como critério para aferir as Inter correlações na matriz de dados, a análise 

das Medidas de Adequação da Amostra revela coeficientes superiores a 0,5.  

Os testes de adequabilidade da amostra revelam que os fatores encontrados se 

constituem em boas medidas de variabilidade dos dados originais. Com o KMO atingindo 

0,531 pode-se afirmar que existe uma correlação média entre as variáveis e com o teste 

de esfericidade de Bartlett com nível de significância (p-value = 0,000) pode-se rejeitar a 

hipótese nula, ao nível de 1%, de que a matriz de correlação é uma identidade, 

evidenciando, portanto, que há correlações entre as variáveis, tornando possível a 

aplicação da análise fatorial (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,531 

Teste de esfericidade de Bartlett Chi-quadrado aprox. 
38,769 

df 21 

Sig. ,010 

 

Para a definição do número de fatores a reter, utilizou-se o critério de Kaiser ou 

raiz latente, que considera apenas os fatores com eigenvalue (autovalor) superiores a um, 

o que significa dizer que “no mínimo, um componente deve explicar a variância de uma 

variável utilizada no modelo (FÁVERO et al., 2009, p. 243)”. 

 

Quadro 4- Nível de capital social. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
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Nivel de capital 

social. Grupos 

ITFC Número de 

produtores 

Frequência relativa 

Muito baixo 0-0,20 2 7,40% 

Baixo 0,21-0,35 8 29,63% 

Médio 0,31-0,54 11 40,74% 

Alto 0,62-0,78 6 22,22% 

Muito alto 0,79-1,00 0 - 

Informações 

válidas 

- 27 99,99% 

Fonte: elaboração dos autores. 

 

Observa-se uma forte assimetria nos níveis de capital social das comunidades 

rurais desse município obtendo três intervalos apresentados, sendo 0,20 o nível mais alto 

de capital social obtido e 1,0 o mais baixo. Como observou-se, aproximadamente 40,74% 

das famílias rurais tem um nível médio de capital social, variando entre 0,37 e 0,54. A 

média dos índices por comunidade é 0,37 confirmando essa afirmação (Tabela 4). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esse trabalho buscou estudar o nível de capital social e agricultura familiar 

pertencentes ao território do cariri-CE. Para ter em vista os aspectos mencionados ao 

longo do trabalho, utilizamos a princípio, bases documentais levando em conta as formas 

de organização desse território, buscando as principais instituições, políticas e programas 

para entendermos melhor as formas de desenvolvimento contidas no espaço estudado. 

Complementarmente, recorremos a uma pesquisa com agricultores da cidade de 

Mauriti-CE para calcularmos como está o conjunto de ferramentas capazes de manter o 

melhor bem-estar da população. Para realizar isso, utilizamos a técnica de análise 

multivariada conhecida como análise fatorial, logo, construiu-se o índice de capital social 

para as comunidades rurais do município, que se acredita ser capaz de dar uma ideia a 

respeito do nível de capital social de acordo com as categorias grupos e redes, confiança 

e solidariedade, ação coletiva e cooperação, coesão e inclusão social, e políticas públicas 

e assistência técnica. 

O índice de capital social se mostrou como médio, alegando uma deficiência nos 

módulos do capital social do território estudado, que pôde ser explicado por meio de 

análises de frequência de algumas questões presentes no banco de dados através das 

respostas obtidas na pesquisa de campo. Essas questões revelaram que há uma deficiência 
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principalmente no âmbito das formas de organizações e na presença de instituições e 

políticas voltadas para o desenvolvimento das comunidades, ou seja, a maioria das 

políticas acessadas são de cunho assistencial e não abrangem todas as famílias.  

Como sugestão para esse problema, vê-se a necessidade da busca projetos e 

instituições que incentivem e apoiem a criação de novas organizações nessas 

comunidades como grupos e cooperativas ou a ampliação dos grupos já existentes, pois 

estes são de grande importância para a diversificação produtiva e geração de emprego em 

áreas rurais que sofrem com tais problemas. 

É imprescindível que todos se conscientizem, que em face dessa realidade a 

cooperação é uma grande aliada para um bom desenvolvimento territorial, e para que isso 

ocorra é preciso que também haja o incentivo para os agricultores participarem dessas 

formas de organização, sugere-se também trabalhar com palestras explicativas de como 

funciona, para que funciona e mostrar a importância dessas instituições para obter um 

vínculo de capital social relevante para o território cariri-CE. 
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RESUMO 

O PRONAF constitui-se numa das mais importantes políticas públicas voltadas para o 

meio rural brasileiro, principalmente porque tem possibilitado uma maior democratização 

do acesso ao crédito e a visibilidade social de um público que até então tinha acesso 

restrito ao crédito agrícola. Esta monografia busca verificar se os recursos obtidos do 

PRONAF, no período de 2006 a 2017, por agricultores familiares da Agrovila Nova 

União, integrante do Assentamento Maísa no município de Mossoró-RN, contribuíram 

para aumentar a produção, a produtividade e a renda. A fim de cumprir com este objetivo 

foi realizado um estudo de caso a partir da aplicação aleatória por acessibilidade, de 

questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas. A amostra considerada no 

estudo foi composta por dezenove famílias. Verificou-se que, a partir do uso de recursos 

do PRONAF, as famílias agricultoras passaram a cultivar o melão em terra individual e 

migraram do cultivo de consumo para o cultivo de comercialização. De modo geral, o 

programa proporcionou impactos positivos sobre as variáveis analisadas. A partir dos 

resultados obtidos nesse trabalho, pôde-se constatar através das médias, no segundo 

momento sob a influência do Pronaf, que a média da produção apresentou um crescimento 

de 65,21%; e subsequente caiu para – 13,57%. Na média da produtividade apresentou um 

crescimento de 23,41%; e uma queda de - 8,93%. No que diz respeito a renda média de 

consumo, pôde-se constatar um crescimento de 29,95%. No tratante a média da renda de 

produção houve um aumento de 88,28%; e no segundo momento, sob a cultura do melão, 

pode-se observar uma queda na renda média geral de produção de -  n4,24%. Observou-

se ainda de forma individualizada que, do total de famílias que aderiram ao PRONAF no 

período estudado, 78,95% tiveram sua produção, produtividade e renda aumentadas, 

enquanto que apenas 21,05% obtiveram resultados não favoráveis.  

Palavras-chave: Agricultura familiar, PRONAF, produção, produtividade e renda. 

 

ABSTRACT 

The National Program to Strengthen Family Agriculture (PRONAF) is one of the most 

important public policies aimed at the Brazilian rural environment, mainly because it has 

made possible a greater democratization of access to credit and the social visibility of an 

audience that until then had restricted access to agricultural credit. This monograph seeks 

to verify if PRONAF's resources, from 2006 to 2017, by family farmers of Agrovila Nova 

União, a member of the Maísa Settlement in the municipality of Mossoró-RN, contributed 

to increase production, productivity and income. In order to comply with this objective, 

a case study was carried out from the random application for accessibility of structured 

questionnaires with open and closed questions. The study sample consisted of nineteen 

families. It was verified that, from the use of PRONAF resources, the farming families 

began to grow the melon in individual land and migrated from the cultivation of 

consumption to the cultivation of commercialization. Overall, the program provided 

positive impacts on the analyzed variables. From the results obtained in this work, it was 

possible to verify by means of means, in the second moment under the influence of 

Pronaf, that the average of the production presented a growth of 65.21%; and 

subsequently dropped to -13.57%. The average productivity rose by 23.41%; and a drop 
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of - 8.93%. With regard to the average income of consumption, it was observed a growth 

of 29.95%. In relation to the average of production income, there was an increase of 

88.28%; and in the second moment, under the melon culture, one can observe a fall in the 

average general income of production of - 4.24%. It was also observed that, of the total 

number of families that joined PRONAF in the period studied, 78.95% had their 

production, productivity and income increased, while only 21.05% had non-favorable 

results. 

Keywords: Family agriculture, PRONAF, production, productivity and income. 

1.  INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar pode ser definida a partir do papel preponderante que a 

família exerce na gestão da propriedade e no trabalho rural, tendo como principal fonte 

de renda a atividade produtiva agropecuária. No Brasil, 4,4 milhões de estabelecimentos 

agropecuários são familiares, segundo o Censo Agropecuário de 2006 (apud Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, BRASIL, 2018), o que corresponde à, aproximadamente, 

84,4% do total de estabelecimentos. Metade desses encontra-se na Região Nordeste. 

Ainda segundo o Censo, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% 

dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; responde por 35% do produto 

interno bruto nacional; absorve 40% da população economicamente ativa do país. Na 

agricultura é responsável por 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do 

café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. Já na pecuária, responde por 60% da 

produção de leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país, o que 

demonstra sua importância para o abastecimento do mercado interno. 

 Entre as dificuldades enfrentadas pela agricultura familiar está o acesso ao 

crédito. Para atender a essa demanda por recursos financeiros que possibilitem uma 

modernização da infraestrutura e consequente aumento da produção por parte dos 

pequenos produtores, surge em 1996 o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF).  

O PRONAF vem se transformando a cada ano em uma das mais importantes 

políticas públicas que incidem sobre o meio rural brasileiro, principalmente porque 

possibilitou uma maior democratização do acesso ao crédito e a visibilidade social de um 

público que até então tinha acesso restrito ao mesmo. O programa também está presente 

na grande maioria dos municípios do país. 

De acordo com o Manual Operacional do PRONAF (1996), os objetivos gerais do 

programa são: (I) ajustar políticas públicas à realidade da agricultura; (II) viabilizar a 

infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho produtivo e da qualidade de 

vida da população rural; (III) fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da  

agricultura familiar; (IV) elevar o nível de profissionalização de agricultores familiares, 

propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e gerenciais; e, (V) favorecer o acesso de 

agricultores familiares e suas organizações ao mercado. 

Este trabalho tem como objetivo verificar o impacto da utilização de recursos do 

PRONAF na produção, produtividade e renda das famílias agricultoras da Agrovila Nova 

União que compõe o assentamento rural de reforma agrária Maísa, localizada no 

município de Mossoró, no período de 2006 a 2017.  

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: verificar o 

número total de famílias beneficiadas pelo PRONAF e o montante total de recursos 
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destinados a cada família; verificar as formas de aplicação dos recursos; realizar um 

levantamento da quantidade produzida e área cultivada; calcular a produtividade; 

verificar o impacto da produção e da produtividade na renda dos familiares. 

No que diz respeito à metodologia utilizada nesse trabalho foi realizado uma 

pesquisa sob forma de aplicação de questionário (veja apêndice). A amostra (local) 

utilizada como fonte de dados, foram dezenove famílias da Agrovila Nova União 

(conhecida como Poço 10) integrante do Assentamento Maísa/RN.  

Ainda sobre os dados utilizados para a mensuração das variáveis econômicas: 

produtividade, produção e renda, essas são primárias e foram obtidas através de uma 

amostragem simples, com questionários aplicados aleatoriamente por acessibilidade. É 

importante ressaltar que a Agrovila Nova União é composta por 100 famílias e deste total, 

80 famílias, aderiram ao PRONAF no período estudado; sendo assim definiu-se uma 

amostra de 19 famílias, conforme orientação estabelecida por Martins (2002). 

Diante disso, verificou-se que as famílias agricultoras diversificaram suas culturas 

plantadas, comumente de feijão para melão, migraram do cultivo de consumo para o de 

comercialização, e passaram a produzir na sua própria hectare de terra. O que impõe a 

constatação de que de um modo geral o programa proporcionou eficiência nas variáveis 

econômicas analisadas. Ainda sobre os resultados, observou-se que 78,95% das famílias 

agricultoras com a adesão do programa, aumentaram sua produção, produtividade e 

renda; 21,05% das famílias com a adesão do programa obteve resultados não favoráveis 

as variáveis estudas (produção, produtividade e renda).  

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR: ASPECTOS CONCEITUAIS 

O que hoje é definido e conceituado como agricultura familiar surgiu a partir de 

vários estudos e unificação de conceitos. No século passado, nas áreas de estudos das 

ciências sociais e econômicas voltadas para o meio rural, esse termo raramente se fazia 

pressente. Os termos recorrentes eram pequeno produtor, pequeno proprietário e, por 

vezes, camponês. Termos esses que já não podiam mais ser atribuídos a essa nova classe 

que consiste em uma forma diferente de organização social, cultural, econômica e 

ambiental.  

A discussão sobre a agricultura familiar vem ganhando cada vez mais espaço nos 

âmbitos social, político e acadêmico no Brasil, passando a ser estudada e utilizada com 

mais frequência nos discursos dos movimentos sociais rurais, pelos órgãos 

governamentais e por segmentos do pensamento acadêmico, especialmente pelos 

estudiosos das Ciências Sociais que se ocupam da agricultura e do mundo rural 

(SCHNEIDER, 2003). 

Ao comparar os estudos sobre esse tema em países desenvolvidos, a expressão 

“agricultura familiar” emergiu no contexto brasileiro a partir de meados da década de 

1990. Ocorreram neste período dois eventos que marcaram, à época, um impacto social e 

político muito significativo no meio rural. 

Conforme Schneider (2003, p. 99):  

 
De um lado, no campo político, a adoção da expressão parece ter sido 

encaminhada como uma nova categoria-síntese pelos movimentos sociais do 

campo, capitaneados pelo sindicalismo rural ligado à Contag (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura). Em meados dos anos de 1990, 

assistiu-se a uma verdadeira efervescência desses movimentos, que 
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produziram inclusive formas de manifestação política que perduram até hoje, 

como é o caso dos eventos anuais em torno do “Grito da Terra”. Diante dos 

desafios que o sindicalismo rural enfrentava nesta época – impactos da abertura 

comercial, falta de crédito agrícola e queda dos preços dos principais produtos 

agrícolas de exportação –, a incorporação e a afirmação da noção de agricultura 

familiar mostrou-se capaz de oferecer guarida a um conjunto de  categorias 

sociais,  como,  por  exemplo, assentados, arrendatários, parceiros, integrados 

agroindústrias,  entre  outros,  que  não  mais  podiam  ser  confortavelmente  

identificados  com  as noções de pequenos produtores ou, simplesmente, de 

trabalhadores rurais. 

 

De acordo com Schneider (2003), um dos primeiros eventos que modificou o 

termo da agricultura familiar, ganhando um novo significado nos cenários sociais e 

políticos a partir das reivindicações dos movimentos sindicais trabalhistas, foi o Grito da 

Terra Brasil (principal ação de massa do Movimento Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais - MSTTR). Nesse contexto termos como assentados, arrendatários 

e agroindustriais ganharam status de categorias que expressam condições diferenciadas 

de sujeitos do meio rural que não poderiam mais ser chamados ou classificados como 

simplesmente pequenos produtores ou trabalhadores rurais. 

Segundo Schneider (2003, p. 100):  

 
De outro lado, a afirmação da agricultura familiar no cenário social e político 

brasileiro está relacionada à legitimação que o Estado lhe emprestou ao criar, 

em 1996, o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar). Esse programa, formulado como resposta às pressões do movimento 

sindical rural desde o início dos anos de 1990, nasceu com a finalidade de 

prover crédito agrícola e apoio institucional às categorias de pequenos 

produtores rurais que vinham sendo alijados das políticas públicas ao longo da 

década de 1980 e encontravam sérias dificuldades de se manter na atividade.  

A partir do surgimento do Pronaf, o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo 

aquele localizado nas regiões Sul e Nordeste, passou a reforçar a defesa de 

propostas que vislumbrassem o compromisso cada vez mais sólido do Estado 

com uma categoria social considerada específica e que necessitava de políticas 

públicas diferenciadas (juros menores, apoio institucional etc.). 

 

Schneider (2003) destaca que o segundo evento, não menos importante, que 

ajudou a modificar e melhorar o termo agricultura familiar foi a criação do PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). O programa foi criado 

em 1996, a partir das reivindicações dos movimentos sindicais trabalhistas e pelas suas 

lutas simbolizadas pelo Grito da Terra Brasil. O programa foi criado com o intuito de 

disponibilizar crédito agrícola e apoio institucional, pois na época os pequenos produtores 

se sentiam desamparados pelo Estado, cujas políticas públicas não beneficiavam àquele 

público que tinha dificuldades para se manter na atividade agrícola por falta, entre outros, 

de recursos financeiros. 

Para uma definição mais clara e precisa sobre o termo agricultura familiar, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), fez um estudo a partir das informações do Censo 

Agropecuário 2006. Para delimitar o conceito de agricultura familiar foi preciso atender 

a algumas condições estabelecidas e levar em consideração alguns requisitos e objetivos. 

Como por exemplo, retratar a realidade do Brasil Agrário, considerando suas inter-

relações com cenários, modos e instrumentos de ação. Como também um melhor 

entendimento da dinâmica do uso da terra e dos meios produtivos, das relações de trabalho 
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e ocupação, do grau de especialização e qualificação da mão de obra, e das consequências 

da atividade agrícola sobre o patrimônio ambiental.  

A partir de então, o conceito adotado para designar o termo “agricultura familiar” 

está estabelecido na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, conforme IBGE (2009, p. 15): 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - Utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 

econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  

IV - Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

Segundo definição do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a 

agricultura familiar se diferencia da não familiar devido a fatores como: apresentar gestão 

compartilhada da propriedade e ter na atividade agropecuária a principal fonte de renda. 

O Ministério destaca ainda que o agricultor familiar “tem uma relação particular com a 

terra, seu local de trabalho e moradia’’ (MDA, 2016). 

2.2 AGRICULTURA FAMILIAR: ASPECTOS SITUACIONAIS 

Na agricultura familiar, o sistema agropecuário (estudo, teoria e prática da 

agricultura e da pecuária em uma relação de reciprocidade) é mantido pelo núcleo 

familiar, uma vez que utilizam práticas tradicionais, onde o conhecimento das técnicas é 

repassado através de gerações, e no máximo por alguns poucos funcionários assalariados. 

Refere-se, portanto, as pequenas propriedades rurais. (BUIANAIN, 1999,) 

Tendo-se com base o Censo Agropecuário de 2006, foram identificados e 

divulgados os dados sobre a estrutura produtiva da agricultura familiar contida na Lei 

11.326, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que classificou de 

agricultura familiar 4,36 milhões de estabelecimentos agropecuários, o que corresponde 

a 84,4% do total de propriedades rurais existentes no Brasil, ocupando uma área de 80,25 

milhões de hectares. Sendo que nesses estabelecimentos de agricultura familiar estavam 

ocupados 12,3 milhões de habitantes. O censo revelou também que a agricultura familiar 

foi responsável por 38,0% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários. 

Concluindo-se uma elevada participação superior a 50% na produção da cesta de 

alimentos básicos. (IBGE,2009). Na maior parte dos casos, a produção dos agricultores 

familiares é voltada para o mercado consumidor interno e para a subsistência dos mesmos. 

(BUIANAIN, 1999) 

Concernente à pesquisa sobre a agricultura familiar no Brasil, sob 

responsabilidade da FAO/INCRA, Buainain, Romeiro, Guanziroli (2003, p. 327) 

destacam que: 

  
Os estudos confirmam que, em todas as regiões, a agricultura familiar explora 

de forma intensiva os recursos escassos disponíveis e que é possível gerar 

níveis de renda agropecuária superior ao nível de reprodução da família. 

Naturalmente que nem sempre este potencial se realiza, seja em razão das 

severas restrições de recursos enfrentados pelos agricultores familiares 

particularmente na Região Nordeste, seja por causa das condições 

macroeconômicas negativas e da ausência/deficiências das políticas públicas 
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que deveriam, pelo menos, contrabalançar os efeitos negativos das políticas e 

da conjuntura macroeconômica. 

 

Os autores afirmam ainda que na maioria dos sistemas e regiões, as famílias dos 

agricultores enfrentam problemas associados à disponibilidade de capital de giro e 

recursos para investimentos. Ao contrário do que muito é divulgado, parte da agricultura 

familiar maneja sistemas produtivos modernos que utilizam intensivamente os insumos 

adquiridos no mercado e carregam custos elevados de manutenção/depreciação de 

equipamentos/instalações. Chegamos a nos enganar em acreditar que a agricultura 

familiar consegue ser autossuficiente em relação aos investimentos. Quase sempre se faz 

necessário aderir empréstimos de terceiros para obtenção dos meios de produção. A falta 

de crédito chega a impactar, de forma séria, o funcionamento da agricultura familiar 

modernizada principalmente em sua capacidade de manter-se competitiva em um 

mercado cada vez mais agressivo e exigente. 

Essa mesma restrição afeta uma grande parte de produtores que exploram 

sistemas potencialmente viáveis, mas que não conseguem alcançar, a partir da renda 

obtida, um estágio de capitalização necessário para possibilitar um nível mais elevado de 

produção. Porém, apesar da disponibilização de recursos como terra, água, humanos e 

materiais para operar suas unidades produtivas, a ausência de capital-dinheiro leva esses 

produtores para um estado de pobreza, devido a renda insuficiente resultado do baixo 

nível de capitalização. Consequentemente, uma das soluções para esse problema seria 

facilitar o acesso ao crédito para os agricultores familiares que tem na exploração da terra 

sua principal fonte de sobrevivência. (BUAINAIN, ROMEIRO, GUANZIROLI, 2003). 

A agricultura familiar enfrenta também restrições de acesso aos mercados de 

serviços em geral, e não apenas a concessão de crédito. Na região Nordeste, apesar do 

adensamento populacional, o nível de acumulação e produção é baixo, pois os 

agricultores são pobres e não conseguem se inserir no mercado das grandes empresas 

prestadoras de serviços para a área. Devido aos obstáculos enfrentados pelos agricultores 

familiares, o que poderia sanar alguns desses problemas seria uma política pública mais 

eficaz e eficiente voltada para âmbitos mais diversos que inclui não somente o 

fornecimento de crédito ou criações de assentamentos de reforma agrária, mas que 

englobasse desde o agrícola até a educação, com o objetivo de fortalecer e estimular o 

desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, (BUAINAIN, ROMEIRO, 

GUANZIROLI, 2003).  

2.3 POLITICAS PÚBLICA: MARCO CONCEITUAL  

O termo política pública pode ser definido como o campo do conhecimento que 

busca dentro da área das ciências políticas, sociais e econômicas propor e realizar 

mudanças na sociedade através de ações implementadas pelo Estado que se encarrega da 

avaliação e mudanças no rumo ou curso dessas ações. Podemos considerar que as 

políticas públicas se constituem no estágio em que os governos traduzem seus propósitos 

e plataformas eleitorais em programa e ações que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real. (SOUZA, 2006). 

Políticas públicas “são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 

regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre 

atores da sociedade e do Estado” (TEIXEIRA, 2002, p.02). As políticas públicas, 

demandadas pelos mais diferentes setores da sociedade, são sistematizadas e formuladas 

em documentos como leis, programas e linhas de financiamento. Elas têm como objetivo 
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responder a essas demandas que são coordenadas por aqueles que ocupam o Estado. 

Sendo assim, visam ampliar e efetivar direitos da cidadania, como também promover o 

desenvolvimento mediante a criação de alternativas de geração de emprego e renda. 

(TEIXEIRA, 2002). 

As políticas públicas “são um processo dinâmico, com negociações, pressões, 

mobilizações, alianças ou coalizões de interesses” (TEIXEIRA, 2002, p.05). Para 

entender como as políticas são formuladas, deve-se focar nos interesses dos setores da 

população, nos mecanismos utilizados para se fazer ouvir e no grau de institucionalização 

de suas organizações que viabilizem sua formulação. 

2.4 POLÍTICA AGRÍCOLA 

 

A lei de Política Agrícola, criada em 17/01/1991 de número 8.171, estabelece os 

princípios fundamentais; os objetivos e competências institucionais; prevê os recursos e 

define as ações e os instrumentos. Com ênfase nas questões econômicas, a lei está 

relacionada diretamente com a produção agrícola (produtividade, incremento à produção, 

regularidade de abastecimento) enquanto a constituição tem por referência a função social 

da propriedade (TEIXEIRA, 2002).  

A Política Agrícola define os serviços de apoio ao setor rural de uma forma 

descentralizada; unifica a elaboração da política de desenvolvimento rural com ações de 

prevenção, de planejamento, de crédito para mecanização e Infraestrutura. Tais ações são 

de responsabilidades do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e os recursos 

tem como fonte o Fundo Nacional de Desenvolvimento Rural. (TEIXEIRA, 2002). 

Pode-se enfatizar que, além de procurar atender as reivindicações pela posse da 

terra e pela melhoria nas condições de produção, as Políticas Agrícola e Agrária se voltam 

para questões de habitação, transporte e alimentação. Nesse sentido, têm como objetivos: 

I) apoiar a reforma agrária – dotar os assentamentos de infraestrutura social e produtiva e 

mediar o escoamento da produção; II) desenvolver a agricultura familiar; III) tornar a 

agricultura familiar provedora de alimentação, com capacidade para abastecer os centros 

urbanos; IV) conscientizar o produtor para o uso de técnicas produtivas que não agridam 

o meio ambiente; e) melhorar as condições de vida da população rural; V) adequação do 

currículo escolar (TEIXEIRA, 2002).  

No âmbito da Política Agrícola, um grande salto foi dado com a criação do 

PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que 

possibilitou uma maior democratização do crédito rural para muitos agricultores 

familiares; recursos para infraestrutura no município; capacitação de técnicos e 

agricultores familiares e recursos para assistência técnica e extensão rural (TEIXEIRA, 

2002). 

 

2.5 POLÍTICA DE CRÉDITO RURAL  

O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado em 1965 através da Lei n° 

4.829, consiste numa política de concessão de crédito ao setor agropecuário com taxas de 

juros e condições de pagamentos diferentes das vigentes no mercado financeiro. 

(BACHA, 2004).  

Esse sistema era constituído pelo BACEN, Banco do Brasil, bancos regionais de 

desenvolvimento, bancos estaduais, bancos privados, caixas econômicas, sociedades de 

crédito, financiamento e investimento, cooperativas e órgãos de assistência técnica e 
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extensão rural. Tinha como propósito e objetivo compartilhar a tarefa de financiar a 

agricultura entre instituições financeiras públicas e privadas (LEITE, 2001).  

É comum enfatizar que no processo de modernização da agricultura brasileira, a 

política de crédito rural, conduzida pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), teve 

suma importância na transformação da base técnica dos estabelecimentos agrícolas, no 

aumento da produtividade do setor, na consolidação dos complexos agroindustriais e 

cadeias agroalimentares e na integração dos capitais agrários à órbita de valorização do 

capital financeiro. (LEITE, 2001)  

Há três tipos de crédito rural: crédito de custeio, crédito de investimento e crédito 

de comercialização. O crédito de custeio está relacionado com a necessidade de capital 

de giro para as atividades agrícolas. O crédito de investimento consiste de recursos 

destinados à construção de instalações e compra de equipamentos. Já o crédito de 

comercialização está associado à política de preços mínimos que consiste num 

mecanismo de garantia de renda para o produtor agrícola frente às flutuações dos preços 

dos produtos agrícolas (BACHA, 2004).  

Segundo Bacha (2004, p. 62), “na política de crédito rural existem duas fontes 

básicas de fornecimento do recurso de crédito: as fontes com baixos custos de captação e 

as fontes com custos financeiros normais na captação”. Os recursos com baixo custo são 

oriundos: da emissão de moeda; de parcelas dos depósitos à vista de empréstimos 

destinados à agricultura; e das transferências de recursos do orçamento do tesouro. Já os 

recursos captados com custos financeiros normais têm como fontes: a caderneta de 

poupança rural (poupança ouro do Banco do Brasil); os recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT); do programa de Geração de Emprego Rural (Proger-Rural); os 

recursos captados no exterior e os recursos livres captados pelo sistema bancário. Os 

custos normais podem ser emprestados a uma taxa de juros igual à taxa de juros de 

captação e os recursos de baixos custos permitem aderir os empréstimos a uma taxa de 

juros abaixo dos mercados (BACHA, 2004). 

 
A ideia básica do crédito rural é a de dar à agropecuária recursos a custos 

inferiores aos que teriam de ser pagos no mercado livre. Isso ocorre com base 

na argumentação de que os agricultores não fixam o preço de seus produtos, 

mas apenas tomam o preço de mercado. Isto é, a curva de demanda pelo 

produto de um agricultor é uma reta horizontal, ao preço fixado no mercado. 

A esse nível de preço, o produtor apenas decide o quanto quer vender. 

(BACHA,2004, P.66). 

 

Contudo, apesar dos custos do financiamento destinado à agropecuária serem 

inferiores aos do mercado livre, eles não implicam subsidio total da taxa aos produtores, 

como ocorreu nas décadas de 1970 e 1980. Subsídios esses que se deram com o intuito 

de gerar grande expansão da produção agrícola. A partir da década de 1990, o crédito 

rural passou a ser mais seletivo e rigoroso, com maiores subsídios apenas para algumas 

categorias de produtores como de pequeno porte e os beneficiados pelo PRONAF 

(BACHA, 2004).  

 

2.6 PRONAF (PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR) 

Durante o processo de desenvolvimento e modernização da agricultura familiar 

brasileira durante a década de 1960, as políticas públicas existentes para a área rural, com 

ênfase na política agrícola, não privilegiavam os setores de produção familiar dos 
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mercados internos e sim aos setores mais capitalizados, esferas produtivas do mercado 

internacional, pois se tinha o objetivo de sanar os desequilíbrios da balança comercial do 

país vivenciada na época. Isso acabou gerando um resultado negativo para o setor da 

produção familiar, que ficava a margem dos benefícios oferecidos pela política agrícola 

(MATTEI,2015). 

 
De um modo geral, pode-se dizer que até o início da década de 1990 não existia 

nenhum tipo de política pública, com abrangência nacional, voltada ao 

atendimento das necessidades específicas do segmento social de agricultores 

familiares, o qual era caracterizado de modo meramente instrumental e 

bastante impreciso no âmbito da burocracia estatal brasileira. (MATTEI,2015, 

p. 13). 

 

Porém, com a criação de políticas agrícolas diferenciadas para diversos tipos de 

produtores familiares, a partir do reordenamento do Estado brasileiro com a promulgação 

da Constituição de 1988, foi introduzido mecanismos de gestão social das políticas 

públicas, visando democratizar o acesso aos recursos públicos. Em 1996, atendendo a 

antigas reivindicações dos trabalhadores rurais que enfatizavam a necessidade de 

implementação de políticas de desenvolvimento rural para o setor mais fragilizado em 

termos de capacidade técnica e inserção nos mercados agropecuários, criou-se o 

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

(MATTEI,2015). 

Com o Decreto Federal N° 1.946 de 28/06/1996 foi criado oficialmente o 

PRONAF. Desse ano em diante, o programa tem se firmado como a principal política 

pública do Governo Federal para apoiar os agricultores familiares. Para Buainain (1999, 

p. 256), o “PRONAF tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, contribuindo 

desta forma para gerar emprego e renda nas áreas rurais e urbanas e para melhorar a 

qualidade de vida dos produtores familiares”. 

O agricultor familiar beneficiário do PRONAF é definido a partir dos seguintes 

requisitos: I) utilizar trabalho familiar, com o apoio de empregados temporários e no 

máximo dois empregados permanentes; II) possuir ou explorar área que não supere 4 

módulos fiscais; III) residir no imóvel rural ou em vila urbana ou rural próxima ao imóvel; 

IV) ter 80% de sua renda corrente proveniente da exploração agropecuária, pesqueira e/ou 

extrativa. Quando se trata das organizações de agricultores beneficiários do programa, 

60% de seus membros ativos devem ser classificados como produtores familiares. São os 

sindicatos, em colaboração com os organismos de extensão, que certificam que os 

produtores são familiares e que, portanto, podem participar do PRONAF 

(BUAINAIN,1999, p.256).  

O PRONAF além de fortalecer a agricultura familiar e dar apoio direto aos 

produtores através de concessão de créditos, tem outra linha de atuação, com o propósito 

de financiar ações conjuntas dos municípios e estados para eliminar problemas que 

impedem o processo de desenvolvimento rural em áreas em que predomine a presença de 

agricultores familiares (BUAINAIN, 1999). 

2.6.1 Objetivos e características operacionais do PRONAF 

Com base no Manual Operacional do PRONAF, Mattei (2005) descreve como 

objetivo geral do programa propiciar condições para aumentar a capacidade produtiva, a 

geração de emprego e de renda, de tal forma a melhorar a qualidade de vida dos 

agricultores familiares. Para isso, foram definidos como objetivos específicos: I) ajustar 
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as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; II) viabilizar 

a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo dos agricultores 

familiares; III) elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do 

acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; IV) estimular o acesso desses 

agricultores aos mercados de insumos e produtos. 

Conforme Cazella, Mattei, Schneider (2004), o PRONAF apresenta quatro 

grandes linhas de atuação: I) Crédito de custeio e de investimento destinado às atividades 

produtivas rurais; II) Financiamento de infraestrutura e serviços nos municípios de todas 

as regiões do país, cuja economia dependa fundamentalmente das unidades agrícolas 

familiares; III) Capacitação e profissionalização dos agricultores familiares através de 

cursos e treinamentos aos agricultores, conselheiros municipais e equipes técnicas 

responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento rural; IV) 

Financiamento da pesquisa e extensão rural visando a geração e transferência de 

tecnologias para os agricultores familiares. 

2.6.2 Características do financiamento do PRONAF 

 

O objeto deste estudo está delimitado dentro da modalidade de financiamento da 

produção-crédito de custeio e de investimento destinado às atividades produtivas rurais, 

motivo pelo qual será caracterizado mais detalhadamente. 

O PRONAF-Crédito tem como objetivo conceder apoio financeiro às atividades 

agropecuárias e não agropecuárias, por meio da liberação direta entre o Banco e o 

demandante de crédito, sem que haja prioridades regionais ou regras de liberação que 

definam um público-alvo efetivo. Esse crédito pode ser acessado de forma individual ou 

coletiva, sendo considerado crédito coletivo quando formalizado por grupo de produtores 

para finalidades coletivas. Essa linha de financiamento é composta pelo crédito de custeio 

da safra agrícola, para o qual é direcionada a maior parte dos recursos, e pelo crédito de 

investimento produtivo (Cazella, Mattei e Schneider, 2004). 

Segundo o Plano Safra (2004/2005), podem ser enquadrados no Grupo A do 

Pronaf, os agricultores familiares que sejam assentados pelo Programa Nacional da 

Reforma Agrária, inclusive em reservas extrativistas ou em assentamentos estaduais ou 

municipais reconhecidos pelo INCRA, ou beneficiados pelo Programa Nacional de 

Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que ainda não 

receberam crédito de investimento no Programa Especial de Crédito para a Reforma 

Agrária (Procera) ou que não foram contemplados com o limite de crédito de investimento 

no Pronaf, e que não tenham tomado financiamento de investimento pelos grupos C, D 

ou E, ou não tenha tomado financiamento por outra linha de investimento do Pronaf, ou 

que não tenha adquirido terras por meio do PNCF (ações que promovem o acesso à terra 

e aos investimentos básicos e produtivos, que permitem estruturar os imóveis rurais) até 

01/08/2002. 

3.  METODOLOGIA  

Essa seção apresenta o objeto de estudo e as técnicas utilizadas nas fases de coleta 

e análise dos dados. Como foi identificado na introdução, por ser um trabalho de estudo 

de caso, torna-se relevante o destaque e a apresentação detalhada da área de estudo, do 

objeto alvo deste estudo a partir da definição da amostra, do instrumento de coleta dos 

dados e do método de análise.  
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O presente estudo se dedica a análise da aplicação dos recursos do Pronaf na 

Agrovila Nova União (conhecida como Poço 10) integrante do Assentamento Maísa que 

está localizado nos municípios de Mossoró e Baraúna no Estado do Rio Grande do Norte, 

abrangendo uma área de 12.502 ha. Com uma população de 1.150 famílias, distribuídas 

em dez agrovilas, o Projeto de Assentamento Maisa (P.A. Maisa) é o segundo maior do 

Nordeste e o sexto maior do Brasil, tendo sido criado no ano de 2005 a partir da 

desapropriação da Mossoró Agroindústria S.A – MAISA (IBGE, 2010; CECAV/RN, 

2011). A Agrovila Nova União, objeto deste estudo é constituída por 100 famílias. 

Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto do crédito na produtividade, 

produção e renda dos agricultores familiares beneficiados com o PRONAF nos anos de 

2006 a 2017. Para alcançá-lo, foram aplicados questionários (veja apêndice A) às famílias 

agricultoras da Agrovila Nova União. O mesmo é estruturado com perguntas abertas e 

fechadas, o que permitiu uma análise quali-quantitativa. Os questionários foram aplicados 

no período de abril e maio de 2018, a partir de uma amostragem aleatoriamente simples 

por acessibilidade das familiais que se propuseram a responder. Além dos dados 

primários obtidos por meio dos questionários, foram utilizados dados secundários a partir 

de pesquisa bibliográfica. 

A agrovila Nova União, foi fundada em 2005 por meio do Programa Nacional da 

Reforma Agrária, através das reivindicações do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). Na ocasião, foram disponibilizados um lote e uma casa para cada 

família assentada. Em 2012 o governo, em parceria com o Banco do Nordeste, 

disponibilizou o primeiro crédito do PRONAF, no valor de R$ 12.000,00 para que as 

famílias cercassem o lote de sua propriedade. Posteriormente, em 2015, foi 

disponibilizado um segundo crédito por família, no valor de R$ 25.000,00, destinado à 

abertura de um poço e à montagem do sistema de irrigação, com bomba submersa, casa 

da bomba, canos e acessórios. É a partir desse momento que se observa um impacto na 

atividade produtiva. 

Em relação ao Perfil Socioeconômico dos agricultores familiares, a agrovila Nova 

União é composta por 100 famílias agricultoras. Considerando que desse total 80 

aderiram ao PRONAF, a amostra foi composta por dezenove famílias, número delimitado 

conforme orientação estabelecida por Martins (2002). Dos agricultores que respondem 

por suas propriedades familiares, 79% são homens com idade entre 35 e 78 anos e 21% 

são mulheres com idade entre 33 e 53. 

Quanto ao nível de escolaridade dos beneficiários, 15,8% possuem 1° grau 

completo, 31,6% possuem 1° grau incompleto, 5,3% possuem 2° grau completo, são 

analfabetos e 5,3% sabe ler/escrever. Quanto aos demais membros das famílias apenas 

15,52% estudam.  

Com relação à ocupação dos agricultores é válido observar que 89,48% trabalham 

em tempo integral na agricultura e não ocupam seu tempo de trabalho com outras 

atividades; 10,52% dedicam-se parcialmente a agricultura e a outras atividades.  

No que diz respeito às rendas obtidas pelos componentes das famílias, foram 

identificadas rendas como: assalariamento, quando o agricultor trabalhou em empresas 

privadas; rendas de benefícios, através de aposentadoria; rendas resultantes de 

transferência do governo, como bolsa escola e bolsa família e outras rendas (as mesmas 

constam para verificação no apêndice B). É importante ressaltar que essas rendas não têm 

relação com o PRONAF. 

Considerando a população da pesquisa na unidade de análise das famílias 

agricultoras que aderiram ao crédito, sendo 80 famílias na Agrovila Nova União, o cálculo 
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amostral adequado é do tipo tamanho amostral para população finita, conforme fórmula 

abaixo (MARTINS, 2002): 

 

n =  
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

d2(N − 1) + 𝑍2 ∗ p ∗ q 
 

 

Onde:  

 

n = tamanho da amostra aleatória simples a ser selecionada pela população; N =   tamanho 

da população; Z = abscissa da normal padrão (95%); p = estimativa da; proporção; q = 

percentagem complementar (1-p); d = erro amostral. Sendo, N =80; Z=95%=1,96; p= 

50%=0,5; q=1-p; d=20%, logo: 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 80

(0,2)2 ∗ (79) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 20

3,16 + 0,9604
 

𝑛 =
76,832

4,1204
 

𝑛 = 18,65 

Portanto, a amostra corresponde a 19 famílias, equivalente a 20% das 80 famílias 

da Agrovila Nova União que aderiram ao PRONAF no período estudado. 

Em relação ao método de análise, considerando as variáveis estudadas nem toda 

quantidade plantada é colhida, a produção aqui considerada consiste na quantidade 

colhida no período estudado. A produtividade consiste na proporção da produção colhida 

por área plantada. No que diz respeito às rendas obtidas pelas famílias, neste estudo serão 

consideradas apenas as rendas relacionadas diretamente com a produção agrícola obtida 

a partir da utilização de recursos do PRONAF. Nesse sentido, a renda de consumo 

consiste no equivalente monetário da parcela da produção agrícola consumida que o 

agricultor obteria caso a vendesse pelo preço de mercado subtraído do custo de produção. 

Já a renda de produção consiste na renda monetária obtida com a venda de parcela da 

produção agrícola pelo preço de mercado subtraído do custo de produção.  

Quanto à base de calculo das variáveis, a hipótese considerada neste estudo é que 

o uso de crédito via PRONAF resulta num impacto positivo na área planta e, 

consequentemente, na produtividade, produção e renda dos agricultores familiares 

beneficiários desse programa. Como uma parcela da produção obtida foi destinada ao 

mercado, sua venda proporcionou renda monetária aos agricultores. Por outro lado, a 

parte da produção consumida pela família gerou a renda de consumo que consiste no 

equivalente da renda monetária caso essa parcela fosse vendida.  

Parte das variáveis consideradas nesta análise foi obtida diretamente por meio da 

aplicação dos questionários, quais sejam: a) área cultivada no período estudado; b) 

produção (em Kg) colhida no período estudado; c) quantidade da produção vendida; d) 

preço por unidade do produto vendido (unidade monetária por Kg); e d) custo anual total 

de produção em unidade monetária. A outra parte das variáveis foi obtida por meio de 

cálculos matemáticos como: a) produtividade; b) custo da produção vendida; c) custo da 
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produção consumida; d) renda monetária: obtida com a parte da produção vendida a preço 

de mercado; e e) renda de consumo. Segue abaixo as fórmulas utilizadas para os cálculos: 

  

 

• PRODUÇÃO: 

                         PRODUÇÃO = QUANTIDADE COLHIDA (Kg) 

• PRODUTIVIDADE: 

                         PRODUTIVIDADE= PRODUÇÃO (Kg) 

ÁREA (ha) 

• CUSTO DA PRODUÇÃO CONSUMIDA (CPC): 

                      CPC= PRODUÇÃO CONSUMIDA (Kg) X CP TOTAL (R$) 

PRODUÇÃO TOTAL (Kg) 

•    RENDA BRUTA DE CONSUMO (RBC):  

          RBC= PRODUÇÃO CONSUMIDA (Kg) X PREÇO POR KG (R$) 

 

• RENDA LÍQUIDA DE CONSUMO (RLC): 

      RLC = RBC (R$) – CUSTO DA PRODUÇÃO CONSUMIDA (R$) 

 

• CUSTO DA PRODUÇÃO VENDIDA (CPV): 

     CPV = PRODUÇÃO VENDIDA (Kg) X CP TOTAL (R$) 

                         PRODUÇÃO TOTAL (Kg) 

• RENDA BRUTA DE PRODUÇÃO (RBP): 

RBP = PRODUÇÃO VENDIDA (Kg) X PREÇO POR KG (R$) 

 

• RENDA LÍQUIDA DE PRODUÇÃO (RLP): 

RLP = RBP (R$) – CUSTO DA PRODUÇÃO VENDIDA (R$) 

 

4 RESULTADOS 

Nesta parte da pesquisa serão apresentados os resultados obtidos no estudo das 

famílias agricultoras beneficiadas pelo PRONAF no período de 2006 a 2017, focados no 

comportamento das variáveis produção, produtividade e renda. Para tanto, as dezenoves 

famílias estudadas receberam a denominação de “família 1” até “família 19”. O período 

estudado abrange dois momentos fundamentais para a análise: o primeiro que vai de 2006 

a 2014, sem a influência do PRONAF; e o segundo, entre 2015 a 2017, sob influência do 

referido programa. Para cada ano, as variáveis serão analisadas comparativamente entre 

os dois períodos, utilizando-se a média anual.  

4.1 PRODUÇÃO 

No que concerne aos efeitos do PRONAF sobre a variável produção, constatados 

nos gráficos 01 e 02, pode-se observar com nitidez seus resultados. Em detalhes, no que 

diz respeito ao gráfico 01, verificou-se que a média da produção das famílias analisadas, 

nos anos de 2006 a 2014, sobre a cultura do feijão permaneceu em uma média constante 

de 3.892,11Kg anuais; vale salientar  que esse primeiro momento analisado não havia a 
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influência do PRONAF; é importante mencionar que as famílias cultivavam em área 

coletiva e na sua maioria apenas para consumo próprio, em tempos de inverno e período 

sequeiro; as demais famílias que produziam para comercialização, devido o semeio ser 

em área coletiva, limitava-se a quantidade plantada, consequentemente colhida.  

Entretanto, ainda no gráfico 01, analisando-se o segundo período de 2015 a 2017, 

sob influência do programa, observa-se que as famílias que permaneceram na cultura do 

feijão, passaram a produzir em uma média que se modificou de 3.892,11kg para uma 

média anual de 9.533,33kg, 12.300,00kg, 10.275,00kg, respectivamente. Sendo assim, 

houve um aumento significativo de 59,18% no primeiro ano da adesão do programa 

(2015); no segundo ano (2016) percebeu-se que a produção também aumentou, só que 

numa proporção menor, sendo essa contabilizada em 22,49%; no terceiro e último ano 

em análise (2017), pode-se observar que houve uma queda na produção de -16,46%. De 

forma geral, somando-se os ganhos e percas, ou seja, o aumento e as quedas na produção, 

é correto afirmar que com a adesão do programa a produção cresceu 65,21%, resultado 

esse muito significativo, quando comparado ao primeiro momento (período sem a adesão 

do programa). 

 

 
Gráfico 1 – Produção média das famílias – Feijão. 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

Ainda sobre o segundo momento, com influência da adesão do PRONAF, é válido 

e importante mencionar também que houve uma mudança na cultura semeada pelas 

famílias, passando-se do cultivo do feijão para melão, entretanto houve uma minoria que 

permaneceu na cultura já existente (feijão), que é o caso demonstrado no gráfico 01. É 

correto afirmar, conforme o gráfico 02, que no primeiro ano (2015) a produção média 

anual de melão foi de 84.000kg anuais, no segundo (2016) e no último ano em análise 

(2017) houve uma queda para 80.769,23kg e 72.916,67kg anuais, respectivamente.  

Contudo, ainda sobre o gráfico 02, é possível perceber que essa queda na produção 

média das famílias mediante o semeio dessa cultura, pode estar relacionada aos aspectos 

particulares, de ordem social, entrelaçados a fatores econômicos. Com base nisso, a queda 

na produção do melão correspondeu a -3,85% e -9,72%, nos anos de 2016 e 2017, 

respectivamente. De forma geral, a produção média de melão das famílias caiu -13,57%. 

Contudo, essa queda no segundo momento sob a cultura do melão, não significa que 
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programa não foi eficiente, uma vez que é notório que a produção passou de 3.892,11kg 

em (2014) para 84.000kg em (2015), sendo notório que o mesmo foi eficiente.  

 

 
Gráfico 2 – Produção média das famílias - Melão. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

Comparando os resultados dos gráficos 01 e 02, nota-se um aumento elevado na 

média anual da produção das famílias analisadas no período. No primeiro momento, a 

média da produção permaneceu constante, sem a influência do programa, e semeio apenas 

de um tipo de cultura (feijão); no segundo momento percebe-se a elevação da média a 

números significativos devido à adesão ao programa e uma mudança (melão) e 

permanência na cultura já existente. 

4.2 PRODUTIVIDADE 

No gráfico 03, aponta-se que a média da produtividade das famílias no período 

analisado sob a cultura do feijão, sem a influência do PRONAF, permaneceu constante 

devido a maioria das famílias semearem apenas para consumo e não para 

comercialização. O comportamento da produtividade está associado ao da produção pois, 

considerando a mesma área cultivada, o aumento da produtividade implica num aumento 

da produção. Já no segundo momento, pode-se observar um aumento na média da 

produtividade que passou de 626,32kg/ha para 882,96kg/ha 936,00kg/ha 830,00kg/ha nos 

anos de 2015 a 2017, respectivamente. 

Detalhando-se os resultados, observa-se que houve um crescimento na 

produtividade média das famílias de 29,07% no ano de 2015 e 5,67% no ano de 2016 e 

ainda uma queda na produtividade média de -11,33% em 2017. 
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Gráfico 3 – Produtividade Média das famílias – Feijão. 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

É notório, no segundo momento, com a adesão do PRONAF, conforme gráfico 

04, a acentuada produtividade média do melão. Porém, de 16.800kg/ha em 2015, houve 

um declínio para 16.153,85kg/ha e 15.333,33kg/ha nos anos de 2016 e 2017, 

respectivamente. Sinteticamente, a produtividade regrediu -3,85% entre 2015 e 2016 e -

5,08% entre 2016 e 2017, totalizando uma queda de -8,93% na produtividade média da 

cultura do melão. 

 

 
Gráfico 4 – Produtividade Média das famílias – Melão. 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

4.3 RENDA DE CONSUMO  

A renda média de consumo das famílias, apresentada no gráfico 05, nos permite 

observar seu crescimento ao longo do período analisado (2006 a 2017). A renda de 

consumo seria a renda que as famílias obteriam caso vendesse a cultura plantada, que 

nesse caso trata-se do feijão, por se tratar de um dos itens básicos da cesta de preferência 

das famílias. É válido ressaltar que na cultura do melão não há renda de consumo, pois se 

trata de uma cultura plantada totalmente para comercialização. 
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Gráfico 5 – Renda média de consumo das famílias.  

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 Analisando-se o primeiro momento de 2006 até 2014, observa-se que a renda 

média de consumo se manteve constante em alguns anos; de 2006 a 2008 em R$ 151,42; 

de 2009 a 2010 em R$ 216,32; os anos de 2011 a 2014 apresentaram, uma renda de média 

de consumo anual de R$ 248,76, R$ 270,39, R$ 272,37 R$ 326,45, respectivamente. Já 

no segundo momento, com a adesão do programa, nota-se uma renda média mais elevada, 

passando-se para R$ 472,67, R$ 460,00, R$ 468,00 nos anos de 2015 a 2017, 

respectivamente.  

 Resumindo-se, pode-se afirmar que a renda média de consumo cresceu do 

primeiro momento (2014) para o segundo momento (2015) 30,93% e de (2015) para 

(2016) obteve uma queda de -2,68% e no último ano analisado cresceu 1,70%.  Somando-

se os ganhos e percas, a renda de consumo cresceu 29,95%.  

  É valido salientar que esse aumento se deu no segundo momento, devido a 

maioria das famílias que cultivavam apenas para consumo (um cultivo anual numa área 

coletiva de 0,5ha de terra, produzindo a mesma quantidade equivalente a 03 sacas de 

feijão) passaram a produzir numa área individual maior e própria, viabilizando um semeio 

maior e consequentemente possibilitando uma maior quantidade para consumo, gerando 

assim, uma renda média de consumo mais elevada.  

4.4 RENDA DE PRODUÇÃO 

 

No que se refere à renda média de produção das famílias analisadas, pode-se notar 

no gráfico 06 e no gráfico 07 seus referidos resultados, nos dois momentos analisados: 

sem a adesão e com a adesão do PRONAF. Conforme o gráfico 6, com o cultivo do feijão 

nos anos de 2006 a 2014, sem a influência do programa, a renda média anual das famílias 

entre 2006 e 2008 permaneceu constante, sendo essa R$ 529,00; nos anos de 2009 e 2010 

a renda média era R$ 584,50; em de 2011, R$ 10.243,20; para os anos 2012 e 2013 a 

renda média foi de R$ 11.349,00 e no ano de 2014 uma renda média de R$ 13.968,00. É 

importante salientar que a renda média de produção das famílias foi o valor obtido com a 

venda do produto agrícola à preço de mercado subtraído dos custos anuais de produção.  

Já sob a influência do PRONAF, nos anos de 2015 a 2017, o cultivo do feijão 

proporcionou uma elevação na renda média de produção, conforme podemos observar no 
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gráfico 06. As famílias que permaneceram na cultura do feijão, passaram a obter uma 

renda média de produção que se modificou de R$ 13.968,00 para uma renda média anual 

de R$ 21.088,66 (2015), R$ 27.702,35 (2016) e R$ 29.352,71(2017). Desse modo, 

observa-se que houve um aumento da renda média de produção de 50,97% no primeiro 

ano da adesão do programa (2015); no segundo ano (2016) percebeu-se também um 

aumento na renda de 31,36%; e no terceiro e último ano em análise (2017) percebe-se 

que houve um aumento na renda de produção, entretanto numa proporção menor de 

5,95%. De um modo geral, nota-se que na cultura do feijão, com a adesão do programa, 

a renda média de produção aumentou em média de 88,28%, resultado esse muito 

significativo, quando comparado ao primeiro momento (período sem a adesão do 

programa). 

 

 
Gráfico 6 – Renda média de produção das famílias – Feijão. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

Ainda sob a influência do PRONAF, é válido mencionar também que houve uma 

mudança na cultura semeada pelas famílias, passando-se do cultivo do feijão para melão. 

Entretanto, houve 03 famílias que permaneceram no cultivo exclusivo do feijão, que é o 

caso demonstrado no gráfico 06. É importante deixar claro que a média da renda de 

produção anual foi encontrada somando os valores obtidos com a venda subtraído do 

custo de produção e divididos pela quantidade de famílias que cultivaram e 

comercializaram. Segundo alguns entrevistados, a mudança de cultura está associada à 

dificuldade de comercializar um produto cuja oferta está muito alta, fazendo-se necessária 

a busca pelo novo e diferencial no mercado.  

Sobre o segundo momento, sob a influência do PRONAF nos anos de 2015 a 2017, 

com o cultivo do melão, se pode observar, conforme gráfico 07, que no primeiro ano 

(2015) a renda média de produção do melão atingiu um patamar de R$ 24.050,00; no 

segundo (2016) R$ 24.969,23 e no último ano (2017) uma queda para R$ 22.954,17. De 

um modo geral, pode-se afirmar que houve um crescimento da renda média de produção 

de 3,83% de 2015 para 2016 e logo em seguida uma queda no ano de 2016 para 2017 de 

-8,07%. Essa redução na renda média de produção no último ano analisado pode estar 

associada aos custos que as famílias obtiveram na produção, uma vez que o semeio do 

melão exige custos diferenciados a cada plantação, devido materiais que são utilizados de 

uma plantação para outra, como manta, mulch, sementes (materiais de insumos). 
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Entretanto, pode também estar atrelada a fatores e aspectos particulares, de ordem social, 

entrelaçados a fatores econômicos, consequentemente influenciando as famílias a não 

produzirem no ano analisado.  

 

 
Gráfico 7 – Renda média de produção das famílias – Melão. 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

Isto posto, pode-se, de uma forma geral, resumir os resultados dos gráficos 06 e 

07, nos momentos analisados. No primeiro momento sem a influência do programa, sob 

a cultura do feijão, nota-se uma renda média de produção mais estável; já no segundo 

momento com a influência do PRONAF, uma renda média elevada. Ainda sobre o 

segundo momento, sob a cultura do melão, nota-se valores elevados quando comparado 

aos anos anteriores sem a adesão do programa e sob essa nova cultura (melão). Portanto, 

é correto afirmar que nos dois momentos com a adesão do programa nas culturas de feijão 

e melão, a renda média de produção teve um aumento significativo. 

Com base nessa informação, pode-se constatar a partir do apêndice C, 

individualizando a análise dos resultados desse trabalho, obtidos sob forma de média, que 

78,95% das famílias agricultoras objeto deste estudo obtiveram resultados positivos a 

partir da utilização de recursos do PRONAF e 21,05% das famílias obtiveram resultados 

não favoráveis, uma vez que não apresentaram aumento nas variáveis produção, 

produtividade e renda. Constatou-se que o programa desencadeou benefícios como 

cercamento das propriedades individuais e perfuração de um poço, ficando patenteadas 

as seguintes mudanças: os produtores migraram da terra coletiva para a terra individual; 

essa migração foi acompanhada de uma extensão da terra cultivada; na maioria dos casos 

houve mudança da cultura do feijão para a do melão; o cultivo exclusivo para consumo 

foi substituído pelo cultivo voltado para o mercado; e de modo geral, essas mudanças 

desembocaram em aumento na produção, na produtividade e na renda.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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É de suma importância analisar os impactos econômicos gerados através das 

políticas públicas em um determinado país, e mais especificamente numa determinada 

região. O PRONAF surgiu em 1996 através de reivindicações dos pequenos trabalhadores 

rurais que buscavam por uma melhor qualidade de vida. E não diferente, os agricultores 

da Agrovila Nova União buscaram através dessa política pública agrícola, um meio para 

desenvolver suas atividades rurais e, com isso, melhorar sua qualidade de vida. A partir 

desse quadro, se estabeleceu a pretensão de analisar o resultado do programa a partir do 

estudo do comportamento das variáveis produção, produtividade e renda. 

O presente trabalho propôs verificar se os recursos obtidos através do PRONAF 

por agricultores familiares da Agrovila Nova União, integrante do Assentamento Maísa, 

no período de 2006 a 2017, geraram impactos para essas famílias, baseado na análise 

comparativa e sob forma de média anual das variáveis produção, produtividade e renda.  

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, pôde-se constatar que a produção 

média anual da cultura do feijão, de uma forma geral, somando os ganhos e percas, ou 

seja o aumento e as quedas na produção, apresentou um crescimento de 65,21%. No 

segundo momento, sob a cultura do melão, a produção média apresentou uma queda de –

13,57% quando comparado ao ano de início 2015.  

Pode-se verificar que a produtividade média anual do feijão, no primeiro 

momento, somando os ganhos e percas, apresentou um crescimento de 23,41%; e no 

segundo momento a produtividade média sob a cultura do melão apresentou uma queda 

de -8,93% quando comparado ao ano inicial. No que diz respeito a renda média de 

consumo, sob a cultura do feijão, pôde-se constatar, somando os ganhos e as percas, que 

a mesma apresentou um crescimento de 29,95% no segundo momento analisado. No que 

concerne à renda média de produção, verificou-se sob a cultura do feijão, que no primeiro 

momento houve um aumento de 88,28%; e no segundo momento, sob a cultura do melão, 

pode-se observar uma queda na renda média geral de produção de -4,24%, quando 

comparado ao ano de início 2015.  

Portanto, é correto afirmar que nos dois momentos analisados (antes e depois da 

adesão ao programa) nas culturas do feijão e melão, a renda média da produção teve um 

aumento.   

Sob esse aspecto, pôde-se constatar ainda que 78,95% das famílias agricultoras 

objeto deste estudo obtiveram resultados positivos a partir da utilização de recursos do 

PRONAF. A partir da utilização desses recursos, que possibilitou o cercamento das 

propriedades individuais e perfuração de um poço, ficaram patenteadas as seguintes 

mudanças: os produtores migraram da terra coletiva para a terra individual;  essa migração 

foi acompanhada de uma extensão da terra cultivada; na maioria dos casos houve 

mudança da cultura do feijão para a do melão; o cultivo exclusivo para consumo foi 

substituído pelo cultivo voltado para o mercado; e de modo geral, essas mudanças 

desembocaram em aumento na produção, na produtividade e na renda.  

Para as demais famílias (21,05%), foi verificado resultados não favoráveis, uma 

vez que não apresentaram aumento nas variáveis produção, produtividade e renda; não 

promoveram substituição na cultura; permaneceram no cultivo de consumo. Pode-se 

observar que, em algumas famílias, isso se deu por motivos de natureza própria, como 

por exemplo: problemas de saúde, e em outras por utilização do crédito de maneira 

inadequada, uma má administração do recurso. Sinteticamente, é válido afirmar que o uso 

adequando do recurso do PRONAF proporcionou impactos positivos na produção, 

produtividade e renda dos agricultores familiares. 
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No que diz respeito à sugestão para próximos trabalhos, a fim de obter uma análise 

mais robusta, indica-se realizar uma análise utilizando as variáveis estudadas nesse, com 

uma amostra de agrovilas ou assentamentos maiores (em extensão de terra e população), 

verificando-se a produção, seu destino de venda final, e ainda observando as percas e 

dificuldades enfrentadas pelos agricultor 
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GRUPO III: Economia Agrícola e Comércio Internacional 

RESUMO 

A pesquisa corresponde a uma análise sobre o perfil socioeconômico dos agricultores 

familiares e sua participação no Programa Agroamigo do município de Itaiçaba-Ce região 

pertencente ao Baixo Jaguaribe no Estado do Ceará.  Buscou-se, portanto, analisar e 

compreender a importância do seguimento creditício aos agricultores familiares quanto 

às diversas atividades econômicas, especificamente a agropecuária, realizou-se uma 

análise comparativa quanto ao investimento/custeio das atividades econômicas no 

município e o comportamento desses investimentos no período longo de estiagem de 

acordo com o período em análise. Como procedimento metodológico realizou-se o Censo, 

abordando um questionário de 12(doze) perguntas semiabertas e fechadas diretamente 

aos agricultores familiares que participam do programa, além dos dados secundários das 

operações do BNB do setor AGROAMIGO no período de 2010 a 2015. Dessa maneira, 

foi possível traçar o perfil socioeconômico do agricultor, o tipo de produção, renda e a 

importância do Programa na produção. Portanto, foi analisado que mesmo com problemas 

climáticos e abastecimento de água no município, o que dificulta a produção, a utilização 

do recurso era voltada especificamente a finalidade do investimento e consequentemente 

para os mesmos setores, cujas principais atividades estão à agricultura, pecuária e turismo 

(artesanato). 

Palavras-chave: Economia Agrícola. Agricultura familiar. Microcrédito (PNMPO). 
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ABSTRACT 

The research corresponds to an analysis of the socioeconomic profile of the family 

farmers and their participation in the Agroamigo Program of the municipality of Itaiçaba-

Ce region belonging to Baixo Jaguaribe in the State of Ceará. Therefore, it was sought to 

analyze and understand the importance of credit follow-up to the family farmers regarding 

the various economic activities, specifically agriculture and livestock. A comparative 

analysis was made regarding the investment / costing of economic activities in the 

municipality and the behavior of these investments in the period during the period under 

analysis. As a methodological procedure, the Census was conducted, addressing a 

questionnaire of 12 (12) semi-open and closed questions directly to the family farmers 

participating in the program, as well as the secondary data from the BNB operations of 

the AGROAMIGO sector from 2010 to 2015. In this way, it was possible to trace the 

socioeconomic profile of the farmer, the type of production, income and the importance 

of the Program in production. Therefore, it was analyzed that even with climatic problems 

and water supply in the municipality, which hinders production, the use of the resource 

was specifically directed to the purpose of the investment and consequently to the same 

sectors, whose main activities are agriculture, livestock and tourism (handicrafts). 

Keywords: Agricultural Economics. Family Agriculture. Microcredit (PNMPO). 

1. INTRODUÇÃO 

 Ao longo dos anos vem se intensificando as discussões a respeito da economia 

agrícola e agricultura familiar, abrangendo um conjunto de atividades econômicas no 

meio rural. No início da década de 1980, o crédito rural foi inserido dentro da lógica de 

um sistema financeiro geral, tornando-se atrativo para outros setores, como o financeiro 

e o bancário, o que favoreceu a integração de capitais (DELGADO 2001).  

 De acordo com Souza (2005), diferentemente do pensamento clássico, os fisiocratas 

conceituavam que a riqueza de uma nação dependia da agricultura, cabendo ao comércio 

e a indústria o mero papel de circular as riquezas. Sabe-se que a utilização do conceito de 

agricultura familiar no Brasil remete aos anos de 1990, uma vez que várias pesquisas 

buscaram comparar estudos nesse seguimento na produção nacional. Quando se fala de 

agricultura familiar em geral, é importante ressaltar que o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, foi o primeiro Programa governamental 

voltado especificamente para esse segmento. 

 A agricultura familiar veio ganhando força de expressão nos anos de 1990, pois era 

um termo pouco conhecido e explorado, é um assunto muito estudado e analisado por 

vários autores, apesar de várias conquistas, os agricultores familiares podem contar com 

programas governamentais de caráter misto para realizarem suas atividades no propósito 

de melhorar seus rendimentos e contribuir com a economia local. 

 O sistema de crédito destinado ao agricultor familiar (Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO), mais conhecido como Agroamigo, é um 

sistema que foi criado baseados no Crediamigo ambos pertencentes ao Banco do 

Nordeste, porém com finalidades distintas.  

Segundo o censo agropecuário do IBGE (2002), o estado do Ceará ocupa o quarto 

lugar no ranking dos estados brasileiros com maior número de unidades rurais. Junto com 

o Pronaf, o agricultor familiar tem à sua disposição, sem qualquer custo, serviços de 
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assistência técnica e extensão rural prestado pela Emater-Ce (Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural) e entidades não governamentais.  

O município de Itaiçaba-Ce localiza-se na microrregião do litoral de Aracati, 

mesorregião do Jaguaribe. Por meio da Lei de n° 3.338 de 1956 passou de Distrito a 

município, sua nomenclatura significa “passagem das pedras”, tradução erudita desse 

aspecto natural (IBGE, 2010). Ainda segundo o IBGE (2010), a população corresponde 

ao universo de 7.029 habitantes, sendo 4.579 na zona urbana e 2.450 na zona rural. 

A principal economia de Itaiçaba sempre veio da agricultura e o artesanato, 

provido da extração dos carnaubais, essa última prática, ultimamente veio crescendo 

principalmente pela facilidade do crédito para investir no setor de turismo e cultura do 

município, as principais atividades econômicas além do setor de serviços, é a agricultura, 

criação e artesanato. O município não possui agência fixa do BNB, por esse motivo é 

considerado como movimentação itinerante pertencente ao BNB do município de 

Aracati-Ce.  

Nesse sentido, o sistema de microcrédito destinado aos pequenos produtores é 

uma importante ferramenta quanto ao desenvolvimento econômico e social, pois gera 

oportunidade de crescimento nos diversos setores da economia.  

Diante do exposto, realizou-se um estudo de caso cujo objetivo geral foi analisar 

a importância do sistema de microcrédito rural (Agroamigo) destinados aos agricultores 

familiares do município que aderem o segmento. Qual a relação investimento/custeio 

exercida pelos agricultores familiares dentro do programa? O estudo teve como objetivos 

principais traçar o perfil socioeconômico dos agricultores familiares do município, a 

produção exercida pelos mesmos, renda e investimento/custeio ofertado pelo Agroamigo, 

no período de 2010 a 2015. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: no item 1 que é a introdução, no 

item 2 está o referencial teórico mostrando os fundamentos da economia agrícola, 

descrevendo a agricultura familiar no Brasil bem como a introdução do Agroamigo e sua 

importância na qualidade de vida do meio rural, no item 3 está a metodologia utilizada e 

como foi realizado o cálculo amostral, no item 4 aborda os resultados e discussões da 

pesquisa através do questionário aplicado ao agricultor e no item 5 apresenta-se as 

considerações finais referente ao contexto analisado. 

2 FUNDAMENAÇÃO TEÓRICA 

2.1 FUNDAMENTOS DA ECONOMIA AGRÍCOLA E DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

A teoria econômica de Marx não reconhecia o campesinato como classe social por 

não extrair seu sustento nem de salários, nem de lucros. “Lênin defendia a tese de que o 

desenvolvimento do capitalismo levaria à concentração da propriedade fundiária, 

substituindo as formas feudais da sociedade agrária russa por formas capitalistas” 

(GRAZIANO, 2001).  

De acordo com Veiga (1991), não existe uma comparação dispersa de 

“desenvolvimento rural” separado do desenvolvimento urbano. O autor relata a evolução 

dos termos de troca entre agricultura e indústria nos EUA e no mercado internacional 

relacionados a Primeira Guerra Mundial. 

 
A agricultura moderna nasceu durante os séculos XVIII e XIX em diversas 

áreas da Europa. Um intenso processo de mudanças tecnológicas, sociais e 
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econômicas, que hoje chamamos de Revolução Agrícola, teve papel crucial na 

decomposição do feudalismo e no advento do capitalismo (VEIGA, 1991, 

p.21). 

 

 De acordo com Delgado (2001) o desenvolvimento do setor teve início após a 

Segunda Guerra Mundial, mais foi mais ou menos na década de 1980 que o setor 

impactou seu maior desenvolvimento, pois foi onde ocorreu uma reestruturação baseada 

nos princípios da Revolução Verde, esse processo também é marcado pela intervenção 

estatal com a utilização políticas de modernização como, por exemplo, de crédito 

subsidiado, preços mínimos e assistência técnica.  

       A mera discussão sobre o que específica “rural” é praticamente interminável, mas 

existe certo consenso em meio as diferente linha de pensamento a respeito do 

desenvolvimento rural, como por exemplo: que o termo rural não significa está voltado 

apenas para o setor agrícola, é uma atividade multissetorial e, suas áreas de atuação 

possuem densidade relativamente baixa, não há um isolamento entre os espaços rurais e 

as áreas urbanas.  

 Segundo Aguiar (1985), nos países capitalistas avançados, a crise do modelo 

produtivista da agricultura desses países levou a um novo olhar da sociedade sobre os 

espaços rurais. Se nos países industrializados a população encontra melhor qualidade de 

vida no espaço rural, no Brasil a realidade é diferente, pois este é um país em 

desenvolvimento e os espaços rurais carecem de infraestrutura para que a população opte 

em morar aí.  

 Segundo Veiga (1991), a vitória histórica da nobreza fundiária no Leste Europeu 

caracterizou a transição para o capitalismo, porém não queriam abrir mão do poder sobre 

a população rural, ou seja, procuraram acorrentar a população rural através da restauração 

do feudalismo que segundo historiadores denominaram de “segunda servidão”, mas seu 

interesse pelas exportações induziu a defesa pela liberdade do comércio. 

 
A partir de 1786, uma grande comissão agrícola elaborou, em pouco tempo, 

uma vasta legislação rural que garantiu o desenvolvimento da agricultura 

familiar. Todas as obrigações feudais foram substituídas por prestações fixas 

de dinheiro. Estabeleceu-se a obrigação de indenização aos arrendatários por 

benfeitorias realizadas. E em 1788, foi criado um banco público de crédito que 

concedia empréstimos de longo prazo com baixas taxas de juros aos 

agricultores que quisessem comprar terra (VEIGA, 1991, p.46-47). 

 

 Ainda de acordo com Veiga (1991), os resultados do ponto de vista econômico 

desse progresso da agricultura familiar foram satisfatórios e significativos, tanto pelo 

aumento dobrado da produção de cereais e, sobretudo, à cooperação gerada pela 

integração agricultura-pecuária, ou seja, a importância dessa conquista beneficiou a todos 

e em particular as relações comerciais. 

 

2.2 AGRICULTURA FAMILIAR E MICROCRÉDITO NO BRASIL 

 O termo “agricultura familiar” no final do século passado não era visível e muito 

menos se fazia frequente na sociedade brasileira, o comum seria presenciar designações 

como, por exemplo, pequeno proprietário, pequeno produtor e camponês. Todavia, esse 

termo veio tomando força de expressão e grande importância no setor agrícola nacional 

e internacional estudado e analisado por vários autores e instituições de pesquisas de 

extensão dentro do reconhecimento econômico e social pressuposto por sua designação. 
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 Segundo Veiga (1991), o termo campesinato distingue a diferença entre 

camponeses e agricultores familiares à questão da “pequena produção”, essa nova 

concepção de agricultura familiar está cada vez mais dependente do mercado, podendo 

ser comprador de terras e tem sua existência cada vez mais mediatizada pela mercadoria. 

 
As grandes diferenças são basicamente duas: o grau de integração aos 

mercados e a própria limitação desses mercados (Friedmann, 1980:164). Os 

camponeses frequentemente se retiram do mercado, sem por isso deixarem de 

ser camponeses. Os agricultores familiares operam em mercados de produtos 

e fatores completamente desenvolvidos. Esta distinção, estabelecida por 

Friedman, foi desenvolvida, sob o prisma econômico, por Ellis (1988:11-2) e 

aprofundada, sob o prisma sociológico, por Abramovay (1990) (VEIGA, 1991, 

p.191). 

 

 De acordo com Abramovay (1998), existem dois paradigmas que distingue o 

agricultor familiar e o camponês: paradigma do capitalismo agrário e o paradigma da 

questão agrária, o primeiro consiste da diferença entre o camponês e o agricultor familiar, 

o camponês visto como sinônimo de atraso e tomado por base o feudalismo e que tende 

a evacuar com o avanço do capitalismo transformando-se em agricultor familiar, e o 

agricultor familiar torna-se importante principalmente para o agronegócio. Para o 

paradigma da questão agrária não existe diferença entre camponês e agricultor familiar, 

pois ambos possuem característica de família e de trabalho familiar e que é necessário 

inventar trabalho-cooperativo e se adaptar ao mercado. 

 Segundo o BNDES (2002), no início da década de 1980 apareceram os primeiros 

programas públicos de microcrédito. Em 1996, o BNDES criou o Programa de Crédito 

Produtivo Popular (PCPP). Em 1997, o BNB lançou o programa Credamigo, em abril de 

2005, foi estabelecido o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO) e em agosto de 2011, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria e do PNMPO, o 

governo lançou o Programa Crescer.  

No Brasil, o microcrédito demorou em atuar de forma consistente por três razões: 

as altas taxas de inflação, a tradição de crédito governamental dirigida e subsidiada para 

programas sociais e a legislação estrita, que condenava como usura toda ação 

concorrencial com as instituições financeiras concorrenciais (AGUIAR, 1985). 

 Esse sistema deferiu no Brasil primeiramente no contexto das atividades da União 

Nordestina de Assistência e Pequenas Organizações (UNO), fundada na década de 70 

com o objetivo de apoiar micro e pequenos empreendimentos da região Nordeste, a 

organização contou com o apoio de doações internacionais e posteriormente aderidas 

outras linhas de créditos. A organização ganhou espaço e resultados positivos, e foi a 

principal referência para a expansão dos programas de microcrédito na América Latina. 

2.2.1 Política de incentivos no Nordeste 

 

 Segundo Aguiar (1985), a formação econômica brasileira e seus modos de 

produção em termos de valor, caracterizam nas transições de valor de uso para valor de 

troca; valor de troca e o valor de troca para o valor de desenvolvimento. Os tipos de 

agricultura presente no Nordeste brasileiro oriunda-se das categorias de economia política 

e as interações entre os mercados de força de trabalho; produtos primário e capital. Ainda 

segundo Aguiar (1985), existe 5 tipos de agricultura no Nordeste que são: agricultura 

especulativa de mercado; agricultura pastoril dominial patriarcalista e/ ou de coleta; 
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agricultura semimercantil; agricultura de fronteira agrícola e agricultura tipicamente de 

mercado, cada uma com suas características distintas. 

 
A crescente produção agrícola cria uma maior demanda por bens de produção, 

a fim de ampliar a produção dos empresários fornecedores de insumos 

modernos. O aumento da produção dos agricultores dá, em contrapartida, o 

crescimento da demanda por bens de consumo não duráveis e duráveis. As 

classes sociais existentes no agro são levadas a contrair relações monetárias na 

compra e venda de mercadorias para entrarem nos mercados interno e externo. 

(AGUIAR, 1985, p.93). 
 

Ainda segundo Aguiar (1985), após a criação da SUDENE (Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste) criada pelo governo federal com atribuições em termos 

regionais frente a algumas atribuições adaptadas ao Modelo de Desenvolvimento do 

GTDN (Grupo de Trabalho para Desenvolvimento do Nordeste), porém na prática não 

obteve muito êxito quanto aos objetivos. 

Basicamente todos os investimentos pouco ou nada tiveram influência no setor 

tradicional nordestino, em particular representado pelo setor agrícola. Ainda segundo 

Aguiar (1985), faltou ao Nordeste indústrias ou agroindústrias que provocassem 

estímulos ao setor agrícola tradicional, capazes de transformá-lo, quantitativamente e 

qualitativamente, nos seus aspectos econômico e social.  

2.2.2 Criação do PRONAF (Grupo B) e desenvolvimento do Agroamigo 

 

 Em 1995, foi lançado pelo Governo Federal o PLANAF – Plano Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - e no final daquele ano funcionaria como uma 

limitada linha de recurso financeiro para custear os investimentos na agricultura familiar. 

Em 96, este plano foi alterado de nomenclatura para PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), legalmente formalizada por decreto presidencial 

em junho de 1996 (BNB, 2005). 

      Segundo o “Manual Operacional” do PRONAF (BRASIL, 2001), o programa é 

de apoio ao desenvolvimento sustentável do meio rural brasileiro, o qual está baseado no 

fortalecimento da agricultura familiar, é realizado em parceria com governos municipais, 

estaduais e federais, além da iniciativa privada, sendo executado de forma descentralizado 

com necessária e ativa participação dos agricultores familiares. Os objetivos gerais do 

programa segundo o mesmo manual é ajustar políticas públicas à realidade familiar; 

viabilizar a infraestrutura rural; fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar; elevar o nível de profissionalização dos próprios agricultores e 

favorecer o acesso dos serviços dos mesmos no mercado. 

       As pesquisas realizadas sobre a linha de crédito rural do programa demonstram 

que houve um avanço significativo no número de contratos formalizados em relação aos 

agricultores, além de reconhecerem o fato de que as unidades produtivas rurais abrangidas 

pelo programa são de mesmo caráter familiar.  

      Abramoway (2000) relata que o avanço do programa foi possível graças à 

introdução de novos componentes institucionais que permitiram a ampliação do público 

total de agricultores, do qual até então, boa parte não tinha contato com sistema 

financeiro: “apesar destes inegáveis avanços institucionais e da ampliação do público 

atingido pelo programa, é generalizado o descontentamento com as formas dominantes 
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de intermediação financeira porque passam hoje os recursos creditícios do PRONAF” 

(ABRAMOVAY, 2000). 

Segundo, Dias (2000) respalda a respeito do avanço da linha de crédito rural do 

PRONAF, vê-se nas últimas safras, uma estagnação do grande número de contratos anual, 

e que será impossível tornar mais abrangente a linha de crédito rural do PRONAF caso 

mantenha-se a atual dependência do sistema bancário. Por esse motivo, o mesmo defende 

a necessidade de se formar uma grande rede de cooperativas de crédito entre os 

agricultores familiares das várias regiões do país, sendo a melhor opção no incremento 

das famílias beneficiadas pelo PRONAF. 

 Segundo o BNB, o desempenho operacional e proposta em carteira referente ao 

ano de 2015 quanto ao PRONAF B, o número de operações foram de 434.824, a 

quantidade de beneficiários foram de 1.304.472 com valor real de R$1.690.605. Ainda 

em 2015, os Estados que obtiveram os maiores volumes de recursos do FNE Setor Rural 

foram: Bahia (R$1,9b); Maranhão (836,8m) e Piauí (R$711,3m), juntos, referidos 

Estados obtiveram 62% do volume total de recursos contratados no Setor Rural que 

totalizou R$5.510.079. 

Estudos comprovam que várias localidades brasileiras são limitações 

institucionais que excluem os micro e pequenos produtores e não a sua falta de interesse 

ou incapacidade de empreender e inovar. Na agricultura, na maioria das vezes, a 

frequência desse fator impede que agricultores de baixa renda acumulem renda suficiente 

para inserir em outro estágio social e econômico. Observando por esse ângulo, na falta de 

serviços financeiros a produtividade torna-se ainda mais retrograda e lenta em meio ao 

desenvolvimento econômico e social. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO E SEUS ASPECTOS 

CONCEITUAIS. 

Segundo Abramovay (2005), a oportunidade do crédito traz abertura de novos 

caminhos para que as pessoas que se encontram no estado de pobreza tenham a 

oportunidade de participarem de um mercado competitivo, onde até então, estavam de 

certa forma excluídos. Todavia, o investimento desses recursos financeiros, mesmo de 

pequeno valor, tem a capacidade de trazer um significativo impacto na geração de renda 

e produção. 

Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 2002) o termo de 

microcrédito compete como um recurso financeiro concedido em larga escala por uma 

entidade financeira às pessoas de caráter físicas ou jurídicas, cuja principal fonte de renda 

seja as vendas provenientes da realização de atividades empresariais de produção de bens 

e serviços. 

Existe uma concepção clara a respeito do microcrédito e sua importância para a 

sociedade, além disso, alguns autores fazem menção e discriminação do tipo de crédito 

ofertado de acordo com o perfil do cliente. De acordo com Monzoni Neto (2006), no 

Brasil instituíram-se três tipos de crédito que são: microcrédito, microcrédito produtivo e 

microcrédito produtivo orientado. O primeiro refere-se ao serviço de crédito destinado a 

população de baixa renda, o segundo é destinado para atividades produtivas e o terceiro 

também é destinado para atividades produtivas, porém em um relacionamento 

personalizado entre a instituição e o empreendedor mediante agentes de crédito. 

Segundo Silva (2007), existe uma diferença simbólica entre o microcrédito 

produtivo e o microcrédito produtivo orientado, que é a metodologia de concessão ao 

crédito. O sistema de crédito oferecido pelas instituições especializadas em microcrédito 
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difere das instituições financeiras tradicionais, essa diferença encontra-se nos valores dos 

empréstimos que por sua vez são pequenas, suas datas são curtas para realização do 

pagamento e os juros são mais baixos, vale ressaltar que o público-alvo desse sistema está 

direcionado a micro empreendedores de baixa renda com negócios não muito concretos 

a altura do mercado e sem garantias reais para comprometer aos bancos tradicionais. 

De acordo com BNB (2005) o microcrédito garante ao empreendedor uma 

espécie de vínculo ao crédito conforme a fidelidade do mesmo manter os pagamentos dos 

empréstimos em dias, sendo assim, a possibilidade desse empreendedor aderir 

empréstimos cada vez maiores é grande, uma vez que isso ocorrendo, a vantagem é que 

o empreendedor passará a integrar no mercado formal de crédito. 

  

2.4 AGROAMIGO E BENEFÍCIOS NO NORDESTE 

 Segundo o BNB (2015), o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado 

(PNMPO), conhecido como agroamigo, foi instituído pela Lei n°11.110, de 25 de abril 

de 2005 e possui como principais objetivos: incentivar a geração do trabalho e renda entre 

os microempreendedores populares; disponibilizar recursos para o microcrédito 

produtivo orientado e, ofertar suporte técnico ao programa. 

 Segundo o BNB (2008), o programa Agroamigo iniciou suas atividades em 2005 e 

sua fonte de recursos provém do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 

(FNE), o projeto teve início no Estado do Piauí. 

 O programa é baseado no Credamigo, porém sua metodologia é adaptada ao setor 

rural, seu objetivo principal é expandir o atendimento aos agricultores familiares de baixa 

renda mediante a concessão de microcrédito produtivo e orientado. 

  Os agentes de desenvolvimento trabalham diretamente com os clientes e lideranças 

locais, conhecendo as propriedades e desenvolvendo todo processo de identificação do 

produtor rural, promovendo articulações para dar mais efetividade às ações de 

desenvolvimento, já as Agência Itinerantes, são realizadas conforme a demanda, ou seja, 

as transações bancárias são realizadas em localidades onde o Banco não possui agência 

fixa, o que é o caso do município de Itaiçaba, pois o processo acontece no município 

mediante agentes e a realização financeira acontece somente no município de Aracati. 

 A sistemática do programa é simples e de fácil entendimento, operacionalmente o 

programa segue com um sistema simples que é:  

• O comando de assessores de crédito rural, que executam as atividades de 

concessão ao crédito, fazendo parte desse procedimento, o cadastro, propostas, 

plano de negócios (seguindo planilha do Pronaf B), acompanhamento e renovação 

de crédito. 

• As atividades do processo são basicamente, o deferimento, cadastramento, 

contabilização e outros serviços de responsabilidade do BNB. 

O Agroamigo inibe claramente a presença do assessor de crédito como peça 

fundamental no processo do programa. Descritivamente, é um profissional de nível 

médio, qualificado na área de extensão rural com habilidade para direcionar e facilitar 

processos, de preferência deve pertencer a comunidade local, o que facilitaria a 

proximidade com os clientes, permitindo maior fluidez nos trabalhos de campo. 

O envolvimento dos assessores tem contribuído no cortejo de atuação do 

programa, permitindo maior proximidade e reconhecimento do investimento aos 

agricultores de sua jurisdição, além de serem formados pelas escolas técnicas, os mesmos 
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são contemplados ao curso de formação ofertado pela Instituição, abordando todo 

procedimento do assunto trabalhado bem como a forma de como executá-lo.  

Para a execução operacional do Agroamigo, o BNB conta com parcerias 

significantes durante todo procedimento e finalidade do projeto, entre as quais estão o 

Instituto Nordeste Cidadania (INEC), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

Segundo o BNB, o acumulado das aplicações do agroamigo desde sua criação é 

significativo, tanto em quantidade de operações quanto em valor. De 2005 à 2015 foram 

contratados mais de R$ 3,1 milhões de operações, acumulando um valor de 

aproximadamente R$ 6,86 bilhões, com valor médio por aplicação de R$ 2.157,20. De 

acordo com o IBGE (2009), a região Nordeste concentra maior quantidade de 

estabelecimentos classificados como familiar em termos nacional. 

2.5 PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO CEARÁ DE 2011 A 2015 

O Ceará é um dos Estados que integram a região Nordeste do Brasil, segundo 

dados do IBGE (2002), mais da metade do seu território encontra-se inserido no 

semiárido, a população estimada para o ano de 2017 é de 9.020.460 habitantes, sendo o 

terceiro estado mais populoso do Nordeste (atrás apenas de Pernambuco e Bahia) e o 

oitavo do Brasil. 

Divide-se em sete mesorregiões (Noroeste Cearense, Norte Cearense, Região 

Metropolitana de Fortaleza, Sertões Cearense, Jaguaribe, Centros- Sul Cearense, Sul 

Cearense) com clima e vegetação diferentes, o que se reflete na atividade agropecuária. 

Segundo dados do IPECE (2015), os principais produtos agrícolas do Estado são a 

produção das culturas permanentes da banana, coco-da-baía, castanha de caju, mamão, 

maracujá e manga. Com relação às culturas temporárias, as de maior produção 

corresponderam à cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão, melão, tomate e arroz. No que 

tange a produção pecuária, destaca-se a produção de bovinos, caprinos, ovinos, suínos e 

aves. 

O setor agropecuário tem grande importância para economia cearense, levando 

em consideração a questão alimentar e a geração de renda das pessoas nas áreas rurais do 

Estado. Segundo dados do IPECE (2015), o setor teve uma grande relevância no ano de 

2011, principalmente na produção de grãos, destacando-se os municípios Limoeiro do 

Norte, Morada nova, Iguatu e Missão Velha, o reflexo dessa produção positiva reflete no 

volume de chuva ocorrido no ano. Em contrapartida, de 2012 a 2015, o índice 

pluviométrico foi muito baixo, ocasionando forte queda na produção de grãos em todo 

Nordeste, porém para compensar dano, a produção de soja permaneceu em alta nos 

Estados do Piauí, Maranhão e Bahia, atingindo recordes nos anos de 2014 e 2015. 

 A produção agrícola do Ceará é cultivada normalmente no regime de sequeiro, ou 

seja, evidencia o fato de estar localizada na região semiárida brasileira e apresentar um 

nível de irregularidades pluviométricas insuficientes para atender as necessidades 

hídricas para produção agrícola e até mesmo abastecimento populacional (CONAB, 

2014).  

 Segundo dados do IPECE (2015), o Ceará apesar dos problemas climáticos vem 

se destacando também na produção de frutas e pecuária. No seguimento frutífero nos anos 

de 2011 a 2015, destaca-se a produção de banana, maracujá, coco-da-baía, castanha de 

caju e melão, quanto a pecuária o Estado possui um pequeno rebanho de gado que vem 

sofrendo com a seca e o custo de manter o rebanho consequente é muito alto sem a 

pastagem necessária, mais mesmo assim em 2014 mantiveram-se em 2.597 mil cabeças. 
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Na avicultura o setor só cresce, segundo dados do IPECE (2015), foram contabilizados 

26.844 de galináceos em 2014, gerando a instalação de indústrias avícolas no Estado. 

Portanto, pode-se perceber que os períodos longos de estiagem desde o ano de 

2012 precisamente vem afetando a produção do setor agropecuário do Estado do Ceará, 

cenário este que afeta diretamente o produtor financeiramente, uma vez que, o produtor 

de pequeno porte caracterizado como maioria no Estado são os mais prejudicados mesmo 

com s auxílios de programas governamentais, pois não é garantida a sobrevivência e 

sustentação dos rebanhos e das safras. 

3. METODOLOGIA 

Nessa parte do trabalho está o método que foi utilizado para extrair os dados para 

a realização dos resultados e análises da pesquisa de acordo com os objetivos gerais e 

específicos conceituados na introdução do trabalho. A finalidade da metodologia consiste 

em mensurar os dados tanto primários quanto secundários viabilizando o aprimoramento 

do que está sendo estudado.  

Foi realizado um estudo de caso para explicar a empregabilidade do sistema de 

microcrédito rural (Agroamigo) à agricultura familiar como fonte de novos 

investimentos/custeio no município de Itaiçaba-Ce nas diversas atividades, e analisar 

esses investimentos frente ao Estado e Região entre 2010 a 2015. O município se encontra 

localizado na microrregião do litoral de Aracati, mesorregião do Jaguaribe, população 

estimada em aproximadamente 8000 habitantes segundo dados do IBGE (2010). 

Para alcançá-lo, foram aplicados questionários às famílias agricultoras do 

município. O mesmo é estruturado com perguntas abertas e semiabertas, o que permitiu 

uma análise quali-quantitativa, a partir de uma amostragem aleatoriamente simples por 

acessibilidade das famílias que se propuseram a responder. Além dos dados primários 

obtidos por meio dos questionários, foram utilizados dados secundários a partir de 

pesquisa bibliográfica. 

Para a realização do estudo foi entrevistada uma parcela representativa de 

agricultores familiares existentes no município de Itaiçaba-Ce que aderem o sistema de 

crédito rural como o Agroamigo, o município conta em torno de 250 famílias ativas no 

programa nos diversos subsetores da economia. Sendo assim, para estimar o tamanho da 

amostra de uma população finita, foi realizado segundo Martins (2002), o cálculo de 

Amostra Aleatória Simples (AAS) por acessibilidade. O autor explora o cálculo do 

tamanho de amostra de uma população finita e infinita, nesse caso foi necessário realizar 

o cálculo de amostra finita, definida: 

𝐧 =
𝐙𝟐 .𝐩.𝐪.𝐍

𝐝𝟐(𝐍−𝟏)+ 𝐙𝟐.𝐩.𝐪
. 

Onde:  

n = tamanho da amostra aleatória simples por acessibilidade; N= tamanho da população; 

Z= abscissa da normal padrão; p=estimativa da proporção; q= 1-p; d=erro amostral. 

SENDO: 

N =250; Z=95%=1,96; p= 50%=0,5; q=1-p e d=20%, logo: 

𝑛 =
(1,96)2. 0,5.0,5.250

(0,2)2. (249) + (1,96)2. 0,5.0,5 
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𝑛 =
3,8416 .62,5

9,96 + 0,9604
 

𝑛 =
240,10

10,9204
 

𝑛 = 21,99 

 Portanto, o número de questionário para realização da pesquisa delimita-se 

aproximadamente em 22 questionários, equivalente a 20% do universo populacional, dos 

quais foram 15 homens, correspondendo a 68% dos entrevistados e 7 mulheres, 

correspondendo 32%. 

 Em relação ao Perfil Socioeconômico dos agricultores familiares quanto a faixa 

etária, 45,4% dos entrevistados estão acima de 50 anos. Quanto ao nível de escolaridade 

nenhum possui nível superior completo ou incompleto, 95,45% são alfabetizados e 4,55% 

não são alfabetizados, desses alfabetizados nenhum possui nível superior completo e 

incompleto. Quanto aos outros níveis de escolaridade entre o ensino médio completo e 

fundamental completo 38,09% e 14,28% respectivamente. Quanto ao ensino médio e 

fundamental incompleto 4,7% e 42,85% respectivamente. Portanto, o ensino fundamental 

incompleto corresponde a um nível de maioria entre os entrevistados.  

Quanto às atividades exercidas pelas famílias, 68,18% dos entrevistados 

correspondem à agricultura, especificamente na produção de grãos como, por exemplo, o 

feijão e o milho. O setor da pecuária corresponde a 31,82% da produção, especificamente 

na criação de bovinos, caprinos e ovinos. Em relação à propriedade pela qual residem as 

famílias, 95,45% tem estabelecimento próprio, vista como característica positiva como 

vantagem na produção e lucratividade. 

Quanto ao rendimento mensal, 68,18% dos entrevistados possui renda mensal 

entre R$100,00 e R$500,00, esse número reflete o medo de investimentos maiores e o 

risco da produção fracassar comprometendo a manutenção no programa. Percebe-se que 

poucas famílias arriscam nos investimentos mais altos, acreditando que a produção irá 

render e conseguir manter a atividade o que corresponde a 4,5% dos entrevistados. 

Em relação aos valores dos contratos, 63,6% dos entrevistados tomam 

empréstimos de até R$1.000,00, ou seja, a maioria prefere não arriscar em maiores 

investimentos e consequentemente sua produção não possui crescimento significativo. Os 

empréstimos entre R$1.001,00 e R$5.000,00, apenas 27,3% aderem e 9,10% corresponde 

a valores mais elevados entre R$5.001,00 e R$10.000,00. Percebe-se que existe uma 

resistência em realizar investimentos mais elevados, talvez pela insegurança dos prejuízos 

que possam vim.  

4. RESULTADOS 

 Os resultados da pesquisa estão associados como parte dos objetivos específicos 

familiarizando todo o conteúdo abordado e analisando os dados de acordo com o período 

em análise. Dentro deste capitulo, foram analisados os dados secundários conceituados 

nos autos das análises tonificando todos os subsetores e ramos da economia do município, 

bem como a conceituação da finalidade dos recursos de Investimento x Custeio realizados 

nos anos de 2010 a 2015.  
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4.1 AGROAMIGO NO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE DE 2010 A 2015 

O programa é destinado a agricultores familiares enquadrados no PRONAF, 

exceto os enquadrados nos grupos “A” e “A/C”, em operações de crédito de até 

R$15.000,00, respeitado o saldo devedor máximo de R$30.000,00, obedecendo a 

metodologia do PNMPO. O município não disponibiliza de agência do BNB, portanto as 

transações financeiras realizadas em Itaiçaba referente ao seguimento do programa são 

mediadas pelo agente financeiro do Programa pertencente ao município de Aracati-ce. 

 
Gráfico 1 – Valores dos contratos ativos de 2010 a 2015. 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 

O gráfico 1 mostra os Valores de Contratos Ativos do Nordeste, Ceará e Itaiçaba 

entre 2010 a 2015. Pode-se perceber que, Itaiçaba em relação à região Nordeste 

corresponde a 17,36% dos valores no período em análise, já comparando em relação ao 

Estado o município caracteriza o equivalente a 27,75% dos valores contratados. 2011 em 

relação a 2010 e 2013 em relação a 2012, a variação dos valores no município cresceu 

88,6%. Comparando 2014 em relação a 2013 a taxa cresceu apenas 17,2%, porém 2015 

comparado ao ano anterior a taxa caiu expressivamente -505,2%, essa queda reflete a 

redução nos investimentos e produção, provavelmente caracterizadas pelo excesso de 

estiagem e fatores climáticos que provocaram incertezas ao produtor rural. 

  

8
3

1
.3

9
9

1
.0

9
0

.9
4

6

1
.3

3
4

.8
8

1

1
.6

7
8

.5
4

1

2
.7

1
0

.9
1

6

3
.3

9
6

.5
7

9

5
9

5
.8

0
2

7
7

5
.0

9
0

9
1

6
.3

6
8

1
.2

5
3

.2
4

5

1
.5

3
3

.1
1

3

1
.8

3
9

.3
3

2

1
8

2
.9

7
6

2
0

6
.4

8
1

,5
0

4
3

1
.9

5
2

,1
0

4
8

7
.2

3
6

5
0

8
.8

1
9

,3
0

1
0

0
.7

1
6

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nordeste

Ceará

Itaiçaba



 

172 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

 
Gráfico 2 – Quantidade em Gênero presente nos contratos de 2010 a 2105.   
Fonte: elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

A distribuição dos recursos no município no período analisado está dividida 

principalmente na agricultura, pecuária e artesanato. O gráfico 2 mostra que no período 

em análise, o público-alvo nos investimentos é maior quanto ao gênero feminino, à 

participação das mulheres cresce significativamente, isso está associado possivelmente 

ao investimento no setor do turismo especificamente no ramo artesanal visto 

posteriormente. 

A modalidade do programa enquadra-se no Agroamigo Crescer, cuja finalidade 

está vinculada no Investimento Rural, dentre os quais estão associados os subsetores, 

rateando o ramo do subsetor e finalizando o tipo de produção no período em análise. 

 Os subsetores aos quais os recursos são destinados no município se encontram na: 

agricultura, outros serviços, pecuária, pesca/extrativismo/silvicultura, 

turismo/alimentação/cultura. Dentro desses subsetores enquadram-se os ramos para cada 

subsetor e a finalidade do recurso quanto produção.   
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Gráfico 3 – Subsetores da economia de 2010 a 2015 em (%). 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

O gráfico 3 mostra essa distribuição referente ao período em análise. É possível 

perceber que os investimentos são mais propícios ao setor da agricultura especificamente 

na produção de grãos (milho e feijão), que de acordo com Nunes et al, 2015, a não 

diversificação dos produtos ocasiona a explicação da especialidade do produtor rural 

especificamente nesse seguimento, ou seja, o crédito está voltado a finalidade de 

investimento como fonte de subsistência por se tratar de uma dinâmica não preparada e 

enriquecida. 

 É possível perceber que o setor da agricultura corresponde a uma maior 

porcentagem em relação aos outros setores, ou seja, o investimento no setor ganha 

destaque no município, o setor que é menos investido é o da pesca, esse resultado quanto 

à pesca possivelmente tem haver com as dificuldades dos recursos hídricos que o 

município tem enfrentado no período em análise, mas em compensação o setor do turismo 

especificamente no ramo do artesanato tem crescido significativamente no município. 

 

 
Gráfico 4 – Ramo por subsetor 2010 a 2015 (%). 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 

O gráfico 4 mostra cada subsetor e o ramo em que se enquadra a atividade no 

município de acordo com o período em análise. O subsetor da agricultura corresponde a 

38,45% da produção investida. Outro setor que surpreende é o turismo rateado ao ramo 

do artesanato, gerando renda e abrindo caminhos para continuar investindo no setor.  

A tabela 1, segundo dados do BNB, informa os subsetores, os ramos e os 

principais produtos produzidos de acordo com sua classificação para cada subsetor. É 

importante ressaltar que os investimentos variam muito de acordo com o subsetor, como 

por exemplo, o subsetor da agricultura é o que mais se destaca no município, 

principalmente na produção do milho e do feijão. 

 

Tabela 1- Distribuição de Ramo por Subsetor. 
SUBSETOR RAMO PRINCIPAIS PRODUTOS 

Agricultura Frutcultura, Grãos, 

Oleoricultura, Raízes e 

Tuberculos. 

Arroz, caju, coentro, cebolinha, 

salsa, mandioca, pimentão, 

sorgo, feijão e milho. 

38,45%

5,71%

26,26%

0,88%

28,7%

Fruticult. Grãos. Oleoricult.
Raízes e Tuberculos.

Serv. Aux. Agrop. Extrat. E
Silvicult.

Pecuária

Caça e Pesca, Extração Vegetal

Artesanato e Alimentação.
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Outros Serviços Serv. Aux. Agrop. Extrat. e 

Silvicult. 

Serv. Aux. Agrop. Extrat. e 

Silvicult. 

Pecuária Pecuária Piscicultura, avicultura, 

bovinocultura, caprinocultura, 

ovinocultura, suinocultura e 

apicultura. 

Pesca/Extrat/Silvicult. Caça e Pesca, Extração 

Vegetal. 

Pesca e Carnauba. 

Turismo/Alimentação/Cultura Artesanato e Alimentação. Artesanato, rendas, bicos e 

bordados. Serv. Aux. A Ind. 

Vestuária. Comercio de 

sorveteria. 

Fonte: elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

A tabela 2, segundo dados do BNB, mostra as quantidades executadas de ramos 

por subsetores para cada ano de acordo com o período em análise, é notório perceber que, 

o setor de caça e pesca é o único que relativamente está abaixo do nível de investimentos 

comparado aos demais setores. Atualmente existe no município uma demanda grande no 

setor da carcinicultura, teoricamente não foi buscada a fundo a existência de 

investimentos no programa dentro desse seguimento, considera-se que se trata de um 

investimento de alto nível e riscos propícios, porém economicamente falando, o 

município tem como movimentação de produção econômica o setor da agricultura, 

pecuária e turismo(artesanato) respectivamente. 

 

Tabela 2 – Quantidade de ramo por subsetor de 2010 a 2015 

Ano Agricultura Pecuária Pesca/Extrat/Silvicult Turismo/Alim/Cult. Outros 

serviços 

2010 16 38 5 38 16 

2011 10 34 0 45 14 

2012 61 60 1 69 10 

2013 121 27 0 21 3 

2014 90 41 1 35 2 

2015 5 7 0 18 0 

TOTAL 303 207 7 226 45 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 

O gráfico 5 corresponde em porcentagem o investimento/custeio da soma dos 

ramos por subsetores no município entre 2010 e 2015. É possível perceber que, existe 

uma oscilação nos investimentos no período em análise, a média desses investimentos 

entre 2010 a 2015 corresponde a 18,1%, isso significa que, a insegurança de investir ainda 

é um ponto negativo por parte dos agricultores familiares, as dificuldades climáticas é o 

principal fator que aponta essas variações. 

É possível analisar que 2015 foi o ano que menos foi investido e que 

consequentemente em todos os subsetores houve queda na produção, observando a tabela 

2, é possível perceber que em 2015 a produção tem uma queda expressiva no 

investimento/custeio, ou seja, comparando 2015 com o ano anterior pode-se observar que 
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houve uma queda expressiva de mais de -500%.

 
Gráfico 5 – Distribuição da soma dos ramos por subsetores de 2010 a 2015 (%). 
Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 

No gráfico 6 os investimentos variam de acordo com os subsetores rateando os 

ramos finais da produção em questão. O gráfico precisamente mostra essa variação entre  

2010 e 2015. É fácil observar que, os investimentos em valores mais realizados pelas 

famílias estão entre os valores de R$ 2.001 a R$ 4.000 e que a maioria se concentra no 

subsetor da agricultura, pecuária e turismo (artesanato) respectivamente. 

 
Gráfico 6 – Variação dos Investimentos dos subsetores. 

Fonte: elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 

De acordo com os dados coletados, é possível mensurar a importância do 

investimento/custeio que o programa exerce nos subsetores das atividades no município, 

porém vale ressaltar que no ano de 2015, os investimentos caíram praticamente em todos 

os subsetores, esse fato reflete a frequência da estiagem que predomina no sertão 

cearense, e que consequentemente afeta tanto no investimento quanto na produção. 

 O gráfico 7 mostra os contratos realizados na finalidade investimento e custeio em 

relação ao período em análise. É notório que, a presença dos investimentos supera a 
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caracterização do custeio, isso implica que existe uma concentração nos investimentos 

apenas dos mesmos subsetores da economia, ou seja, não há uma mudança quanto à 

finalidade custeio já que a direção dos subsetores são os mesmos. É possível perceber as 

oscilações de ano para ano, o que chama atenção é que no ano de 2015 existe um déficit 

grande por parte dos investimentos comparado ao ano anterior, talvez isso explique a 

situação precária das condições climáticas e a crise hídrica que a região nordeste vem 

enfrentando no sentido de necessariamente reduzir os investimentos e consequentemente 

a produção.  

 

Gráfico 7 – Finalidade investimento/custeio. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com os dados coletados. 

 

As dinâmicas do desenvolvimento rural destinadas basicamente à agricultura 

familiar nos remetem a analisar essa relação de Investimento/Custeio, as atividades 

menos desenvolvidas tendem a adquirir mais recursos na finalidade do investimento do 

que no custeio, já as atividades mais desenvolvidas são vulneráveis a adquirir ao longo 

do tempo recursos voltado a finalidade de custeio e menos na finalidade de investimentos, 

(NUNES et al, 2015). 

A diferença entre ambos no setor de desenvolvimento rural ainda segundo, 

NUNES et al, 2015, é que os recursos de investimentos estão voltados especificamente 

para uma ou outra cultura, ou seja, isso caracteriza a especialidade do agricultor familiar 

naquele seguimento, uma vez que não há diversificação das atividades e dos produtos. Já 

os recursos destinados a finalidade de custeio são caracterizados na geração de 

infraestrutura e riqueza, diversificando as atividades e todo o processo produtivo de forma 

gradual e coletiva.  

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho permitiu-nos analisar a importância do Programa Nacional 

Microcrédito Produtivo e Orientado (PNMPO) conhecido como Agroamigo no município 

de Itaiçaba-Ce recorrente aos agricultores familiares que movimentam parte da economia 

do município referente aos diversos subsetores de produção, como por exemplo, a 

agricultura, pecuária e turismo (artesanato).  

A pesquisa também caracteriza o perfil socioeconômico desses agricultores com 

o intuito de analisar todo ciclo de investimento/custeio dedicado à produção e renda por 

parte das famílias. É possível perceber que de todas as atividades econômicas exercidas 

juntamente ao recurso financeiro, o subsetor da agricultura, pecuária e turismo 
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representam um percentual de 38,45%, 26,26% e 27,7% respectivamente na produção 

investida durante o período em análise, vale ressaltar que o setor da pesca não se destaca 

consequentemente pelo fato do período longo de seca, ou seja, esse resultado reflete a 

questão do cenário seco em que se encontra o rio que corta o município impossibilitando 

a prática dessa atividade.  

 Foi analisado que existe uma grande dificuldade de maiores investimentos nos 

setores, aponta-se que o principal fator nesse caso seria os problemas climáticos que a 

região vem enfrentando ao longo desse período em análise, ou seja, os problemas de longa 

estiagem, que afeta o investimento e consequentemente a produção, porém vale ressaltar 

que se tratando da dinâmica geográfica e espacial do município é possível perceber que 

existe carência de infraestrutura e desenvolvimento para melhor fazer uso dos recursos 

financeiros disponíveis aos produtores rurais.  

O que de fato se torna interessante é o compromisso e o prazer que as famílias 

possuem em movimentar a economia do município mesmo sem a diversificação existente 

na produção, mesmo com a produção incerta e outros fatores. Dessa forma pode-se 

perceber a importância e o suporte que o Agroamigo tem para com o agricultor familiar, 

ou seja, o incentivo financeiro torna-se um forte aliado, mesmo que os valores não sejam 

tão significativos, os agricultores familiares executam nesse seguimento um papel 

fundamental na movimentação econômica do município.  
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GRUPO IV: Economia Regional e do Trabalho 

RESUMO 

O termo desenvolvimento possui relação com a qualidade na educação, saúde; bem 

como, na geração de emprego e renda. Seguindo essa linha de raciocínio, o presente 

artigo objetiva analisar a dinâmica territorial dentro da abordagem do IFDM no 

Território Açu-Mossoró (RN). A realização do estudo respaldou-se na abordagem de 

desenvolvimento. O processo metodológico sustenta-se na interpretação de informações 

extraídas de fontes oficiais, dessa forma, a pesquisa contém dados secundários. Assim, 

diante dos dados expostos, verificou-se quatros fatos, são eles: a) IFDM consolidado 

dentro do Território da Cidadania Açu-Mossoró indica um comportamento de evolução 

positivo; b) A dinâmica da educação obtém avanços em quase todo o período em analise; 

c) O indicador emprego apresenta-se com bastante oscilações e com comportamento de 

evolução declinante; d) A saúde no Território indica comportamento crescente, apesar 

de pequenas oscilações. 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Território; Índice. 

 

ABSTRACT 

The term development has relationship with quality in education, health; as well as, in the 

generation of employment and income. Following this line of reasoning, this article aims 

analyze the territorial dynamics within IFDM approach in the territory Acu- Mossoró 

(RN). The completion of the study program in development approach. The 

methodological process is sustained in the interpretation of information extracted from 

official sources, in this way, the research contains secondary data. So, before the data 

exposed, there has been four facts, they are: a) consolidated within IFDM citizenship Acu-

Mossoró indicates a positive evolution behavior; b) the dynamics of education gets 

advances in almost the whole period analysis; c) the employment indicator presents fairly 

oscillations and with declining evolution behavior; d) health in the territory indicates 

increasing behavior, although small fluctuations. 

Key-words: Development; Territory; Index. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As teorias do desenvolvimento ganharam grande importância política e social 

depois da Segunda Guerra Mundial. As transações que buscavam o estabelecimento de 

organismos multilaterais, por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU), 

objetivando a consolidação de uma governança global para o novo contexto geopolítico 

do pós-guerra, a formulação de acordos internacionais para o crescimento do comércio 

internacional, principalmente no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

mailto:brunojose19@gmail.com
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e a instalação do Banco Mundial com vistas à reconstrução dos países assolados pelo 

conflito revelam que o cenário se havia tornado propício a uma espécie de compromisso 

global em nome da estabilidade econômica pró-crescimento (NIEDERLE; 

RADOMSKY, 2016). 

No Brasil, iniciam-se em 1930 e intensificam-se com a industrialização e a 

modernização da sociedade capitalista brasileira, dessa forma, a temática assume um 

caráter de centralidade na sociologia/ciência política. Além disso, as discussões sobre o 

Estado e o desenvolvimento estão fortemente vinculadas ao desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro, isto é, configura uma tríade que simultaneamente revela tanto um 

tipo historicamente determinado de Estado quanto um tipo particular de 

desenvolvimento socioeconômico do país. Resumidamente, o desenvolvimento do 

Brasil caracteriza-se por um embate entre o mercado e o Estado, sendo a influência 

desse último fundamental para o padrão de desenvolvimento almejado no país (LEME, 

2015). 

Nessa perspectiva, Seers (1979) destaca a utilização dos indicadores de 

desenvolvimento como importante instrumento na determinação dos objetivos do 

planeamento socioeconômico. Logo, pode-se mencionar o Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM), Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre 

outros mecanismos. 

Em 1970, surge a abordagem de concepção de “desenvolvimento territorial” 

que tem sido recentemente um dos instrumentos na atuação do Estado e de atores locais 

na ação de promover políticas de desenvolvimento e de combate à pobreza no Brasil. A 

instalação dos “territórios da cidadania” é um marco dessa estratégia, dessa forma, 

objetivando articular o direcionamento de recursos e programas oriundos de vários 

ministérios para os territórios eleitos como prioritários para receberem tais auxílios. 

(CORRÊA, 2009). 

Quando trata-se de desenvolvimento territorial, recorda-se imediatamente da 

região nordeste brasileira, em virtude da necessidade de políticas públicas nas amplas 

áreas rurais. Nessa perspectiva, Grando (2014) afirma que dentro da dinâmica territorial, 

os programas brasileiros têm um olhar diferenciado com a população que habita em 

ambientes rurais do país. Destaca-se que esta é uma temática complexa. 

No Rio Grande do Norte, a discussão é vista como recente e prematura, pois, a 

dinâmica estrutural ainda reforça as desigualdades sociais e espaciais. Além disso, 

percebe-se a ausência de discussões sólidas, dessa forma, a abordagem teórica territorial 

não corresponde à realidade do cenário local, dessa forma, o não enfretamento das 

dificuldades existentes e depuração das possibilidades são equívocos graves (ARAÚJO, 

2013). 

Nessa perspectiva, o presente artigo objetiva analisar a dinâmica territorial 
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dentro da abordagem do IFDM no Território Açu-Mossoró (RN). Para uma melhor 

compreensão do trabalho, este foi estruturado em seções, a saber: introdução na seção 

1; revisão teórica na seção 2; metodologia na seção 3; resultados e discussões na seção 

4; e, por fim, são realizadas breves considerações finais na seção 5. 

2. DO DESENVOLVIMENTO AO ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL 

 

Durante muitos anos a concepção de desenvolvimento esteve atrelada ao 

crescimento da economia de uma região ou país. Contudo, os avanços científicos nos 

últimos dois séculos representaram conquistas ímpares para o discernimento do 

desenvolvimento. Atualmente, há vários segmentos atribuídos ao desenvolvimento com 

o intuito de aumentar a qualidade de vida das pessoas e reduzir as disparidades 

econômicas e regionais. 

O economista sueco Myrdal (1968) em sua obra Teoria econômica e regiões 

subdesenvolvidas afirma que é necessário ter prudência no desenvolvimento das ações 

executadas, pois as forças de mercado tende a aumentar as desigualdades regionais; 

dessa maneira, as atividades econômicas concentram-se em localidades que apresentem 

fatores climáticos e econômicos favoráveis, enquanto as demais regiões não teriam o 

mesmo privilegio. 

Segundo Kageyama (2004), o desenvolvimento envolve fatores econômicos, 

sociais, culturais e políticos de maneira que se torna complexo apresentar uma definição 

precisa; por isso, só pode ser definido por meio de modelos que incluem decomposição 

de alguns de seus aspectos e aproximação por algumas formas de medidas. Nesse 

sentido, Sen (2000) afirma que o desenvolvimento exige oportunidades econômicas, 

liberdades políticas, poderes sociais e perspectivas prósperas de condições de vida. 

De acordo com Perroux (1964), o desenvolvimento é a combinação de 

modificações mentais e sociais da população, a fim de gerar possibilidades de um 

aumento duradouro do produto real global. Portanto, não há como existir 

desenvolvimento de maneira isolada e com ações individualistas; pois nas primícias 

desse procedimento está na ação coletiva. Nesse sentido, Sengenberger e Pike (2002) 

afirma que o desenvolvimento deve ocorrer de maneira abrangente, equilibrada e 

sustentável, de tal forma que desperte o interesse das iniciativas privadas e envolva os 

autores que participam dos esforços que geram o desenvolvimento local. 

O desenvolvimento econômico não depende tanto de encontrar agentes que 

direcionem os recursos e fatores de produção em um mesmo sentido, mas de estimular 

e mobilizar, com princípios desenvolvimentistas os recursos e aptidões que se 

encontram ocultos ou mal empregados. Nesse processo, um dos grandes desafios é 

desvincular-se dos círculos viciosos entrelaçados na economia do país (HIRSCHMAN, 

1958). Nesse sentido, o desenvolvimento econômico só poderá ser visualizado quando 

as condições adversas foram transformadas no aumento da qualidade vida dos 
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indivíduos. 

A abordagem adequada sobre desenvolvimento vai além da acumulação de 

riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e outros elementos associados à 

renda. O desenvolvimento está atrelado à liberdade dos indivíduos por meio de suas 

ações e intervém diretamente ás oportunidades reais que as pessoas têm (SEN, 2000). 

Ademais, quanto maior a liberdade das pessoas, mais elevado será o nível de 

desenvolvimento no país. 

Deve-se afirmar que é necessário haver gestos concretos para tornar o 

desenvolvimento visível; ou seja, o desenvolvimento econômico parte essencialmente 

da ação de planejar de forma sistemática os planos desenvolvimentistas 

(SCHUMPETER, 1982). Nesse sentido, destaca-se a extrema importância de ações 

eficazes e inovadores no planejamento elaborado pelos envolvidos no processo 

desenvolvimentista. 

Nos países industrializados o desenvolvimento na economia é mais visível, ao 

passo que nas nações subdesenvolvidas o crescimento econômico é mais atuante. Nesse 

sentido, uma das possíveis razões para esse fato é a forte presença do interesse 

individual e a ausência do espírito do empresário coletivo nos países subdesenvolvidos 

(MYRDAL, 1972). Nesse contexto, as nações desenvolvidas economicamente formam 

um pequeno grupo de países. 

Em meio às pesquisas, surge o desenvolvimento endógeno que é definido – 

principalmente - a partir dos recursos existentes no local, tais como as potencialidades 

da ecologia local, mão-de-obra interna, conhecimento e modelos locais de produção 

para o consumo (PLOEG, 1994). Ademais, destaca-se a relevância da interatividade das 

atividades produtivas endógenas e exógenas no processo de desenvolvimento no país. 

O desenvolvimento adota, sobretudo, duas estratégias: top-down ou bottom-up. 

Comumente, os países industrializados utilizam o modelo de desenvolvimento bottom- 

up, que se remete a uma perspectiva territorial que valoriza as forças endógenas. Por 

outro lado, os países subdesenvolvidos utilizam o modelo de desenvolvimento top-down 

que enaltece a lógica funcional por meio de atividades exógenas. 

Deve-se dizer que o desenvolvimento possui índices que oferecem informações 

da realidade existente. Dentre os quais, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) que dispõe de dados anuais do desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 

 

2.1 Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

O IFDM foi elaborado em 2008 e realizou o monitoramento do 

desenvolvimento de 5.565 municípios brasileiros na primeira década do século XXI. 

Nessa perspectiva, periodicamente, o índice passa por fases de reavaliação e 

aprimoramento, dessa forma, visando coletar informações mais próximas da realidade 

(FIRJAN, 2015). 

Para Santos et al. (2012), o IFDM é um ferramenta indicadora satisfatória que 
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que monitora o desenvolvimento de todos os municípios existentes no país, dessa 

maneira, sendo considerado um instrumento desejável para verificar a realidade social 

e econômica dos estados e municípios. A seguir, observa-se um quadro-resumo dos 

componentes do IFDM. 

Quadro 1 - Resumo dos Componentes do IFDM 
Emprego & Renda Educação Saúde 

Geração de emprego formal Matrículas na educação 
infantil 

Número de consultas pré- 
natal 

Absorção da mão de obra 
local 

Abandono no ensino 
fundamental 

Óbitos por causas mal 
definidas 

Geração de Renda formal Distorção idade-série no 
ensino fundamental 

Óbitos infantis por causas 
evitáveis 

Salários médios do 
emprego 
formal 

Docentes com ensino 
superior 
no ensino fundamental 

Internação sensível à 
atenção 
básica (ISAB) 

Desigualdade Média de horas aula diárias 
no ensino fundamental 

 

Resultado do IDEB no 
ensino 

fundamental 

Fonte: FIRJAN, 2015. 

Considerando as contribuições da FIRJAN (2015), foram convencionados 

quatros conceitos para o IFDM, a fim de estabelecer valores de referencia que 

contribuam para análise: 

• Municípios com IFDM entre 0,0 e 0,4 ► baixo estágio de desenvolvimento; 
• Municípios com IFDM entre 0,4 e 0,6 ► desenvolvimento regular; 
• Municípios com IFDM entre 0,6 e 0,8 ► desenvolvimento moderado; 
• Municípios com IFDM entre 0,8 e 1,0 ► alto estágio de desenvolvimento. 
 

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) observa três campos 

– Emprego e Renda; Educação; e Saúde, dessa forma, utilizando exclusivamente 

estatísticas públicas oficiais. Nesse sentido, nota-se os êxitos conquistados e as 

dificuldades socioeconômicas no país pelo prisma da competência municipal: atenção 

básica em Saúde, Educação Infantil e Fundamental e a manutenção de um ambiente de 

negócios propício à geração local de Emprego e Renda (FIRJAN, 2015). Lima; Caldarelli; 

Camara (2014) afirmam que a criação do IFDM surgiu a partir da uma iniciativa da 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN). 

As três temáticas são consideradas os elementares para a construção do 

desenvolvimento local. A dimensão Emprego e Renda objetiva obter características 

econômicas municipais, por meio de acompanhamento acompanhando a movimentação 

e as características do mercado formal de trabalho, baseado nos dados oferecidos pelo 

Ministério do Trabalho. O IFDM Educação pretende captar tanto a oferta como a 

qualidade da educação do ensino fundamental e pré-escola. A dimensão Saúde busca 
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verificar desempenho dos municípios com relação à saúde básica (LIMA; 

CALDARELLI; CAMARA, 2014). 

 

2.1.1 Renda e Trabalho 

 

Nos últimos anos, abordagem entre crescimento e desigualdade de renda tem 

sido uma questão bastante discutida na literatura econômica, mas ainda existem 

controvérsias. Por um lado, existe uma gama literária que busca apontar as causas da 

desigualdade de renda centralizada na renda por individuo/familiar de um país; por 

outro lado, há um grupo literário que procura apontar elementos que explicam as 

diferenças de renda entre países e regiões de um país. Todavia, a grande questão atual é 

a relação simultânea entre crescimento e a desigualdade de renda (DINIZ; ARRAES, 

2005). 

De acordo com Bresser-Pereira (2008), a medida geral de desenvolvimento 

econômico é o aumento da renda por pessoa, pois, mede aproximadamente o aumento 

geral da produtividade. Os níveis comparativos de desenvolvimento econômico são 

calculados pela renda em escala de PPP (purchasing power parity) por habitante, dessa 

maneira, avalia melhor a capacidade média de consumo dos indivíduos. Entretanto, 

existem casos que a renda per capita pode não indicar a direção correta do nível de 

produtividade e desenvolvimento do país. 

No Brasil, a alta concentração da renda vem desde período colonial, quando os 

portugueses vêm ao país. Naquele tempo, era outorgado apenas ao donatário o direito 

de produção de moenda, engenho de água e demais benefícios. A principal dificuldade 

era a mão de obra qualificada (FURTADO, 2005). Nota-se que desde início da 

construção do desenvolvimento do país, existem elementos que colaboram para má 

distribuição de renda e trabalho. 

Deve-se afirmar que as os países desenvolvidos buscam a estruturação da 

dinâmica na dimensão pública desde segunda guerra mundial, já a vivência brasileira 

no campo aconteceu nos anos de 1960, quando as primeiras políticas de proteção ao 

trabalhador começaram a ser instaladas. Além disso, nesse período ocorria um forte 

crescimento do quantitativo populacional e migração rural para os centros urbanos 

(IPEA, 2006). 

Nessa perspectiva, Passos; Costanzi (2002) seleciona alguns programas que 

foram importantes para as atuais condições de emprego e renda no país, são eles: 

Programa de Geração de Emprego e Renda nas áreas urbana e rural - Proger Urbano e 

Proger Rural; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF); Financiamento de projetos de desenvolvimento tecnológico através da 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e entre outros. Ressalta-se as ações 

mencionadas visam a melhoria educacional e profissional dos indivíduos. 
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2.1.2 Educação 

Em 1960, surgem as discussões sobre a educação como instrumento de 

transformação da produtividade do servidor. No Brasil, os resultados das pesquisas são 

consideráveis e relevantes, dessa forma, os indivíduos com maiores instruções 

educacionais possuem maior tendência de receber altas remunerações. Nota-se que no 

Brasil, em média, a cada ano adicional de estudo, tem-se acréscimo de renda de mais de 

10%. E esse retorno está entre os mais elevados do mundo (IPEA, 2006). Ou seja, a 

educação pode ser visto como instrumento para reduzir as desigualdades sociais, 

econômicas e políticas. 

Diante da abordagem educacional, é importante destacar que a desigualdade 

regional está associada com a concentração de pessoas com baixa escolaridade (baixo 

capital humano) e baixo capital físico, dessa forma, suas remunerações são pequenas. 

Nota-se que a redução da desigualdade regional confunde-se com o combate à pobreza, 

dessa maneira, precisa-se de políticas educacionais, qualificação profissional e 

programas de acesso ao crédito (SALVATO; FERREIRA; DUARTE, 2010). 

De acordo com Tenório; Ferraz; Pinto (2014) é necessário destacar a 

importância do aperfeiçoamento das avaliações educacionais externas em larga escala, 

sobretudo o IDEB, para avaliação dos modelos de ensino, em que possa levar em 

consideração também a realidade socioeconômica das instituições educacionais. 

A prática de uma educação de qualidade no país requer a concentração de 

esforços de todos os profissionais educacionais, no sentido de não se mensurar esforços 

para que a escola possa fazer a diferença na aprendizagem, ou no desempenho 

acadêmico, de todos os seus estudantes e que proporcione o êxito de todas as esferas 

sociais que necessitam da educação como forma de inclusão e inserção social 

(TENÓRIO; FERRAZ; PINTO, 2014). 

 

2.1.3 Saúde 

O desenvolvimento da saúde é uma área de pesquisa que requer um avanço no 

setor de tecnologia da informação e uma expansão da integração das bases de dados 

existentes, bem como, melhoria na qualidade e confiabilidade dos dados colhidos. 

Apesar de ser grande o valor o conhecimento sobre as matrizes de indicadores 

selecionadas em outros locais, a transposição das mesmas de um país para outro não 

pode ser feita de maneira direta. Para tanto, é necessária a realização de um processo 

intermediário em que sejam consideradas as diferenças nos costumes profissionais e nas 

práticas clínicas (SOÁREZ; PADOVAN; CICONELLI, 2005). 

Os indicadores de saúde são ferramentas usadas para mensurar uma realidade, 

como parâmetro norteador, aparelho de gerenciamento, avaliação e planejamento das 

ações na saúde, de modo a permitir mudanças nos processos e resultados. O indicador 

é importante para alcançar ao dado final das ações propostas em um planejamento 

estratégico (FRANCO, 2012). 
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Para um conjunto de indicadores, a integridade ou completude (dados 

completos) e a consistência interna (valores coerentes e não contraditórios) são 

características fundamentais. Nessa perspectiva, o grau de excelência de um indicador 

deve ser determinado por sua validade e confiabilidade (REDE INTERGERENCIAL 

DE INFORMAÇÃO PARA SAÚDE, 2008). 

 

3. METODOLOGIA 

O Território da Cidadania Açu-Mossoró encontra-se no Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Norte. Cobre uma área de 8.017,23 Km² que envolve 455.521 indivíduos 

distribuídos em quatorze (14) municípios: Assú, Areia Branca, Alto do Rodrigues, 

Baraúna, Carnaubais, Grossos, Mossoró, Itajá, Ipanguaçu, Pendências, Porto do 

Mangue, São Rafael, Serra do Mel e Tibau (PTDRS; IBGE 2010). 

Figura 1 – Mapa do Território da Cidadania Açu-Mossoró (RN). 

 

Fonte: BRASIL, 2015. 

 

Para a elaboração desse estudo teve-se como base a pesquisa bibliográfica e 

documental com a captação e tratamento de dados secundários. Assim, são utilizados os 

dados do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 

que disponibiliza dados estatísticos que formam Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM). As informações numéricas são referentes ao ano de 2015. A partir 

desse levantamento, os dados foram tabulados e analisados na plataforma EXCEL® 
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2013. 

4. RESULTADOS E DISCURSSÕES 

 

Nesta seção, será exibido os resultados da pesquisa e será realizada discussões 

sobre a temática, dessa forma, aliando dados estatísticos e a abordagem teórica. Nesse 

sentido, serão observadas informações sobre o IFDM consolidado, bem como, o IFDM 

inserido na abordagem da saúde; emprego e renda; educação. 

Gráfico 1 – IFDM consolidado no Território Açu-Mossoró (2005-2013). 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro, 2015. 

 

Considerando o período de 2005-2013, a partir do gráfico 1, percebe-se que o 

IFDM aumentou no Território Açu-Mossoró, dessa forma, todos os municípios 

obtiveram avanços. De modo numérico, a média do IDFM no Território Açu-Mossoró 

em 2005 indicou 0,4876 passou para 0,6195 em 2013. Acredita-se que os municípios 

que formam o Território da Cidadania progrediram mais que retardou. Os dados da 

FIRJAN (2015) indicam que a evolução do IDFM consolidado está associada aos 

avanços na área da educação e saúde. 

Na abordagem do IFDM consolidado, salienta-se que Carnaubais é o município 

que obteve os dados menos representativos. De modo numérico, pode-se dizer que o 

município passou de 0,5233 em 2005 para 0,5417 em 2013. Esse resultado pode está 

associado ao desempenho das diversas áreas de desenvolvimento. Além disso, em quase 

dez anos, o município continua na classificação de desenvolvimento regular. 

Por outro lado, destaca-se que o município de Mossoró registrou 0,6550 em 

2005 que saltou para 0,7490 em 2013, dessa forma, o desenvolvimento do município é 

classificado como moderado. O progresso municipal está vinculado às melhorias no 
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âmbito da saúde e educação. Nesta última área, Sousa (2013) afirma que existem mais 

serviços na iniciativa privada que no âmbito público. Pode-se dizer que são nas 

instituições de educacionais privadas onde se encontram os maiores investimentos, 

melhores técnicas de aprendizagem e aparelhos modernos. 

Nota-se que existem avanços na educação local por meio dos indicadores de 

qualidade e de uma política de formação continuada dos profissionais da rede (SOUZA; 

MEDEIROS; LEITE, 2013). Nesse sentido, destaca-se o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) que vem evoluindo a cada dado coletado no município de 

Mossoró. (INEP, 2016). A fim de melhor compreender a dinâmica educacional, a seguir, 

observa-se dos dados da educação no Território Açu-Mossoró, no período de 2005-

2013. 

Gráfico 2 – Educação no Território Açu-Mossoró (2005-2013). 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro, 2015. 

 

Considerando o período de 2005-2013, o fator educação no Território Açu- 

Mossoró aumentou, dessa forma, passando de 0,5244 em 2005 para 0,6729 em 2013. 

Nessa perspectiva, o Território da Cidadania passou da categoria regular para a 

classificação moderada. Todavia nota-se que os dados educacionais indicam um 

comportamento crescente, apesar das poucas oscilações dentro do intervalo de tempo 

em análise. Nessa perspectiva, percebe-se que o Território possui dificuldades dentre os 

avanços conquistados. 

Salienta-se que Mossoró é o município que apresentou os melhores dados 

estatísticos. De modo estatístico, o município passou de 0,6816 em 2005 para 0,7685 

2013. Esse resultado pode está associado aos novos métodos de ensino que utiliza a 

criatividade e inovação; bem como, à modernização dos instrumentos tecnológicos que 

auxiliam na aprendizagem dos estudantes e capacitação dos professores. 
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Os dados mais representativos de corpos docentes, universidades, matrículas a 

educação concentram-se nas áreas urbanas dos polos de Mossoró e Assú. Essa realidade 

está associada às transformações estruturais e funcionais na abordagem da informática 

e nos diversos segmentos tecnológicos que estão inseridos na educação. (BRASIL, 

2010). 

A educação com qualidade é fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

nação. Atualmente, o mecanismo para mensurar os dados da qualidade da educação no 

país é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O indicador é calculado, 

a cada dois anos, com base no desempenho do aluno em avaliações nacionais e em taxas 

de aprovação (BRASIL, 2012). 

Por outro lado, o município de Baraúna apontou os menores resultados 

municipais dentro do Território. De maneira numérica, pode-se dizer que o município 

passou de 0,4277 em 2005 para 0,6154 em 2013. Esse resultado pode está vinculado 

com a deficiência de meios tecnológicos educacionais, ao baixo número de pessoas 

matriculadas em instituições de ensino e entre outras razões. Além disso, o resultado do 

índice pode apontar para dificuldades na geração de emprego e renda. Na perspectiva, 

a seguir, observa-se os dados de emprego e renda no Território Açu-Mossoró. 

      Gráfico 3 – Emprego e renda no Território Açu-Mossoró (2005-2013). 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro, 2015. 

Levando em conta o período de 2005-2013, o Território Açu-Mossoró demostrou 

um comportamento irregular na abordagem de emprego e renda, dessa forma, indicando 

diversas oscilações bruscas. No panorama geral, o Território passou de 0,5154 em 2005 

para 0,4979 em 2013. Deve-se destacar que o ápice da geração de emprego e renda no 

Território Açu-Mossoró ocorreu em 2006 quando atingiu a marca de 0,5426, dessa 

forma, tendo o setor de serviços como a força motriz. 

Destaca-se que São Rafael é o município que obteve os dados menos 
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representativos. De modo numérico, pode-se dizer que São Rafael passou de 0,3912 em 

2005 para 0,3831 em 2013. Esse resultado pode indicar graves dificuldades no 

desenvolvimento local. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

(2015), o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de indivíduos 

ocupados em relação à população total era de 5.9%. Levando em conta os domicílios 

com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, identifica-se que 

52.8% da população encontrava-se nessas condições, dessa forma, colocando São 

Rafael na posição 27 de 167 dentre os municípios do Estado do Rio Grande do Norte. 

Por outro lado, nota-se que Mossoró é o município que obteve os resultados  

mais elevados dentro da temática, dessa forma, passando de 0,7549 em 2005 para 

0,7092 em 2013. Salienta-se que o município vários setores econômicos que contribuem 

para o resultado conquistado, entre eles: a indústria salineira, a fruticultura irrigada e o 

petróleo. Nesse sentido, pode-se dizer que ocorre o incremento tanto da geração de 

emprego quanto no aumento da renda das pessoas. 

Nos últimos anos ocorrem diversos empreendimentos que transformaram a 

fisionomia do município, dessa forma, Mossoró recebeu em pouco menos de uma 

década, serviços de construção de condomínios horizontais, shoppings centers, lojas de 

departamentos, grandes redes de supermercado internacionais, serviços cada vez mais 

especializados, universidades particulares, entre outros (SILVA, 2015). 

Afirma-se que a área da saúde é um dos elementos que vem sendo priorizado 

pelas empresas, pois, o estado de saúde do servidor interfere de maneira direta no 

rendimento da produção. Nessa perspectiva, a seguir, observa-se das informações sob a 

saúde no Território Açu-Mossoró. 

Gráfico 4 – Saúde no Território Açu-Mossoró (2005-2013). 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 

2015. 
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Considerando o período de 2005-2013, percebe-se o comportamento dos dados 

da saúde teve oscilações, mas também identificou-se avanços. De modo numérico, o 

índice passou de 0,4481 em 2005 para 0,7210 em 2013. Pode-se dizer que apesar dos 

avanços, o setor da saúde possui dificuldades que retardam o desenvolvimento ideal do 

segmento. 

Para Gadelha; Costa (2012), a relação entre saúde e desenvolvimento requer a 

quebra de paradigmas cognitivos e políticos. Além disso, a agenda social teria que 

protagonizar a arena decisória da política econômica. Para tanto, é necessário realizar 

modificações profundas na organização do Estado brasileiro, dessa forma, inserindo 

ambientes transversais de diálogo, de formulação e implantação de políticas públicas. 

Afirma-se que São Rafael é o município que apontou os dados mais altos, dessa 

forma, contribuindo com o desenvolvimento local. De modo numérico, o município 

passou de 0,3647 em 2005 para 0,8219 em 2013. Esse resultado está associado ao baixo 

dado de mortalidade infantil, ao considerável nível de esperança de vida ao nascer, e ao 

reduzido número de casos de enfermidades. 

Por outro lado, pode-se dizer que o município de Areia Branca não obteve 

avanços tão representativos. De maneira estatística, afirma-se que os dados municipais 

passaram de 0,4193 em 2005 para 0,5070 em 2013. Esse resultado pode está vinculado 

aos casos de gestação na adolescência que podem ter complicações na saúde do nascido, 

bem como, na precarização da saúde pública local.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio de informações obtidas através de fontes oficiais, buscou-se 

responder a problemática inicial; ou seja, analisar a dinâmica territorial dentro da 

abordagem do IFDM no Território Açu-Mossoró (RN), no período de 2005-2013. 

Nessa perspectiva, buscou-se dados de indicadores socioeconômicos dos municípios 

que formam o referido Território da Cidadania. 

Diante do IFDM consolidado, percebeu-se que o Território Açu-Mossoró 

indicou avanços dentro do intervalo em analise. Salienta-se que o município de Mossoró 

é destaque, pois, revelou os dados mais elevados. Por outro lado, município de 

Carnaubais obteve os menores resultados do indicador. Nessa perspectiva, afirma-se 

que o território transferiu-se da classificação de desenvolvimento regular para a 

categoria de desenvolvimento moderado. 

Dentro dos três indicadores do IFDM (educação; emprego e renda; saúde), 

primeiro, observou-se que a educação no Território apresentou um comportamento de 

evolução positivo, dessa forma, o município de Mossoró, novamente, aponta os dados 
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estatísticos mais altos, que por sua vez, contribui para o alcance do resultado territorial. 

Por outro lado, o município de Baraúna indica dados preocupantes. 

Em seguida, notou-se que dinâmica de emprego e renda no Território Açu- 

Mossoró requer atenção, pois, demostrou oscilações bruscas e declinantes no período 

de analise. Nessa perspectiva, o município de Mossoró contribuiu para uma possível 

estabilidade ou aumento do indicador. Na outra vertente, São Rafael foi o município que 

obteve os menores resultados. Por fim, os dados estatísticos da saúde teve um 

comportamento oscilante, porém positivo. Aqui, o município de São Rafael obteve os 

menores resultados entre os municípios do Território da Cidadania Açu-Mossoró, dessa 

forma, indicando que a relação entre os indicadores não os compromete. Por outro lado, 

o município de Areia Branca aponta dificuldades na área da saúde. 

Portanto, destaca-se que houve avanços na pesquisa territorial e nos 

indicadores de desenvolvimento, porém, é notória a necessidade da realização de 

pesquisas mais profundas. Acredita-se que o estabelecimento de relações efetivas entre 

os diversos setores sirva de instrumento na obtenção de melhores resultados. Além 

disso, acredita- se que combinação de dinâmicas botton-up e top-down podem contribuir 

no desenvolvimento local, de maneira equilibrada e abrangente. 
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GRUPO IV: Economia Regional e do Trabalho 

 

RESUMO 

Este estudo tem por objetivo analisar a atuação da indústria de cimento na cidade de 

Baraúna/RN, no período de 2012 a 2015, além de verificar como se comportou as 

admissões e demissões no municipio nesse período, a participação da indústria na oferta 

de empregos e ocupação e níveis de renda na região. Foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas e de campo, com aplicação de questionário. O estudo além de observar o 

número de empregos do município e a parcela de empregos que a indústria gerou, também 

acompanhou como se comportou a oferta de empregos do decorrer dos anos em análise. 

São apresentados os tipos de ocupação, criados pela indústria cimenteira e os níveis de 

renda que foram gerados. Na revisão de literatura abordou-se a variação do PIB, o 

desenvolvimento econômico e a indústria, no Brasil e nas regiões consideradas 

importantes para a pesquisa. Os resultados da pesquisa mostram que a indústria tem 

influencia nas admissões e demissões de pessoas, com participação no montante de 

empregos do município, sendo eles diretos e indiretos, as rendas referentes à ocupação 

dos funcionários se mostraram bem atrativas e satisfatórias para a região.  

Palavras-chaves: Emprego. Renda. Indústria. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the performance of the cement industry in the city of Baraúna 

/ RN, between 2012 and 2015, as well as to verify how the admissions and dismissals in 

the municipality behaved during this period, the participation of industry in the supply of 
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jobs and occupation and income levels in the region. We used bibliographical and field 

research, with questionnaire application. The study, besides observing the number of jobs 

in the municipality and the share of jobs that the industry generated, also followed how 

the job supply of the course of the years under analysis behaved. The types of occupation 

created by the cement industry and the levels of income that were generated are presented. 

In the literature review the variation of GDP, economic development and industry in 

Brazil and in the regions considered important for the research were discussed. The results 

of the survey show that the industry has influence in the admissions and dismissals of 

people, with participation in the amount of jobs of the municipality, being direct and 

indirect, the incomes related to the occupation of the employees showed to be very 

attractive and satisfactory the region. 

Keywords: Employment. Income. Industry. 

1 INTRODUÇÃO  

A pesquisa tem por objetivo analisar o volume de emprego e renda gerados pela 

indústria cimenteira no município de Baraúna/RN. Verificar a evolução do emprego 

(admissão e demissão) no município e na empresa pesquisada durante os anos de 2012 a 

2015. Verificar a participação da mesma no total de emprego do município, como também 

o tipo de ocupação criada e os níveis de renda gerados.  

A indústria cimenteira no Brasil cresceu sua produção visivelmente entre os anos 

de 1995 e 1996. Nesse período superou os índices de produção da China, país que mantém 

o título de maior produtor mundial de cimento. Em 1994 o Brasil estava em décimo no 

ranking dos países produtores, passou para o sétimo lugar no ano de 1996 dos principais 

países produtores de cimento. Manteve-se na posição também no ano de 1995, maior 

produtor e consumidor de cimento, representando 60% da produção total (GOMES; 

DEMON; AYRES; FERNANDES, 1997).  

A economia de Baraúna era voltada somente para agricultura e poucos 

comerciantes, a agricultura era basicamente a única atividade geradora de renda para os 

trabalhadores da cidade. Mesmo após a chegada da indústria ainda tem a prática do 

cultivo, mas não com a mesma intensidade de antes. Um fator que afetou negativamente 

foi a forte estiagem na região, reduziu ainda mais as plantações. Parte da mão de obra foi 

reaproveitada, após qualificação e treinamento. Ainda existem campos de cultivo, apenas 

aqueles mais estruturados, alguns não conseguiram seguir, pois sem a água das chuvas, 

os custos com as irrigações se tornaram inviáveis (CIDADE BRASIL, 2017). 

Foi analisado o período de 2012 a 2015, observamos como se comportou a 

demanda e oferta por emprego no município de Baraúna/RN nesse intervalo de tempo. 

Para a coleta dos dados foram realizadas pesquisa de campo (aplicação de questionário) 

e pesquisas bibliográfica e documental. É importante mostrar se a oferta por emprego 

aumentou nesse período, e qual foi a participação da indústria.  

A chegada da indústria trouxe com ela oportunidades de crescimento para as 

pessoas e para o município. Aproveitou grande parte da mão de obra interna, recrutando 

pessoas sem experiência alguma, aperfeiçoando com treinamentos. A indústria contribui 

também com a arrecadação dos impostos para o município sobre a prestação dos serviços 

(ISS) solicitados, para o Estado, sobre as aquisições (ICMS) de materiais e produtos.  

A indústria cimenteira depende diretamente da construção civil, se a demanda por 

construções aumenta, a produção do cimento segue na mesma direção. Na década de 90 
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foram os anos de glória para o cimento, a produção e o consumo eram enormes. No ano 

de 2011, sofre uma pequena retração e mais tarde, em 2015 teve uma queda maior ainda, 

tudo influenciado pela crise econômica que respingou em todos os setores, em todo o 

país. Deve-se observar com mais atenção o período de 2012 a 2015.  

Os dados utilizados para embasar a pesquisa são de fontes primárias e secundárias, 

consulta a sites, artigos, livros e por meio de questionário. No desenvolvimento do estudo 

foram realizadas pesquisas qualitativa, quantitativa, bibliográfica e histórica, com 

finalidade de verificar se a indústria de cimento com a sua instalação e permanência no 

município, gerou emprego e renda. 

O decorrer desse estudo foi apresentado o PIB para demonstrar o comportamento 

da indústria e sua influência no desenvolvimento econômico. O Brasil foi comparado com 

outros países, para entender como ele está em relação aos outros. Com os resultados 

obtidos, tornaram-se capaz de mostrar o número de admissões e demissões e o número 

geral de empregos do município, estes foram comparados com os dados encontrados na 

pesquisa, mostrando a fração representada pela empresa. É possível ver ainda o tipo de 

ocupação e remuneração geradas pela mesma no período de 2012 a 2015, e que perpetua 

até hoje devido a sua permanência. 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 INDÚSTRIA X CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

A indústria em geral tem papel importante na economia do Brasil e do mundo, 

no entanto nem sempre se comportou dessa forma, já existiram momentos de crises e 

grande instabilidade. Diante às fases anteriores, nas décadas de 80 e início de 90, a 

indústria não apresentou o seu melhor desempenho no mercado, período que foi marcado 

por enorme instabilidade e grandes dificuldades para a economia brasileira de uma forma 

geral. O pior PIB Industrial está entre os anos de 1980 e 1993, a variação acumulada para 

o período foi praticamente nula. Para esse período observa-se uma retração do emprego 

industrial no Brasil (GOMES; DEMON; AYRES; FERNANDES, 1997).  

“De acordo com estimativas do IBGE, o emprego na indústria brasileira passou 

de 6,2 milhões de pessoas em 1990 para 5,8 em 1993.” (FERRAZ; UPFER; 

HAGUENAUER, 1997, p. 69). 

A oferta de emprego no mercado de trabalho reduziu bastante, aumentando os 

índices de desemprego e a decadência das famílias. A classe média regrediu visivelmente. 

“A produção mundial de cimento no período 1990/96, cresceu 28,4% enquanto a 

brasileira cresceu 34,1%.” (GOMES; DEMON; AYRES; FERNANDES, 1997, p. 02). 

Esses índices demonstram que a indústria de cimento tem contribuído de forma 

significativa para o do crescimento e o progresso do país.  

A indústria cimenteira destaca-se bem nos países emergentes como o Brasil, 90% 

do mercado mundial do cimento é representado pelos países emergentes (VIEIRA, 

AVELLAR, VERRISSIMO, 2014). 

A Indústria de cimento, nos ano de 1995, 1996 e 1997 foi bem-vista pelo 

investidor interno e externo. Grupos estrangeiros investiram na aquisição de empresas já 

existente e na expansão delas, estes seguiram influenciados pela excessiva demanda 

interna no produto.  

  
Os investimentos externos ocorridos no Brasil são fruto da estratégia dos 
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grandes grupos internacionais sediados em países europeus, os quais, também, 

sofrem de retração em seus orçamentos públicos. Fatores tais como as reduções 

de investimentos em projetos de infraestrutura e do volume de encomendas 

pelo setor privado agravaram a demanda de cimento nas principais economias 

europeias. Como resultado, os investidores europeus optaram por investir em 

países com boas perspectivas econômicas, moeda e situação política estável. 

Esses investimentos deram-se, preferencialmente, através da aquisição de 

ativos já existentes. (GOMES; DEMON; AYRES; FERNANDES, 1997, p. 

01). 

 

O Brasil está no grupo dos principais produtores de cimento. Além de atender a 

demanda interna, também atende a externa, os principais consumidores são Cuba, Vietnã, 

Turquia e Espanha. As indústrias brasileiras de cimento exercem um papel importante nos 

municípios que atuam, contribuem para a geração de emprego direto e indireto, 

movimentação do comércio, arrecadação de impostos, além de atenderem e se 

preocuparem com as questões sociais das comunidades. (Indústria Brasileira de Cimento) 
 

Sendo considerada de capital intensivo, a indústria de cimento propícia poucos 

empregos diretos. Segundo estimativas, as unidades fabris existentes no Brasil 

empregam, diretamente, cerca de 20 mil pessoas. Há 10 anos o número de 

empregos diretos somava 35 mil pessoas (GOMES; DEMON; AYRES; 

FERNANDES, 1997 p 14). 

 

A relação da indústria e do emprego industrial com o desenvolvimento e 

crescimento econômico de uma região estão ligados diretamente, de acordo com Vieira, 

Avellar, Veríssimo (2014). A indústria apresenta-se mais favorável para impulsionar a 

economia para frente do que outros setores (ex.: agricultura e prestação de serviços), essa 

vantagem está relacionada com o avanço da tecnologia, desenvolvimento de novas 

técnicas, aperfeiçoamento da produtividade, salários mais elevados, entre outros. Com 

esse pensamento, cabe aprofundar pesquisas para evidenciar essa possível relação, com 

indicadores referentes ao número de empresas, salários, remuneração, e assim estudar a 

relação destes com o desenvolvimento econômico e o aumento de empregos.  

Segundo Chenery (1960, apud VIEIRA, AVELLAR, VERRISSIMO, 2014, 

p.03). 

Ainda que as maiores variações nos níveis de produto ocorrem nas indústrias 

de maquinaria, equipamentos de transporte e bens intermediários, onde o papel 

das economias de escala é mais importante, enquanto as diferenças na dotação 

dos fatores de produção se refletem principalmente através das mudanças nas 

proporções dos bens produzidos domesticamente e importados nos diversos 

setores. Uma das conclusões finais do autor é a de que há uma maior 

probabilidade de que os setores líderes estejam associados aos setores 

industriais onde a substituição das importações se tornaram mais rentáveis com 

a expansão dos mercados, processo este acompanhado pela aquisição de capital 

e habilidades. 

 

 Foi desenvolvido um estudo empírico por Peiper (1998, apud VIEIRA, 

AVELLAR, VERRISSIMO, 2014), buscando evidenciar a relação das variáveis: 

emprego, indústria e produtividade, com base em países que se encontravam em pleno 

desenvolvimento. A análise não compete ao período estudado nesse trabalho, no entanto 

encontra respostas positivas entre a relação do desempenho industrial e o desempenho 

econômico global e a geração de emprego.  
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O desenvolvimento econômico de um país ou estados-nação é o processo de 

acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao 

capital que leva ao aumento da produtividade, dos salários, e do padrão médio 

de vida da população. BRESSER (2008, apud BRESSER, 2000, p. 01) 

 

O mesmo autor nos diz que, para o desenvolvimento de uma região ou estado é 

necessário ter uma sociedade que exista empresários e mão de obra para empregar, a 

obtenção de lucros e salários remunerativos, avanços tecnológicos e agregação de valores 

em termos reais, um mercado capaz de absorver e aquecer o sistema econômico e um 

estado orientador. Segundo (BIELSCHOWSKY, 1999; LAPLANE e SARTI 1997 e 1998, 

apud ERBER, 2000, p.14), “no caso brasileiro, há consenso quanto à predominância do 

mercado interno como determinante dos investimentos industriais”. Outro fator de grande 

importância para as indústrias atuantes na região estudada é a matéria prima de boa 

qualidade. 

Conforme Jones (2000) existe várias economias no mundo todo, tamanhos e 

realidades diferentes. Que vai de um extremo ao outro, desde muito ricos e muito pobres, 

isso por que algumas economias simplesmente não crescem. Para esse fato são analisados 

alguns pontos com evidência empírica, que explicam o porquê da enorme diferença. O 

autor traz uma análise das variáveis PIB per capita, PIB por trabalhador, Taxa de 

participação da mão de obra, Taxa média anual de crescimento e Anos necessários para 

duplicar o PIB (1990). Nelas podemos ver a grande diferença entre as rendas per capita, 

países pobres apresentam renda per capita inferior a 5% da renda per capita dos países 

ricos.  

 

 
Gráfico 1 - PIB Per capita no Brasil nos ano de 2010 / 2016 

  Fonte: IBGE 2018. 

 

Olhando para o Brasil separadamente, é possível ver no gráfico 1, como se 

comportou o PIB per capita nos últimos anos.  

 

2.2  PIB – BRASIL X OUTROS PAÍSES 

 

No final de 2015/2016 o PIB do Brasil ocupava o 34º lugar no ranking mundial. 

Em 1º Índia, 2º Filipinas, 3º China seguido dos demais. Próximo do Brasil estavam Grécia 

e Rússia, ocupando respectivamente o 32º e 33º lugar. (ECONOMIA G1)  
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Tabela 1 - Taxa de Crescimento do PIB no 2º Trimestre / 2016 

 

Fonte: Ranking do PIB dos países em 2016 (Foto: Austin Rating) – Economia G1. 

 

Foi projetado para o ano de 2017 1,2% de crescimento, atingindo apenas a 

variação de 1% de um ano para outro, conforme a Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Taxa de Crescimento do PIB no 2º Trimestre / 2017 

Ranking País 2º T16 / 2º T17 

1º Romênia 6,9% 

2º China 6,8% 

3º Filipinas 6,7% 

32º Itália 1,5% 

33º Suíça 1,1% 

34º Brasil 1,0% 

     Fonte: Ranking do PIB dos países em 2017 (Foto: Austin Rating) – Economia G1. 

2.3  O PAPEL DA INDÚSTRIA NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 

Na década de 90 ocorreram várias transformações nas políticas públicas de 

emprego e renda, no intuito de gerar mais financiamentos importantes e estáveis, que foi 

o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). A partir de sua criação, surgiu o PLANFOR 

(Plano Nacional de Qualificação Profissional), o SINE (Sistema Nacional de Emprego) e 

estruturação de um sistema de programas de geração de emprego e renda. Um dos 

programas criados foi o Programa de Geração de Emprego e Renda na Indústria Civil, o 

FAT-HABITACIONAL. O programa teve seu ápice em 2002, o objetivo era gerar 

emprego e renda no setor da construção civil, aproveitando mão de obra não qualificada, 

e que financiava imóveis habitacionais para a classe média. (PASSOS; COSTANZI, 

2002).  

Com a construção habitacional de imóveis, as indústrias de cimento produziram 

e forneceram mais do que o normal. Além da mão de obra demandada pela construção 

civil, surgiu também nas indústrias cimenteiras, que precisaram expandir o seu quadro de 

funcionários. 

A indústria trouxe com ela uma seleção de mão de obra, quando implantada em 

áreas que antes predominava a agricultura como fonte de renda, algumas pessoas não 

conseguiram se adaptar a mudança.  

Gerando desemprego e investimento em plantios particulares. Isso pode se 

dever, ou à necessidade de empregados mais hábeis para lidar com tecnologias 

mais sofisticadas, ou à necessidade das firmas em manter sua capacidade 

Ranking País 2º T16 / 2º T15 2º T16 / 1º T15 (*) 
2016 

Projeção 

2017 

Projeção 

1º Índia 7,1% n.d. 7,4% 7,4% 

2º Filipinas 7,2% 7,4% 5,8% 5,9% 

3º China 6,7% 7,4% 6,6% 6,2% 

4º Indonésia 5,2% 17,1% 6,5% 6,3% 

5º Malásia % 2,8% 4,3% 4,5% 

32º Grécia -0,1% 1,1% -0,6% 1,5% 

33º Rússia -0,6% n.d. -1,2% 1,0% 

34º Brasil -3,8% -2,2% -3,2% 1,2% 
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criativa, aumentando as chances de desenvolverem inovações em produto e/ou 

processo via o crescimento da demanda por mão de obra melhor qualificada 

(TAFNER 2006; PIANTA 2007, apud, SELAN; GARCIA; JUNIOR, 2009, p. 

5). 

 

O desenvolvimento está bem relacionado à educação, ao avanço tecnológico e 

taxas, essas variáveis definem os investimentos realizados pelas empresas. Tecnologia e 

acumulação de capital resultam em conhecimento é isso que as empresas buscam. 

Podemos desmembrar a acumulação de capital em dois tipos – físico e humano, com o 

passar dos anos e dos intensos investimentos em tecnologia, o capital humano ganhou um 

valor maior em relação ao físico. O individuo é cada vez mais valorizado quando 

apresenta conhecimentos intelectuais, comunicativo e administrativo, se tornando um 

elemento estratégico da produção, visto que muitas atividades são apenas comandos 

operacionais. A classe profissional capacitada, treinada e educada ganha cada vez mais 

espaço no mercado de trabalho, superando a classe capitalista que só enxerga no trabalho 

uma fonte de lucratividade e de pessoas que não contribuem intelectualmente, apenas de 

forma braçal, Bresser (2008). Por isso é de grande valia a capacitação, pois mesmo que o 

mercado oferte inúmeros empregos, a permanência e o nível salarial, estão relacionados 

ao grau de estudo do indivíduo.  

Em Keynes 1982, o volume de emprego está relacionado com a demanda efetiva 

da firma ou indústria, quanto mais pessoas empregadas, maior será a demanda efetiva, a 

função emprego retrata bem essa relação.  

O consumo do cimento produzido depende diretamente da saúde da construção 

civil, se ela prospera, a demanda pelo produto responde proporcionalmente. O cimento é 

um produto homogêneo e consumido totalmente por este setor, seja ele de pequeno ou 

grande porte, habitacional ou de alta complexidade. Foram evidenciadas três grandes 

etapas na história do cimento, a primeira ocorreu no Brasil, em seu período de 

desenvolvimento, no chamado Milagre Econômico, década de 70. Os programas 

habitacionais e o grande investimento do governo em obras expandiram largamente o 

setor da construção civil, com isso demandando mais produção de cimento. A segunda 

etapa ocorreu após a 2ª crise do petróleo, ao final da década de 70, o Brasil passava por 

uma grande crise econômica, particularmente a construção civil, estagnando a demanda 

por cimento. O setor passou por grandes adaptações para não cair totalmente, redução de 

custos, redução no quadro dos funcionários nas empresas, mesmo assim várias fábricas 

fecharam suas portas. Logo depois ocorreu à consolidação do mercado cimenteiro, foi da 

estagnação ao fortalecimento, no qual algumas empresas não acompanharam. Terceira e 

última etapa, em 2014 vários fatores impulsionaram a indústria rumo ao crescimento. Os 

principais foram: ambiente econômico favorável para o segmento, aumento da renda real, 

aumento da massa salarial real, expansão de crédito imobiliário por parte do governo e 

bancos privados. O aumento nos investimentos em obras de infraestrutura foi crucial para 

que o setor da construção civil impulsionasse os serviços, logo, expandir a demanda por 

cimento (SNIC, 2017). 

 

2.4  A INDÚSTRIA CIMENTEIRA E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO 

BRASIL 

A indústria fabricante do cimento é um setor importante para a economia 

brasileira de uma maneira geral, produz um insumo essencial para a construção civil, que 

é grande empregadora de mão de obra, como também o desenvolvimento da infraestrutura 

nacional. O Nordeste é o segundo maior produtor de cimento do Brasil. Pela ótima 
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qualidade do cimento produzido no País, outras regiões preferem importar o cimento 

brasileiro mesmo sendo mais distante do que outros produtores próximos, por esse motivo 

os empresários optam pela instalação de indústrias em regiões estratégicas, o Nordeste 

vem destacando-se bastante no aumento da sua capacidade produtiva. O setor fabricante 

de cimento está ligado à condição econômica da região atendida. Além disso, por conta 

dos fatores citados anteriormente relacionados aos custos de transporte, no Brasil há forte 

semelhança entre a produção e a demanda, sendo os fluxos de exportação e importação 

relativamente baixos em relação aos volumes produzidos e consumidos internamente 

(VIANA, 2014).  

 

Gráfico 2 - Produção industrial no Brasil nos anos de 2013, 2015 e 2016. Índice Acumulado no Ano 

(Base: igual período do ano anterior). 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

 

Na região estudada, que pertence ao Nordeste, existem várias fábricas do 

segmento industrial, com participação significativa Mizu (início de atuação em 2012), a 

Cal Norte Nordeste, a Ical Boa Sorte e a Polimix Concreto (mesmo grupo da Mizu). 

Ambas absorvem toda a mão de obra possível das comunidades sedes das empresas e 

arredores. Fomentando seu comércio e desenvolvimento (PORTAL DA CIDADE). 

2.5  A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO: COMPARATIVO RN X CE 

 

Foi comparado o total do pessoal ocupado entre os Estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará, presente na indústria de transformação. Estado que faz divisa com o RN. 
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Gráfico 3 - Número do pessoal ocupado na indústria de transformação: Rio Grande do Norte x Ceará. 

Fonte: IBGE. 

 

No gráfico 3 mostra um comparativo dos estados do Ceará e do RN, no sentido 

das pessoas ocupadas no ramo da indústria de transformação. Os estados fazem divisa 

próximo ao polo industrial de Baraúna. O estado do Ceará é composto por 184 

municípios, enquanto o RN por 167 (IBGE). Um ponto importante em destacar é que o 

setor de transformação do estado do Ceará destaca-se pelas empresas dos segmentos de 

calçados e têxtil, a área industrial de cimento é em menor dimensão, formada pelas 

empresas: Companhia Industrial de Cimento Apodi, Votorantim Cimentos N/NE S/A e 

Companhia Sul americana de Cerâmica S/A, esta não pertence ao mesmo ramo, porém, 

do mesmo segmento (CNI).  

Já o Polo cimenteiro do estado do Rio Grande do Norte está distribuído entre os 

municípios de Baraúna, Mossoró e Currais Novos. O qual é abundante em bacias de 

calcário, caulim e feldspato, matéria prima que contribuem na implantação das indústrias 

de cimento e cerâmica. (SEDEC/ASSECOM).  

2.6 EMPREGO E RENDA NO ESTADO DO RN X MUNICÍPIO DE BARAÚNA 

 

A evolução do emprego formal no Rio Grande do Norte acompanha o mesmo 

ritmo que segue o Brasil. Em destaque os setores da construção civil e do comércio. Já os 

setores de serviços e agropecuária apresentam perda na mão de obra empregada. A crise 

de 2008 não foi vivida com ênfase pelo Brasil, mas sofremos seus respingos, nos gerou -

0,2% (PIB) de retração na economia brasileira, vindo a se recuperar somente em 2009. 

No ano de 2010 conseguiu elevar o PIB em relação a 2008.  

Em 2010 o Rio Grande do Norte obteve saldo positivo e os responsáveis por esse 

feito foram os setores do comércio, serviços, construção civil e indústria de 

transformações. A economia brasileira é convidativa para o crescimento do emprego 

formal. Os setores com maiores números de empregos formais são o comércio e os 

serviços. Com maior força dos setores da construção civil, comércio e serviços. Os setores 

da agropecuária, construção civil e indústria de transformação foram os que sentiram mais 

os efeitos da crise 2008/2009, vindo a se recuperarem em 2010. O número de empresas 

atuantes segue o mesmo padrão, pode ser visto no gráfico a seguir (PASSOS; COSTANZI, 

2002). 

266521 273922 271406
253199

70166 72056 69509 65314

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2012 2013 2014 2015

Ceará Rio Grande do Norte



 

206 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - 

Número de 

empresas atuantes em Baraúna nos anos de 2010 / 2015 Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 

2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 

 

No gráfico 4 observa-se o número de empresas atuantes no município de 

Baraúna/RN. É visível um aumento significativo no decorrer dos anos, com alguns 

momentos de quedas, recuperando-se logo nos anos seguintes. Olhando para o período 

estudado (2012-2015), apresenta duas quedas após o funcionamento da indústria no 

município, no ano de 2012 foi o ano que a indústria começou a dar os primeiros passos, 

a demanda por mão de obra ainda era pouca. Então seguimos o ano de 2013, com uma 

alta, nesse ano a indústria já estava em pleno funcionamento, foi o momento também que 

empresas de outros seguimentos diferente do cimento, voltaram os olhos para o 

município, como por exemplo, a mineração de calcário. Até em então tudo bem, porém, 

se aproximava o ano de 2015,  grande crise de empregos sentida por todas as áreas, 

inclusive a indústria. Então no final de 2014 já foi possível sentir o impacto de demissões 

das empresas. 

3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas de natureza 

qualitativa e quantitativa, bibliográfica e histórica. O método de abordagem é o hipotético 

dedutivo, no qual foi formulada a tese da indústria cimenteira gerando mais empregos e 

renda para o município de Baraúna. Os métodos de procedimentos foram históricos e 

comparativos. O método de pesquisa é o bibliográfico. Como técnica de pesquisa foi 

aplicado questionário junto à administração da empresa. O período de análise foi de 2005 

a 2015. 

Realizou-se um estudo para explicar a geração de emprego e renda no município 

de Baraúna, antes e após a chegada da indústria de cimento, no período de 2012 a 2015. 

Aplicou-se apenas um questionário junto à administração da empresa, que foi capaz de 

fornecer todos os dados solicitados e necessários, dentro das limitações de ética da 

mesma. Na região também existe uma indústria que fabrica cal, mas se mostra pouco 

relevante para a pesquisa, devido ser uma empresa nova, que ainda não demanda muita 
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mão de obra e por seu número de funcionário ser bem reduzido. 

Os dados da pesquisa foram obtidos por fontes primárias e secundárias, através 

de informações junto a Analista de Recursos Humanos da empresa, por meio de aplicação 

de questionário, bem como consultas de livros, relatórios, artigos e sites da web. Após a 

coleta dos dados e com complemento da pesquisa bibliográfica de documentos e sites, foi 

feito uma análise qualitativo-quantitativa. Os dados foram organizados para apresentação 

em gráficos e tabelas, possibilitando a interpretação dos resultados. 

4  A INDÚSTRIA DE CIMENTO E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO 

MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN 

Esta seção mostrará os resultados encontrados na pesquisa, a partir da análise 

dos dados. Será apresentado o volume de empregos, o comportamento de admissão e 

demissão de pessoas entre os anos de 2012 a 2015, a fração que pertence à indústria, e a 

ocupação e níveis de renda gerados pela mesma.  

4.1  COMPARAR A EVOLUÇÃO DO EMPREGO (ADMISSÃO E DEMISSÃO) NO 

MUNICÍPIO E NA EMPRESA PESQUISADA (2012 A 2015). 

 

Os resultados foram obtidos com base em pesquisa documental, em sites e com 

o questionário elaborado e aplicado na empresa estudada. Com base nos dados 

apresentados no gráfico a seguir, a pesquisa mostra que a empresa estudada é responsável 

no ano de 2012 por 4% dos empregos gerados no município, permanecendo nesse 

percentual também durante os anos de 2014 e 2015. No ano de 2013 sofreu uma variação 

de 1% para maior, em relação ao ano anterior, representando 5% do montante de 

empregos.  

 
Gráfico 5 - Comparativo da evolução do emprego – Município x Empresa 

Fonte: CAGED e pesquisa de campo.  

 

A empresa do segmento de transformação (indústria), também teve sua parcela 

no número de desempregados. Nos anos de 2012 e 2014 foi responsável por 3%, em 2013, 

2% e em 2015, 4%. Neste último ano teve a crise econômica como impulsionador desse 

feito, que afetou todo o mundo, inclusive o Brasil e regiões.  

Com base na pesquisa, foi considerada uma rotatividade baixa tanto nas 
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admissões e demissões, quando visto por ano. Com os dados do estudo, foi possível ver 

que pessoas sem experiência também são contratadas, essas são capacitadas e 

desenvolvidas pela empresa.  

Tabela 3 - Nível de Escolaridade dos atuais funcionários (2018): 

Nível de Escolaridade Nº de Funcionários Nível de Escolaridade Nº de Funcionários 

Fundamental Incompleto 123 Nível Técnico 42 

Fundamental Completo 16 Superior Incompleto 01 

Ensino Médio Incompleto 87 Superior Completo 16 

Fonte: pesquisa de campo. 

Após o recrutamento e seleção, as pessoas admitidas são direcionadas as suas 

funções e de acordo com suas tarefas é possível identificar quais qualificações cada 

colaborador precisa, para desenvolver as atividades da melhor maneira, com agilidade e 

qualidade.  

 4.2 PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA CIMENTEIRA NO TOTAL DE EMPREGOS 

DO MUNICÍPIO 

A pesquisa busca verificar, comparar e identificar, a parcela que a indústria 

representa no total de empregos da cidade. Os dados foram obtidos com pesquisa no site 

do IBGE e questionário aplicado à empresa.  

 

Gráfico 6 - Total do número de empregos – Município x Empresa 

Fonte: IBGE e empresa estudada. 

  

Os dados obtidos mostram que a indústria representa em média 7% do total de 

empregos no município. Levando em consideração as poucas empresas na região, pode-

se considerar uma parcela significativa para a cidade. Em 2012 representou 6%, 2013 8%, 

2014 e 2015 7%. No período da construção e instalação da fábrica foram gerados muitos 

empregos indiretos, com as chamadas empresas prestadoras de serviços, elas 

permaneceram durante todo o processo de montagem, uma empresa que tinha um grande 

montante de funcionários eram da área civil, que foram responsáveis por todas as 

estruturas da fábrica. Além dos empregos gerados nesse período, a demanda de serviços 
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e movimento de pessoas impulsionou ao surgimento de pequenas empresas na cidade 

como, por exemplo, de transporte de pessoas, de alimentação e hospedagem (Pesquisa de 

campo).   

 

4.3 OCUPAÇÃO E NÍVEIS DE RENDA DA REGIÃO  

 

Foi analisado o tipo de empregos e funções existentes na indústria, apresentando 

a média salarial de cada um. Assim, tendo base da renda gerada e que circula dentro da 

economia da cidade. Com base na tabela abaixo, é possível ver que, a maioria dos cargos 

existentes na estrutura da empresa está na menor faixa salarial.  

Tabela 4 - Níveis de renda por cargos/funções 

Faixa Salarial Nº de Cargos por Faixa Salarial 

De R$ 937,00 a R$ 2.811,00 41 

De R$2.812,00 a R$ 5.622,00  14 

De R$ 5.623,00 a R$ 8.433,00 06 

Acima de R$ 8.433,00 14 

                         Fonte: SINE e pesquisa de campo. 

Atualmente a empresa pesquisada conta com 285 empregos ativos, este número 

está distribuído nos 75 cargos existentes na empresa. É presente a perspectiva por parte 

da empresa de expandir o quadro de funcionários. Após a retomada da economia, que 

passou por uma forte depressão, a empresa possui uma linha de produção disponível para 

ampliar a sua presença no mercado. Um dos fatores mais fortes que contribuiu para a 

instalação e permanência da mesma na região foi a vasta disponibilidade e qualidade da 

matéria prima usada na fabricação do cimento. Outro fator significativo é a logística, a 

fábrica está localizada em uma região privilegiada, encontra-se na divisa de duas capitais.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O objetivo dessa pesquisa foi analisar o nível de empregos, a renda e o tipo de 

ocupação existentes no município de Baraúna, e verificar juntamente a participação da 

indústria nesse montante. Mostrar esses índices no período após a atuação da fabrica do 

ramo de cimento, que funciona ativamente deste o ano de 2012. Para isso, foi utilizado 

primeiramente um questionário direcionado a analista de recursos humanos da empresa 

selecionada, e ainda, pesquisas documental e bibliográfica, seguido de interpretação e 

analise dos dados obtidos. 

Os resultados mostraram que a indústria participa ativamente na geração de 

ocupação para as pessoas da cidade, ela sozinha é responsável por uma média de 7% dos 

empregos existentes. Além de gerar ocupação, preocupa-se com a qualificação dos 

colaboradores, incentivando a educação profissional e proporcionando qualificação, a fim 

de desenvolver e tornar os integrantes, pessoas com censo crítico capazes de se 

posicionarem dentro da organização. Os salários da indústria se mostraram bastantes 

atrativos, em níveis mais elevados e satisfatórios para as atividades desenvolvidas.   

Diante dos resultados, conclui-se que a indústria trouxe benefícios para a região, 

através da criação de empregos, sendo eles diretos e indiretos, também com o 

recolhimento de impostos, o ISS sobre os serviços, que é destinado à prefeitura, o ICMS, 

sobre as compras, que nesse caso é para o Estado. Na geração de renda com o pagamento 
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pela ocupação das pessoas empregadas, sejam elas, funcionários diretos da fábrica ou 

pessoas que se beneficiam com as atividades geradas a partir do funcionamento da 

mesma. Esses fatores contribuem significativamente para o desenvolvimento do 

município. 
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RESUMO  

Este artigo tem como objetivo aplicar o método Propensity Score Matching (PSM) 

referente ao último conjunto dos microdados do ENEM para o ano de 2016 para testar se 

as melhores escolas privadas de Recife são mais eficientes ou se o resultado apresentado 

por elas é resultado do viés de seleção devido à significativa estratificação do sistema 

educacional. Através desse método foi possível visualizar a diferença de desempenho 

entre os resultados com pareamento e sem pareamento, notando-se que sem o pareamento 

há uma sobrevalorização dos resultados. Isto é, a contribuição inerente aos bons alunos 

mascara o resultado das melhores escolas. A conclusão é que, estudar nas melhores 

escolas faz diferença no rendimento do aluno no ENEM. Ou seja, tem um efeito escola. 

Assim são de fatos boas escolas e não apenas porque têm bons alunos. 

Palavras-chave: Economia da Educação, Propensity Score Matching (PSM), Educação 

de Recife, Viés de Seleção. 

 

ABSTRACT 

This article aims to apply the Propensity Score Matching (PSM) method for the last set 

of ENEM microdata for the year 2016, which best fit the education in Recife, to test if 

the best private schools are more efficient or if the result presented by them is a result of 

the selection bias due to the significant stratification of the educational system. Through 

this method it was possible to visualize the difference of performance between the results 

with pairing and without pairing, noting that without the pairing there is an overestimation 

of the results. That is, the inherent contribution to good students masks the results of the 

best schools. The conclusion is that, studying in the best schools makes a difference in 

the ENEM student's income. That is, it has a school effect. So are good school facts and 

not just because they have good students. 

Key words: Economics of Education, Propensity Score Matching (PSM), Education in 

Recife, Selection Bias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisando alguns resultados de avaliações a favor dos estudantes brasileiros 

tem-se constatado significativas diferenças nos resultados de escolas privadas em relação 

aos de escolas públicas baseadas em alguns sistemas de avaliaçoes como por exemplo o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)11, o Programme for International 

Student Assessment (PISA)12 e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Isso pode 

estar refletindo, tanto a fuga da classe média do ensino público, que busca nas escolas 

particulares um sistema de ensino mais eficiente, como o maior acesso à educação pública 

das famílias mais carentes.  

Entretanto, Costa, Arraes e Hernandes (2014) mostraram que é difícil separar 

nesta diferença o efeito da eficiência do sistema privado do efeito das condições 

socioeconômicas das famílias que podem optar por escolas privadas para seus filhos; 

principalmente, considerando que a grande maioria das famílias brasileiras apresenta 

perfil socioeconômicos desfavorável e só tem a escola pública como única opção.  

De acordo com Costa, Arraes e Hernandes (2014) na busca de determinar o efeito 

médio da frequencia regular na escola e o efeito que ela incide no desempenho dos alunos, 

contornado o viés de seleção e, consequentemente, a endogeneidade intrínseca ao 

processo educacional, as suposições que possibilitam determinar um contrafactual são 

facilmente questionadas. No Brasil, pressupôe-se que os rendimentos familiares, a 

capacidade cognitiva dos alunos e a motivação das famílias relacionada à importância 

dada à educação como fator de mobilidade social têm um papel significativo no processo 

de seleção da escola, consequentemente, torna-se infactível sustentar os pressupostos de 

homogeneidade e ignorabilidade do tratamento.  

Como reconhece Webbink (2005), devido ao processo educacional ser a 

                                                 
11 O Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, instituído em 1990, é composto por um 
conjunto de avaliações externas em larga escala e tem como principal objetivo realizar um 
diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no 
desempenho do estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 
Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb. Acesso em 26/10/2017.  
12 O Programme for International Student Assessment (Pisa) – Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes – é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral 
a estudantes matriculados a partir do 8º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, 
idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. 
No Brasil, a coordenação do Pisa é responsabilidade do Inep. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/pisa. Acesso em 26/10/2017. 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb


 

214 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

princípio endógeno, inúmeros resultados encontrados na literatura da função de produção 

educacional sobre o efeito dos fatores escolares podem não ser corretos, especialmente 

quando se preocupa busca comparar estudantes dos sistemas público e privado de ensino 

(MORGAN e WINSHIP, 2007). 

Em termos gerais, como mostraram Costa, Arraes e Hernandes (2014), a 

literatura nacional e internacional identifica como os principais problemas de análise a 

endogeneidade decorrente de variáveis não observadas e o viés de seleção, razão pela 

qual se tem buscado abordagens metodológicas alternativas, tais como, variáveis 

instrumentais, pareamento no escore de propensão e diferença-em-diferença.  

Nesse contexto, pretende-se questionar as suposições de identificação da 

metodologia de Pareamento no Escore de Propensão na investigação sobre a diferença de 

resultados entre as melhores escolas privadas e as demais escolas públicas e privadas em 

Recife-PE.  

Em vista destes questionamentos, o objetivo desta pesquisa centra-se em aplicar 

o método Propensity Score Matching (PSM) no conjunto dos microdados do ENEM para 

o ano de 2016, mais recentes microdados disponíveis, para testar se as melhores escolas 

privadas são mais eficientes ou se o resultado apresentado por elas é resultado do viés de 

seleção devido à significativa estratificação do sistema educacional. 

A pesquisa se justifica pela relevância de estudos que envolvem educação e 

economia possuem como base teórica para a formulação de políticas educacionais, bem 

como devido ao destaque que vários autores vêm demonstrando nos últimos anos acerca 

da necessidade de mudanças para tornar o ensino mais atrativo e para a melhorar a 

capacitação dos estudantes para as reais necessidades do século XXI. 

Diante do que foi exposto, surge o questionamento: o diferencial de desempenho 

das melhores escolas privadas e entre as demais escolas privadas e públicas de Recife-PE 

no ENEM: bons alunos ou boas escolas? 

A hipótese a ser testada resulta em que a política das melhores escolas privadas 

é eficiente para melhorar o desempenho cognitivo dos alunos frente ao desempenho 

cognitivo proporcionado pelas demais escolas privadas e as escolas públicas em Recife-

PE.  

O trabalho se divide em cinco seções além dessa introdução. Na seção dois faz-

se uma revisão da literatura. Na seção seguinte a metodologia e o modelo empírico. A 
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analise descritiva das variaveis e os resultados e  encontram-se na seção quatro, por fim 

a seção cinco traz as considerações finais. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Hoxby (1994) investiga se o aumento nas possibilidades de escolha das escolas 

americanas, aumentando a competição entre escolas públicas e privadas e entre escolas 

privadas, melhora a qualidade da educação, onde utiliza a composição religiosa das 

escolas privadas como variável instrumental, a qual representa variações exógenas sobre 

a disponibilidade e custos das escolas privadas.  

Evans e Schwab (1995), aperfeiçoam a metodologia de Coleman et al (1987) e 

procuram investigar o efeito sobre a probabilidade de um aluno terminar o ensino médio 

e entrar na universidade através da diferença de qualidade de ensino entre as escolas 

públicas e católicas de ensino médio dos Estados Unidos13. Os autores enfatizam o 

problema gerado pelo viés de seleção, verificando que os estudantes com melhores 

habilidades cognitivas ou de famílias que atribuem maior valor a educação tendem a ser 

atraídos para o ensino católico, o que superestimaria o efeito da educação católica.  

Vandenberghe e Robin (2004) empregaram dados do PISA de 2000 para estimar 

o efeito da educação privada e pública sobre o desempenho dos alunos nos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Considerando o 

potencial viés gerado pela existência de fatores não observados, e relatando importantes 

divergências entre os resultados dos testes paramétricos e não-paramétricos, os autores 

utilizam três métodos: variáveis instrumentais (VI), a abordagem de Heckman de dois 

estágios e o Pareamento no Escore de Propensão. Os resultados revelam que a educação 

privada não gera benefícios sistemáticos para a maioria dos países. Embora não seja 

constatado para o Brasil, os autores sugerem interpretar o resultado a partir de 

características culturais e não de eficiência das escolas privadas. 

Nguyen, Taylor e Bradley (2006), explorando dados longitudinais, deram 

continuidade à pesquisa sobre o efeito das escolas católicas americanas. Com isso, 

aplicaram a metodologia de pareamento no escore de propensão em combinação com a 

                                                 
13 Eles citam que os resultados de Coleman et al (1987) foram questionados por vários outros 
autores, os quais apontam esses resultados como sensíveis a escolha de outras variáveis 
independentes, logo há significativos efeitos decorrentes de um viés de seleção. 
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metodologia de diferença-em-diferença para controlar o viés de seleção devido às 

características observadas e não observadas constante no tempo. Os resultados apontam 

para um efeito menor da escola católica americana, comparado ao obtido por (ATONJI; 

ELDER; TABER, 2002).  

Para o caso brasileiro França e Gonçalves (2010), a partir do SAEB 2003, 

analisaram a diferença entre os resultados do sistema da educação pública e privada 

brasileira utilizando a metodologia do Pareamento no Escore de Propensão com o intuito 

de superar o viés de seleção proveniente de características não observadas relacionadas 

com o nível socioeconômico das famílias. Os resultados para os alunos do 5º ano de 

ensino fundamental mostraram uma superioridade do efeito da escola privada sobre a 

pública, bem como uma diferença crescente quanto ao nível socioeconômico.  

Curi e Menezes-Filho (2010), reconhecendo que os fatores que influenciam a 

escolha da rede de ensino pelas famílias são combinados tanto do lado da demanda das 

famílias, através da renda familiar e o nível educacional dos pais, quanto pelo lado da 

oferta, aferida pelo número de vagas disponibilizadas pela rede pública. Investigaram 

quais variáveis são relacionadas à decisão das famílias em matricular seus filhos em 

escolas privadas, e qual o nível de gastos dessas famílias brasileiras em educação. 

Concluíram que a educação da mãe, a renda familiar e a oferta de escolas públicas, custo 

da educação no estado e a região de moradia são os principais fatores que influenciam a 

decisão dos pais na escolha por escolas privadas. Os autores supõem que tal escolha 

decorre da baixa qualidade de ensino observada na rede pública, mesmo sendo gratuita, 

e de sua limitada oferta de vagas.  

Costa, Arraes e Hernandes (2014) analisaram a diferença no desempenho dos 

alunos de escolas brasileiras públicas e privadas, a partir da análise de Identificação 

Parcial ou Limites introduzida por Manski (1989). Utilizando informações dos 

microdados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 2005 para os 

estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, os resultados apontaram a sobreestimação 

do efeito das escolas privadas com as metodologias que se baseiam nas suposições de 

ignorabilidade e imputação, mas o efeito ainda permanece significativamente positivo. 

Marcelino, Justo e Alencar (2017), analisaram a eficiência da política pública de 

educação integral no Ceará, comparativamente a eficiência proporcionada pelas escolas 

de tradição, por meio dos microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
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referentes ao ano de 2014. Para o alcance do seu objetivo, utilizou-se o Propensity Score 

Matching (PSM) por meio do método Nearest-Neighbor. Verificou-se diferença 

significativa no desempenho escolar favorável ao grupo de tratamento, além de permitir 

inferir a importância do método para a obtenção de resultados robustos, tendo em vista 

que sem o pareamento observou-se uma sobrevalorização do efeito médio da política. 

Serão apresentados na próxima seção o método utilizado na pesquisa, 

descrevendo o modelo empírico e apresentando à análise descritivas das variáveis usadas 

na análise. Finalizando a seção com os dados utilizados provinientes dos microdados do 

Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM) 2016. 

 

3 METODOLOGIA 
 

A metodologia de Propensity Score Matching (PSM), amplamente discutida em 

Heckman, Ichimura e Todd (1998), Imbens (2004), Blundell e Costa-Dias (2007) e 

Caliendo e Kopeinig (2008), visa determinar um contrafactual a partir da determinação 

de indivíduos dentro do grupo controle que sejam semelhantes aos tratados dadas as 

variáveis observáveis.  

3.1 Propensity Score Matching (PSM) 

 

A suposição fundamental de identificação do efeito médio do tratamento da 

metodologia de Pareamento no Escore de Propensão, introduzida por Rosenbaum e Rubin 

(1983a), é a Suposição de Independência Condicional (SIC), que pode ser representada 

das seguintes formas: 

 

𝐷 ⊥ (𝑌(1), 𝑌(0)) | 𝑋                                                       (1. 𝐴) 

Ou 

𝐸(𝑌(0)|𝐷 =  1, 𝑋 ) =  𝐸(𝑌(0)|𝐷 = 0, 𝑋 )                                   (1. 𝐵) 
 

De acordo com Costa, Arraes e Hernandes (2014) a suposição (1. 𝐴) implica que 

dado as variáveis observáveis 𝑋, o tratamento 𝐷 é independente dos resultados potenciais, 

𝑌(0) 𝑒 𝑌(1). Para facilitar a análise de modelos lineares, a equação (1. 𝐵) reflete que a 

SIC significa que a esperança condicional do resultado potencial 𝑌(0) em relação as 

variáveis observáveis 𝑋 é independente do status de tratamento 𝐷.  Estas suposições são 

de fácil questionamento, pois pressupõe que além das variáveis observadas 𝑋𝑖 não há 
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características não observadas do indivíduo associadas com os resultados potenciais e o 

tratamento.   

Outra suposição intrínseca a essa metodologia, conforme Costa, Arraes e 

Hernandes (2014) é que, o efeito individual do tratamento é constante, de modo que para 

o indivíduo 𝑖, 𝜏 =  𝑌𝑖(1) −  𝑌𝑖(0).  Além disso, para relacionar a metodologia de 

pareamento com o modelos lineares, supõe-se que 𝑌𝑖(0) = 𝛼 +  𝛽′𝑋𝑖 + 𝜀𝑖, onde 𝜀𝑖 =

𝑌𝑖(0) − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝑋𝑖] é o resíduo capturando as variáveis não observáveis que afetam os 

resultados na ausência de tratamento. Então, com o resultado observado é definido como 

𝑌𝑖 = (1 − 𝐷𝑖) ∙ 𝑌𝑖(0) + 𝐷𝑖 ⋅ 𝑌𝑖(1) , podemos escrever: 

 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝜏 ⋅ 𝐷𝑖  +  𝛽′𝑋𝑖 + 𝜀𝑖                                                      (2) 

 

Nessa abordagem a SIC é equivalente a independência do 𝑌𝑖 e 𝐷𝑖 condicional em 

𝑋𝑖. A segunda suposição utilizada é que para todos os valores possíveis das variáveis 

observadas, existem unidades no grupo tratamento e controle. Essa suposição pode ser 

representada por: 

0 < 𝑃𝑟(𝐷𝑖 = 1| 𝑋𝑖 = 𝑥) < 1                                                    (3) 

 

Essa suposição é chamada de sobreposição, pois implica que o suporte da 

distribuição condicional de 𝑋𝑖 dado 𝐷𝑖=0 sobrepõe completamente a da distribuição de 

𝑋𝑖 condicional de 𝑋𝑖dado 𝐷𝑖 = 1.   

Com uma amostra aleatória (𝐷𝑖, 𝑋𝑖)𝑖=1
𝑁  , pode-se estimar o escore propensão 

definido acima. Entretanto, os modelos paramétricos comuns, tais como probit e logit, 

garantem que todas as probabilidades estimadas são estritamente entre zero e um. Nesse 

sentido, analisar as probabilidades montados a partir desses modelos podem levar a 

inferências erradas (IMBENS E WOODRIDGE, 2008).   

A combinação de suposição de independência condicional e sobreposição foi 

referido por Rosenbaum e Rubin (1983b) como “ignorabilidade forte”. Existem várias 

maneiras de estabelecer a identificação do efeito do tratamento médio sob ignorabilidade 
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forte. Utilizando a lei das Expectativas Iteradas14, nota-se que: 

 𝜏(𝑥)  = 𝐸[𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0) | 𝑋𝑖 =  𝑥], é identificado por x no suporte das 

variáveis: 

𝜏(𝑥)  = 𝐸[𝑌𝑖(1) − 𝑌𝑖(0) | 𝑋𝑖 =  𝑥] 

                   = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1, 𝑋𝑖 = 𝑥] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0, 𝑋𝑖 = 𝑥] 

= 𝐸[𝑌𝑖|𝐷𝑖 = 1, 𝑋𝑖 = 𝑥] − 𝐸[𝑌𝑖|𝐷𝑖 = 0, 𝑋𝑖 = 𝑥]                            (4) 

 

Onde a segunda igualdade deve-se a suposição de independência 

condicional: 𝐸[𝑌𝑖(𝑑)|𝐷𝑖 = 𝑑, 𝑋𝑖] não depende de 𝑑. Pela hipótese de sobreposição pode-

se estimar os dois termos na última linha e, portanto, identificar 𝜏(𝑥) . Uma vez que se 

pode identificar 𝜏(𝑥) para todo 𝑥, então também é identificado o valor esperado da 

distribuição da população das variáveis explicativas, ou seja: 

 

𝜏 𝑝𝑒𝑡𝑚 =  𝐸[𝜏(𝑋𝑖)                                                                (5) 

 

Por fim, para a estimação do PSM foi utilizado o modelo Probit. As variáveis 

explicativas do modelo estarão incluídas no vetor de características 𝑋𝑖 e a variável 

dependente será uma dummy (Média das melhores escolas privadas de Recife-PE = 

d10MelhoresEscPriv), que assumirá valor 1 para as melhores escolas privadas e valor 0, 

caso contrário, adaptado de Pereira, Justo e Lima (2015). A seguir será apresentada a 

análise descritivas das variáveis utilizadas com base nos microdados do ENEM 2016. 

 

3.1.1  Analise Descritivas 

 

Com base no que a literatura julga importante para a medição de índices de 

proficiência, foram selecionadas para a análise as seguintes variáveis dos microdados do 

ENEM 2016: gênero (dSexo), idade (Idade), raça (dRaça), estado civil (dEstadoCivil), 

atuação em atividade remunerada (dTrabalha), tamanho da família (Residentes), renda 

familiar (RendaFamiliar), escolaridade da mãe (EscolaMãe), Ocupação da mãe, 

escolaridade do Pai, Ocupação do Pai, tipo de escola (dTipoEscola), tipo de ensino 

                                                 
14 Para mais detalhes, disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/176878/mod_resource/content/2/Apendice%20B.pdf. 
Acesso em: 05 de jan. 2018. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/176878/mod_resource/content/2/Apendice%20B.pdf


 

220 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

(dTipoEnsino), tipo de ensino  fundamental  (dTipoEnsFund), tipo de ensino  médio 

(dTipoEnsMedio), tempo para concluir o ensino médio (TempoEnsinoMédio), 

dependência administrativa (dependênciaADM_ESC), localização da escola 

(Localização) e acesso à internet (Internet). 

Desta forma, com o uso de estatísticas descritivas, a Tabela 01 apresenta a média, 

o valor mínimo, máximo e o desvio padrão das variáveis selecionadas utilizadas no 

trabalho com base nos microdados do ENEM 2016.  

 

Tabela 01: Seleção das variáveis descritivas utilizadas com base nos Microdados do ENEM (2016). 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

dSexo 15806 0,452170 0,497723 0 1 

Idade 15806 18,48336 4,168752 14 70 

dRaça 15806 0,133620 0,340255 0 1 

dEstadoCivil 15806 0,958244 0,200038 0 1 

dTrabalha 15806 0,086107 0,280530 0 1 

Residentes 15806 13,86948 1,902989 1 19 

RendaFamiliar 15806 5,252626 4,428134 1 17 

EscolarMãe 15806 4,787549 1,616284 1 8 

OcupaçaoMãe 15806 3,351512 1,538887 1 6 

EscolaridadeMãe 15806 4,840630 1,817270 1 8 

OcupaçãoPai 15806 2,814248 1,324307 1 5 

dTipodeEscola 15806 0,656080 0,475030 0 1 

dTipodeEnsino 15806 0,886499 0,317215 0 1 

dTipoEnsFund 15806 0,115842 0,320046 0 1 

dTipoEnsMédio 15806 0,631975 0,482283 0 1 

TempoEnsinoMédio 15806 2,021890 0,188976 1 4 

dDependênciaADM_ESC 15806 0,633430 0,481883 0 1 

Localização 15806 1,001518 0,038938 1 2 

Internet 15806 1,807288 0,394441 1 2 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

 

 As variáveis idade, tipo de ensino, tipo de ensino fundamental, tipo de ensino 

médio, tempo para concluir o ensino médio, caracterizam o histórico acadêmico dos 

estudantes. A escolaridade dos pais e suas ocupações visam captar o efeito da herança 

educacional e ambiente familiar sobre o desempenho dos filhos, enquanto a estrutura 

familiar (Tamanho da Família) busca controlar o efeito da ausência de um dos pais sobre 

o ambiente educacional dos mesmos. As variáveis dependência administrativa, 

localização da escola, acesso à internet, visam captar as características escolares. 

Será apresentada no Quadro 01 a descrição das variáveis explicativas binárias 

(dummies) empregadas na regressão com modelo Probit.  
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Quadro 01 Descrição das variáveis dummies da regressão com modelo probit 

Variável Descrição 

DSexo Atribui-se valor 1 se Masculino e 0 caso contrário 

DRaça Atribui-se valor 1 se Negro e 0 caso contrário 

DEstadoCivil Atribui-se valor 1 se Solteiro e 0 caso contrário 

DTipoEscola Atribui-se valor 1 se Pública e 0 caso contrário 

DTrabalha Atribui-se valor 1 se Trabalha e 0 caso contrário 

DTipoEnsino Atribui-se valor 1 se Ensino Regular e 0 caso contrário 

DTipoEnsFund Atribui-se valor 1 se Público e 0 caso contrário 

DTipoEnsMedio Atribui-se valor 1 se Público e 0 caso contrário 

DDependência Atribui-se valor 1 se Pública e 0 caso contrário 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

 

3.1.2 Fonte de Dados 

 

Os dados utilizados nesse artigo são provinientes dos microdados do Exame 

Nacional do Ensino Medio (ENEM), pesquisa conduzida pelo Ministério da Educação 

Brasileira – MEC, cuja avaliação é realizada anualmente, utilizando os microdados das 

escolas públicas e privadas em Recife para o ano 2016. 

A amostra é composta por 15.808 alunos do 3° ano do ensino médio em Recife 

que realizaram o ENEM - 2016 dos quais, 10.371 fazem parte da amostra dos alunos de 

escolas públicas e 5.437 são alunos de escolas privadas desse total dos alunos recifenses. 

As variáveis de resultados utilizadas como medidas de qualidade do aprendizado 

são as 4 (quatro) provas objetivas que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do 

Ensino Médio e os respectivos componentes curriculares como mostra a Quadro 02: 

 

Quadro 02 - Áreas de conhecimento do Ensino Médio e os respectivos componentes Curriculares. 

Áreas de Conhecimento Componentes Curriculares 

Ciências Humanas e suas Tecnologias (CH) História, Geografia, Filosofia e Sociologia  

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CN) Química, Física e Biologia  

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação 

(CL) 

Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira 

(Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

Matemática e suas Tecnologias (MeTec) Matemática 

Fonte: Elaboração própria com base no Edital ENEM 2016. 

 

Serão apresentados na próxima seção os resultados e discussões obtidos após a 
aplicação do método. Bem como, algumas discussões sobre suas conclusões. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na primeira subseção são apresentados os resultados da análise descritiva, ao 
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passo que na segunda subseção são apresentados os resultados da ferramenta Propensity 

Score Matching (PSM) através das regressões múltiplas com modelo Probit.  

 

4.1  Resultados da Análise descritiva 
 

Com o uso de estatísticas descritivas, apresentam-se a seguir tabelas com 

distribuição de frequências (frequência absoluta e frequência relativa) e medidas de 

dispersão (média e desvio-padrão) para algumas das variáveis utilizadas na pesquisa e 

apresentadas anteriormente na seção de metodologia. A seguir são apresentados 

evidências iniciais do desempenho dos aluno no ENEM em função de características 

pessoais e familiares. 

Na Tabela 02 serão exibidos os resultados das notas de acordo com o sexo e 

observou-se que a maioria dos alunos das escolas de Recife que participou do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2016 era do gênero feminino (54,79%). 

As médias apontam que os participantes do gênero masculino perfizeram o melhor 

desempenho médio em todas as áreas do conhecimento avaliadas: Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias (CN), Ciências Humanas e suas Tecnologias (CH), Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias e Redação (CL) e Matemática e suas Tecnologias (MeTec). 

 

Tabela 02: Distribuição de frequências
 
e medidas de dispersão dos Alunos de Recife-PE do ENEM em 

2016 de acordo com o gênero. 

                                                                               Provas 

Sexo Fi      % 
      CN CH  LC MeTec 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Feminino 8659 54,79 495,50 82,99 546,07 79,72 530,70* 72,71  502,60 122,31 

Masculino 7147 45,21 507,69* 87,06 558,16* 81,90  540,06 74,09 530,91* 131,24 

Total 15806 100 501,03 85,08 551,55 80,93 534,96 73,49 515,48 127,23 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

Nota: Foram feitos testes de igualde de médias para cada prova por gênero. (*) as diferenças são 

estatisticamente significantes a 1%. 

 

Na Tabela 03 encontram-se os resultados por raça. Verificou-se que a maioria 

dos estudantes que realizaram o exame se declarou pardo (47,04%). Quanto à 

performance, observou-se que os indivíduos que se declararam brancos perfizeram o 

melhor desempenho médio em todas as áreas do conhecimento. 

Tabela 03: Distribuição de frequências e medidas de dispersão dos participantes Recifenses do ENEM em 

2016 de acordo com a raça. 
Raça Provas 
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  Fi   % 
   CN     CH            LC      MeTec 

Média DP Média   DP Média  DP Média   DP 

Não declarado 301 2,17 506,88 87,61 555,67 82,71 535,49 74,89 530,28 136,26 

Banca 4903 35,35 520,27 88,12 570,05 81,11 549,96 74,67 556,29 137,44 

Preta 1791 12,91 484,29 77,94 536,82 76,96 522,32 72,40 479,35 106,97 

Parda 6383 46,02 491,26 81,93 541,79 79,32 527,57 70,94 495,13 115,56 

Amarela 388 2,79 496,93 83,61 548,48 79,50 528,53 72,40 501,97 123,00 

Indígena 103 0,76 481,02 77,07 531,74 77,73 515,47 72,92 454,11 94,25 

Total 13869 100 500,91 85,02 551,46 80,90 534,95 73,46 515,15 100,8 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

 

A seguir, serão apresentadas o rendimento familiar declarado pelos participantes 

no ENEM 2016 da cidade de Recife e notou que a maioria das famílias sobrevive 

com rendimento mensal baixo. Como pode ser visualizado na Tabela 04, o maior grupo, 

27,70% da amostra, representa aqueles que declararam renda mensal de até 1 salário 

mínimo (até R$ 880,00). No que diz respeito a performance dos participantes do exame, 

notou-se, de modo geral, que quanto mais elevado for o rendimento mensal da família, 

maior será o desempenho médio do estudante.  

Tabela 04: Distribuição de frequências e medidas de dispersão dos participantes recifenses do ENEM em 

2016 de acordo com a renda familiar. 

                                                                Provas 

Renda 

Familiar 
Fi  % 

  CN  CH  LC  MeTec  

Média DP Média DP Média DP Média    DP 

Sem Renda 375 2,70 478,19 72,64 528,45 72,19 517,69 67,21 452,67   91,67 

1 salário  3843 27,70 473,39 73,21 525,28 74,63 513,01 68,29 455,48   88,72 

De 1 à 1,5 3083 22,22 480,39 75,67 533,20 74,28 520,01 70,37 473,54   97,87 

De 1,5 à 2 1186 8,55 495,41 78,01 545,65 76,12 530,79 69,28 501,76 107,14 

De 2 à 2,5 721 5,19 501,41 83,08 552,90 78,42 535,04 71,37 514,69 112,33 

De 2,5 à 3 476 3,43 512,08 84,36 561,07 78,92 544,90 69,54 537,18 124,84 

De 3 à 4 670 4,91 519,61 84,80 571,71 76,02 551,64 71,13 559,99 124,97 

De 4 à 5 545 3,93 526,56 83,52 578,72 74,32 554,37 73,92 579,42 126,65 

De 5 à 6 452 3,25 537,39 86,94 583,30 79,25 561,75 70,86 591,45 130,32 

De 6 à 7 371 2,67 545,17 87,27 592,66 75,68 570,27 70,07 604,69 127,34 

De 7 à 8 218 1,57 546,33 91,07 590,71 82,79 562,44 70,20 598,67 130,01 

De 8 à 9 136 0,98 538,23 78,58 588,59 72,37 565,04 73,88 617,90 129,39 

De 9 à 10 177 1,27 538,40 80,07 586,38 73,41 565,24 65,22 598,50 131,83 

De 10 à 12 341 2,45 557,31 85,53 603,18 77,91 577,35 70,39 632,34 129,50 

De 12 à 15 338 2,43 558,54 84,62 606,21 69,88 578,35 65,87 638,97 130,60 

De 15 à 20 342 2,46 558,09 98,40 600,79 89,07 576,06 73,21 639,49 136,92 

Mais de 20  595 4,29 569,48 85,82 613,96 74,79 584,95 67,60 653,60 132,92 

Total 13869  100 501,67 85,31 528,89 76,75 535,43 73,60 517,22 127,63 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

* O salário mínimo de 2016 era de R$ 880,00. 
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Na Tabela 05 serão expostos os resultados referentes à escolaridade da mãe dos 

participantes do exame, A maioria das mães dos participantes, mais precisamente 38% da 

amostra, completou o Ensino Médio, mas não completou a Faculdade, Analogamente à 

influência proporcionada pela escolaridade do pai, a escolaridade da mãe também 

influencia no desempenho do aluno, Logo, quanto mais elevado for o grau de instrução 

da mãe, mais elevado será o desempenho do aluno no exame. 

Tabela 05: Distribuição de frequências e medidas de dispersão dos participantes recifenses do ENEM em 

2016 de acordo com a escolaridade da mãe. 

Escolaridade da 

Mãe 

  Provas  

Fi % 
  CN  CH  LC  MeTec  

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Não completou 

a 4ª série/5º ano 

do Ensino 

Fundamental, 

1033 7,6 468,08 70,29 521,61 72,19 507,84 71,08 444,1 83,55 

Completou a 4ª 

série/5º ano, mas 

não completou a 

8ª série/9º ano 

do Ensino 

Fundamental, 

1395 10 476,45 70,72 529,34 71,3 516,96 68,05 461,29 89,82 

Completou a 8ª 

série/9º ano do 

Ensino 

Fundamental, 

mas não 

completou o 

Ensino Médio, 

1912 14 480,34 76,77 530,71 76,13 517,97 68,81 469,13 99,92 

Completou o 

Ensino Médio, 

mas não 

completou a 

Faculdade, 

5149 38 497,23 82,26 548,99 78,56 533,75 71,23 510,23 117,04 

Completou a 

Faculdade, mas 

não completou a 

Pós-graduação, 

1893 14 537,68 89,02 585,72 79,76 562,17 73,54 591,63 136,62 

Completou a 

Pós-graduação, 
1662 12 545,75 89,78 591,86 81,14 567,6 70,63 610,74 133,61 

Não sei, 605 4,4 485,46 75,65 535,46 75,5 520,39 72,16 474,02 111,96 

Total 13649 100 501,53 85,12 552,07 80,87 535,41 73,43 516,61 127,41 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016), 

Na Tabela 06 serão constatado os resultados para o tipo de escola que os 

participantes do ENEM 2016 concluíram o ensino médio em Recife-PE, Os números 

indicam que 61,88% dos candidatos do exame cursavam/cursaram o ensino médio em 

uma escola da rede pública, mas foram as escolas da iniciativa privada que registraram o 

melhor desempenho médio dos alunos em todas as provas, 
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Tabela 06: Distribuição de frequências e medidas de dispersão dos participantes Recifenses do ENEM em 

2016 de acordo com a tipo de escola do ensino médio. 

Tipo de escola 

Provas 

Fi % 
  CN  CH  LC  MeTec  

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Pública 8583 61,88 479,76 76,08 531,68 75,42 518,66 69,66 468,72 99,03 

Privada 5286 38,12 535,57 87,56 583,82 79,18 561,12 71,9 590,57 131,48 

Total 13869 100 501,03 74,20 551,55 80,93 534,96 73,49 515,48 127,23 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

 

Na Tabela 07, serão expostos os resultados para a forma como os participantes 

cursaram o ensino fundamental, por tipo de escola, Nota-se que a maioria dos 

participantes que prestou o exame cursou os anos iniciais da educação básica somente em 

escola particular (42,90%), Em termos de desempenho médio, quem cursou o seu ensino 

fundamental em escola particular obtiveram os melhores resultados no ENEM 2016. 

Tabela 07: Distribuição de frequências e medidas de dispersão dos participantes Recifenses do ENEM em 

2016 de acordo com o tipo de ensino fundamental 

Tipo de Ensino 

Fundamental 

  Provas  

Fi % 
  CN  CH  LC  MeTec 

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Somente em 

Escola Pública 
5145 37,15 474,62 73,5 526,25 73,87 513,29 69,2 453,07 91,52 

Maior Parte em 

Escola Pública 
1581 11,42 485,22 81,5 536,86 79,38 523,47 70,46 485,45 108,86 

Somente em 

Escola Particular 
5941 42,90 529,21 87,07 578,3 79,23 557,23 71,47 577,81 131,65 

Maior Parte em 

escola Particular 
1181 8,53 495,62 83,14 546,99 79,51 531,4 73,45 511,05 111,28 

Total 13848 100 501,04 85,07 551,56 80,92 534,95 73,49 515,51 127,25 

 Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016), 

 

Em relação ao Ensino Médio, a Tabela 08 mostra a distribuição de frequências e 

medidas de dispersão dos participantes Recifenses do ENEM em 2016 de acordo com o 

tipo de ensino médio, notou-se que a maioria dos participantes que prestou o exame 

cursou esta etapa da educação somente na rede pública (62,64%), Quanto a performance 

no exame, alunos que cursou somente em escolas privadas obtiveram as melhores medias 

do exame, 

 

Tabela 08: Distribuição de frequências e medidas de dispersão dos participantes Recifenses do ENEM 
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em 2016 de acordo com o tipo de ensino médio. 

Tipo de Ensino 

Médio 

  Provas  

Fi % 
  CN  CH  LC  MeTec  

Média DP Média DP Média DP Média DP 

Somente em Escola 

Pública. 
8267 62,64 479,75 76,45 531,71 75,72 518,66 69,78 468,76 99,7 

Parte em escola 

pública e parte em 

escola privada sem 

bolsa de estudo 

integral. 

447 3,38 498,31 74,96 550,81 73,4 533,02 70,99 508,21 109,42 

Parte em escola 

pública e parte em 

escola privada com 

bolsa de estudo 

integral. 

156 1,18 505,9 80,29 557,73 74,29 541,1 68,64 514,82 115,06 

Somente em escola 

privada sem bolsa 

de estudo integral. 

4326 32,78 537,98 88,03 586,11 79,3 563,1 71,84 595,09 131,6 

Total 13196 100 499,78 84,83 550,5 80,85 534,07 73,45 512,34 126,2 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 

 

Em relação a maior frequência de estudantes oriundos da educação pública no 

ENEM, tal resultado pode ser explicado pelo próprio objetivo do exame, que é o de 

democratizar o acesso à educação superior para todos os brasileiros, Além do mais, a Lei 

N° 12,711/2012 (Lei das Cotas para o Ensino Superior) pode ter influência sobre os 

resultados, visto que além de garantir vagas por condições socioeconômicas, também 

garante um determinado número de vagas para alunos oriundos da educação pública. 

4.2 Resultados do modelo probit 

 

Para fazer a análise do que melhor se ajustam à educação em Recife, se as 

melhores escolas privadas são mais eficientes ou se o resultado apresentado por elas é 

resultado do viés de seleção devido à significativa estratificação do sistema educacional, 

Foi realizada, em um primeiro momento, a estimação de regressões logísticas Probit para 

cada prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano de 2016 a fim 

de se obter a probabilidade de cada estudante fazer parte do exame, 

Com a determinação do escore de propensão do indivíduo fazer parte, ou não, 

o exame do ENEM 2016, seguiram-se para a formação dos pares entre estudantes das 

melhores escolas privadas e demais estudantes de escolas privadas e públicas com as 

características mais semelhantes possíveis, Com esse procedimento foi possível 

analisar o desempenho dos estudantes no ENEM de 2016, Além do mais, é importante 

destacar que todos os testes estatísticos foram realizados considerando um nível de 
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significância de 5%, 

Na Tabela 09 apresenta-se a regressão estimada com as variáveis utilizadas no 

pareamento entre os estudantes das melhores escolas privadas e demais estudantes das 

escolas privadas e públicas. Foi realizada a análise da significância dos coeficientes e a 

análise dos sinais dos coeficientes que são significantes estatisticamente para determinar 

se as variáveis da regressão apresentam influência positiva ou negativa na probabilidade 

de o indivíduo ser um aluno das melhores escolas privadas, Logo, o modelo estimado é 

empregado apenas para a determinação dos vizinhos para o pareamento e estimação dos 

ATT’s. 

 

Tabela 09: Regressão probit para as provas de CN, CH, LC e de MeTec. 

d10melhoresEscPriv         Coef.        Std. Err. Z  P>z [95% Conf.Interval] 

dSexo -0,22136 0,041507 -5,33 0,000 -0,30271 -0,140010 

Idade -0,08935 0,028672 -3,12 0,002 -0,14555 -0,033160 

dRaça -0,45756 0,114529 -4,00 0,000 -0,68203 -0,233090 

dEstadoCivil -0,18655 0,136313 -1,37 0,171 -0,45372 0,080619 

dTrabalha -0,40860 0,185699 -2,20 0,028 -0,77256 -0,044630 

Residentes -0,029170 0,013143 -2,22 0,026 -0,054930 -0,003410 

RendaFamiliar 0,136166 0,005554 24,52 0,000 0,125282 0,147051 

EscolarMãe 0,125381 0,021905 5,72 0,000 0,082449 0,168314 

OcupaçaoMãe 0,093097 0,020683 4,50 0,000 0,052560 0,133634 

EscolaridadedoPai 0,019074 0,019255 0,99 0,322 -0,018660 0,056812 

OcupaçãoPai 0,181993 0,020099 9,06 0,000 0,142601 0,221385 

dTipodeEnsino 0,284451 0,228552 1,24 0,213 -0,163500 0,732403 

dTipoEnsFund -0,563460 0,166947 -3,38 0,001 -0,890670 -0,236250 

dTipoEnsMédio -1,606260 0,109299 -14,7 0,000 -1,820480 -1,392030 

TempoEnsinoMédio -0,091870 0,153365 -0,60 0,549 -0,392460 0,208723 

Internet 0,149393 0,113111 1,32 0,187 -0,072300 0,371086 

_cons -1,810440 0,732744 -2,47 0,013 -3,246590 -0,374290 

Number of obs                  = 13717      

LR chi2(16                       = 6065,39      

Prob > chi2                       = 0,0000      

Pseudo R2                        = 0,5513      

Log likelihood                  = -2468,594      

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 
  

 

Os coeficientes das variáveis quantitativas escolaridade do pai, redação, tempo 

de ensino médio, internet, destadocivil, dTipoEnsEnsino, não apresentaram valores 𝑃 >

|𝑧| dentro do limite aceitável e, desta forma, nada se pode dizer do efeito dessas variáveis 

sobre a variável dependente, Por outro lado, o coeficiente da variável idade, ocupação do 

pai, escolaridade da Mãe, ocupação da Mãe, Renda Familiar, Computador, atividade 

remunera, todos mostraram-se significante estatisticamente a 1%, No caso da variável 
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idade que obteve o resultado com sinal negativo significa dizer que quanto mais elevada 

for a idade do indivíduo, menor será a probabilidade de ser estudante das melhores escolas 

privadas, 

Os coeficientes das dummies de Raça, de Sexo, do tipo de escola de ensino 

fundamental e do tipo de escola de ensino médio mostraram-se significantes 

estatisticamente a 1%, ao passo que o coeficiente da dummy para o Estado civil e tipo de 

ensino não mostraram significância  nos seus valores de  𝑃 > |𝑧| dentro do limite 

aceitável e, desta forma, isso significa que não há diferença significativa entre esses 

grupos e os respectivos grupos de referência na probabilidade de ser estudante das 

melhores escolas privadas. 

Acerca dos indicadores de ajuste, tem-se que os 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 apresentam valores 

satisfatórios para esses tipos de modelo e similar aos valores encontrados por Dantas 

Tannuri-Pianto (2013), As estatísticas LR atesta a validade do modelo a 1% de 

significância, Ou seja, todas as variáveis explicativas em conjunto são importantes para a 

explicação da variável dependente.  

 

4.3 Resultados do Propensity Score Matching (PSM) 

 

A tabela 10 apresenta o valor dos ATTs, que representa o efeito médio das 

melhores escolas privadas sobre o desempenho dos alunos em cada área de conhecimento 

com base na probabilidade de serem ou não alunos dessas escolas, sem o pareamento e 

considerando o método de Nearest Neighbor (vizinho mais próximo). 

Como pode ser observado, sem o método de pareamento há uma diferença média 

de 68,51 pontos na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CN), de 62,51 

pontos na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias (CH), de 50,85 pontos na prova 

de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação (CL) e de 146,00 pontos na prova 

de Matemática e suas Tecnologias (MeTec), entre o grupo de tratamento (as melhores 

escolas privadas de Recife) e o grupo de controle (demais escolas privadas e as melhores 

escolas publicas de Recife), Pelo método de pareamento, observa-se que a diferença 

média cai para 12,32 pontos na prova de Ciências da Natureza, para 13,05 pontos na prova 

de Ciências Humanas, para 9,51 pontos na prova de Linguagens e Códigos e para 17,63 

pontos para a prova de Matemática. Ou seja, todas as diferenças são estatisticamente 

significantes a 1% exceto a diferença com dados pareados para LC que é significante a 
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5%.  

 

Tabela 10: Efeito do Grupo de Tratamento. 

Método Tratado Controle Diferença Erro padrão Estatística t 

Sem pareamento para CN 560,8893 492,5702 68,5191 2,01602 33,99 

Nearest Neighb para CN 560,8893 548,5658 12,3234 4,79919 2,57 

Sem pareamento para CH 606,2994 543,7885 62,5109 1,9182 32,59 

Nearest Neighb para CH 606,2994 593,2485 13,0508 4,3335 3,01 

Sem pareamento para LC 578,9156 528,0639 50,8516 1,7679 28,76 

Nearest Neighb para LC 578,9156 569,4040 9,5115 3,8829 2,45 

Sem pareamento para MeTec 641,5841 495,5748 146,0093 2,8969 50,40 

Nearest Neighb para MeTec 641,5841 623,9444 17,6396 7,1973 2,45 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados do ENEM (2016). 
 

Diante disso fica evidente a necessidade do método para analisar com precisão 

a eficácia da diferença de ensino entre as melhores escolas privadas e demais escolas 

privadas e públicas em Recife para o período analisado, tendo em vista que sem o 

paramento há uma distorção significativa de 56,19 pontos na prova de CN, de 

aproximadamente 49,46 pontos nas provas de CH, de 41,34 pontos na prova de LC e de 

aproximadamente 128,37 pontos na prova de MeTec,  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversos estudos recentes realizados em países desenvolvidos tem comprovado 

a relativa eficiência da escola privada diante das demais, Em relação à realidade brasileira, 

são questionáveis as suposições impostas nos modelos que identificam pontualmente a 

representativa diferença de qualidade do ensino da rede pública e privada,   

Os resultados das estimativas derivadas da aplicação de Pareamento no Escore 

de Propensão, a partir dos dados do Exame Nacional Ensino Médio (ENEM) de 2016 

revelam um significativo efeito médio das melhores escolas privadas sobre o desempenho 

dos estudantes, em todas as provas do exame,  

Através desse método foi possível visualizar a diferença de desempenho entre 

os resultados com pareamento e sem pareamento, notando-se que sem o pareamento há 

uma sobrevalorizaçao dos resultados, Ou seja, a contribuição inerente aos bons alunos 

mascara o resultado das melhores escolas, Feito o pareamento, constatou-se que o 

desempenho dos estudantes das melhores escolas privadas sobre o desempenho dos 

estudantes, com destaque para o ganho na performance da prova de Matemática e suas 
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Tecnologias (MeTec), 

Portanto, tendo em vista os resultados expostos pode-se aceitar a hipótese deste 

trabalho, ou seja, em que a política das melhores escolas privadas é eficiente para 

melhorar o desempenho cognitivo dos alunos frente ao desempenho cognitivo 

proporcionado pelas demais escolas privadas e as escolas públicas em Recife-PE,  De 

fato, estudar nas melhores escolas faz diferença no rendimento do aluno no ENEM, Ou 

seja, tem um efeito escola, Assim, são realmente boas escolas e não apenas porque têm 

bons alunos, 
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GRUPO V: SETOR PÚBLICO, INSTITUIÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo discutir o comportamento da expansão urbana sobre o 

planejamento municipal brasileiro. Verifica-se que os municípios brasileiros enfrentam 

desafios em diversas áreas decorrentes do aumento populacional, isso demanda 

instrumentos construídos localmente para o enfrentamento desses desafios, o Plano 

Diretor é um desses instrumentos. 

 

Palavras-chave: Planejamento. Plano diretor. Expansão demográfica. 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to discuss the behavior of urban expansion on Brazilian municipal 

planning. It is verified that the Brazilian municipalities face challenges in several areas 

resulting from the population increase, this demands instruments built locally to meet 

these challenges, the Master Plan is one of these instruments. 

 

Keywords: Planning. Master plan. Demographic expansion. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo central discutir o comportamento da 

expansão demográfica sobre o planejamento municipal brasileiro, uma vez que 

em determinado momento histórico, a civilização humana transformou seus 

hábitos e costumes de tal forma que possibilitou o uso de suas energias para a 
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“evolução”, e o estabelecimento de costumes sociais. 

A partir desses acontecimentos, os esforços humanos direcionaram-se 

para a organização do local e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 

pois desde sua organização primitiva até a construção e formação de grandes 

metrópoles, o homem modifica e (re)constrói o seu ambiente e as relações sociais. 

Por conta disso enfrenta grandes desafios na busca de adaptação e 

sobrevivência em grupo ou de forma individual. 

Para Benevolo (2005), as primeiras organizações do homem já sedentário 

convergiram para a formação de aldeias. Em muitos territórios, essa organização 

manteve-se estática; em outros, surgiram as primeiras cidades. Em um dado 

período, escolheu-se formar uma cidade como uma espécie de paradigma e 

força dominante do ambiente que se construiu, isso justificaria a divisão em 

compartimentos menores, como bairros e edifícios, que retratam parcialmente a 

paisagem daquele ambiente, o que não anula o fato da cidade ser uma criação 

histórica, que um dia pode acabar ou ser profundamente transformada. 

 

2. EXPANSÃO DEMOGRÁFICA E FENÔMENOS URBANOS 

 

A cidade é entendida como sinal e manifestação de determinadas forças 

dominantes que se fazem espelhar nas construções, nas leis e nos hábitos 

transmitidos como agradáveis socialmente, reflexivos da cultura que se aceita e 

se expõe aos cidadãos. 

Essas manifestações mostram-se inclusive, no que se considera rural, 

urbano e entre seus habitantes na história. Lefebvre (2001) destaca que na 

relação entre meio urbano e campo existem três termos: a ruralidade, o tecido 

urbano e a centralidade. O campo é o lugar da produção agrícola e da 

paisagem, com leves modificações da terra, que é profanada pela cidade com 

a vida urbana e o seu movimento complexo sobre o solo para o mercado. Essa 

relação muda de acordo com os modos de produção: ora campo e urbano são 

muito conflitantes, ora quase se associam por suas semelhanças. Em outros 

modos de produção, observa-se isso quando o senhor feudal ameaça a cidade, 

sede da mercadoria no feudalismo; no Estado monárquico, a cidade já é 

integrada e essencial. 

 
A política de Estado, chamada mercantilismo, que procurava transferir 

à direção centralizada da Coroa o protecionismo e o controle 

monopolítico da cidade medieval, revelou ser apenas uma fase de 

transição. De fato, as novas fôrças favoreciam a expansão e a 

dispersão em todas as direções, da colonização além dos mares 

à construção de novas indústrias, cujos melhoramentos tecnológicos 

simplesmente cancelavam todas as restrições medievais [...]. A 
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instituição que representou essas novas fôrças leva o nome clássico de 

“capitalismo”. [...]. No século XVII, o capitalismo alterara toda a 

balança de poder. A partir daquela época, o estímulo à expressão 

urbana veio principalmente dos mercadores, dos financistas e dos 

senhores de terras, que serviam às suas necessidades. Sòmente no 

século XIX foram aquelas fôrças grandemente aumentadas, pela 

pressão da [...] mecânica e do industrialismo em larga escala 

(MUMFORD, 1965, p. 522). 

 

Conforme Benevolo (2005), a revolução industrial, ocorrida na segunda 

metade do século XVIII, mudou a Inglaterra e o mundo. Entre as modificações 

nas cidades, destaca-se o crescimento populacional em virtude da redução da 

mortalidade infantil com a taxa de natalidade em patamares constantes; aumento 

da oferta de bens e serviços; redistribuição territorial dos habitantes, devido 

ao aumento natural da população somado ao êxodo rural; empresas fixavam-

se ao redor das cidades, o que fazia com que elas crescessem mais do que o 

resto do país, desenvolvimento de meios de comunicação; maior mobilidade; 

e rápidas transformações no cotidiano. Sugere-se a redução da intervenção 

estatal. Entretanto, há nessa cidade, para as classes subalternas, 

congestionamentos, insalubridade, cansaço, pobreza, o que faz com que 

representantes das classes dominantes e subalternas propusessem formas de 

intervenção pública. 

Para Cury (2016), as cidades capitalistas diferenciam-se dos outros 

períodos históricos, em termos de centros urbanos, tendo em vista que 

possuem condições e impulsos próprios, ela não é apenas o lugar onde estão 

os mercados, é o próprio modelo de sociedade capitalista por inteiro. 

Contudo, o espaço físico é a própria cidade capitalista, onde o 

mercado está inserido, e este age sobre o espaço físico com todas as suas 

relações de poder. Esse espaço físico, por sua vez, pode ser entendido como a 

cidade capitalista que age no mercado, e ao mesmo tempo, é alterada por ele. 

Wood (2001) revela que no capitalismo, o mercado destaca-se em 

praticamente tudo: a mercadoria é produzida para ele; o capital precisa dele 

para comprar força de trabalho, meios de produção e obter lucro; o 

trabalhador usa o mercado para a venda da sua mercadoria, que é a força de 

trabalho. 

Essa grande dependência do mercado lhe confere um relevante papel 

nas cidades, uma vez que a sobrevivência das pessoas está intrinsecamente 

ligada às relações sociais com o mercado, e por meio delas é possível observar 

diferentes níveis de relação e remuneração. A partir disso, percebem-se, nas 

cidades, diferentes formas de consumo e obtenção de bens e serviços ofertados, 

ou seja, níveis desiguais de consumo e aproveitamento dos produtos 
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disponibilizados nas cidades. 

Esses diferentes níveis de produção e consumo podem exercer 

influências para as demais cidades e ambientes. 

 
[...] cidade constitui uma fórma particular de organização do espaço, 

uma paisagem e, por outro lado, preside às relações de um espaço 

maior, em seu derredor, que é a sua zona de influência (SANTOS, 

1959, p. 7). 

 

A partir da ideia do autor, pode-se inferir que a cidade é o espelho da 

sociedade: a partir dela é visível a economia, a riqueza e a pobreza de um 

ambiente. Por meio dela, é possível perceber aglomerações centrais e 

periféricas, ambientes com melhor infraestrutura, concentração de emprego, 

empresas e saneamento, geralmente encontrados mais em regiões centrais do 

que em periféricas, o que eleva a desigualdade. 

O IBGE conceitua cidades, municípios e localidades. 

 
Municípios: São as unidades de menor hierarquia dentro da 

organização político administrativa do Brasil, criadas através de leis 

ordinárias das Assembléias Legislativas de cada Unidade da 

Federação e sancionadas pelo Governador. No caso dos territórios, a 

criação dos municípios se dá através de lei da Presidência da 

República. [...]  

Localidade é conceituada como sendo todo lugar do território 

nacional onde exista um aglomerado permanente de habitantes. 

Classificação e definição de tipos de Localidades: 

1 - Capital Federal - Localidade onde se situa a sede do Governo 

Federal com os seus poderes executivo, legislativo e judiciário. 

2 - Capital - Localidade onde se situa a sede do Governo de Unidade 

Política da Federação, excluído o Distrito Federal. 

3 - Cidade - Localidade com o mesmo nome do Município a 

que pertence (sede municipal) e onde está sediada a respectiva 

prefeitura, excluídos os municípios das capitais. [...] (IBGE, 1998, p. 

69-71, grifo nosso). 

 

O IBGE sugere um conceito limitado para cidade, quando considerada 

a abordagem de Taun (1983), pois para este as categorias convencionais como 

cidades e vilas, juntamente com o tratamento de forma separada dos sentidos 

humanos, é algo limitado, mais coerente é o entendimento do que se denomina 

de “espaço” e “lugar” como elementos do ambiente que se relacionam não 

apenas entre si, mas com a experiência humana, em diversos níveis. Espaço e 

lugar são percebidos de forma singular por cada indivíduo, por sua cultura, ao 

mesmo tempo em que são sentidos de forma igual por todos pela própria 

condição humana, que lhes é comum. Então, espaço e lugar fundem-se em 
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significado: enquanto aquele é definido por demarcações, este é sentido com 

familiaridade pela atribuição de valor, por ser onde se reside, alimenta-se, 

descansa-se. 

A partir dessa ideia, sintetiza-se que espaço e lugar sofrem interseções, 

já que este está inserido em um espaço delimitado, aquele pode ser encarado 

como mais abrangente e lugar como uma porção dele. 

Ascher (2010) salienta que a dinâmica da urbanização é fruto da 

interação entre diferentes graus de reunião de grupos de pessoas em um 

lugar. Para ele, a urbanidade relaciona-se com diversas formas de integração 

social entre os habitantes daquele meio. 

No Brasil, esse fenômeno também é sentido, onde há uma tendência ao 

deslocamento da população do meio rural para o urbano, fato conhecido como 

êxodo rural. 

Como se define, hoje, a urbanização brasileira? Alcançamos, neste 

século [séc. XX], a urbanização da sociedade e a urbanização do 

território, depois de longo período de urbanização social e 

territorialmente seletiva. Depois de ser litorânea (antes e mesmo 

depois da mecanização do território), a urbanização brasileira se 

tornou praticamente generalizada a partir do terceiro terço do século 

XX, evolução quase contemporânea da fase atual de 

macrourbanização e metropolização. O turbilhão demográfico e a 

terceirização são fatos notáveis. A urbanização se avoluma e a 

residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez mais urbana. Mais 

que a separação tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural, 

há, hoje, no País, uma verdadeira distinção entre um Brasil urbano 

(incluindo áreas agrícolas) e um Brasil agrícola (incluindo áreas 

urbanas). No primeiro os nexos essenciais devem-se sobretudo a 

atividades de relações complexas e no segundo a atividades mais 

diretamente produtivas (SANTOS, 1993, p. 9). 

 

Santos (1993) enxergava a urbanização brasileira, destacada por ele como 

iniciada no litoral, na qual a expansão demográfica e a terceirização da 

economia eram características dessa fase. Todavia, não esconde um Brasil ainda 

híbrido nessa divisão, urbana e rural, por cada um deles possuir a outra na sua 

própria zona. 

O crescimento das cidades, do urbano, é acompanhado pelo crescimento 

populacional, além da migração de pessoas de outras regiões, que buscam o 

dinamismo econômico urbano. A partir disso, as cidades deparam-se com 

expansões demográficas e novos desafios. 

Para Lefebvre (2001), a sociedade urbana, ao mesmo tempo, é o sentido 

e a finalidade da industrialização, sua formação é contínua e mutante, de tal 

forma que é novo campo para a filosofia, a arte e as ciências, assim como 
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matemática e economia política. 

Consoante Santos (1979), a expansão demográfica, sobretudo no 

ambiente urbano, intensificada pelo êxodo rural, está relacionada à pobreza nas 

cidades, porque o crescimento econômico é reduzido a depender do nível de 

crescimento populacional, que pode ser verificado no cálculo da renda per 

capita. Não obstante, o autor destaca que a pobreza urbana no Terceiro Mundo 

também está ligada a fatores externos, e não apenas à expansão demográfica. 

A expansão demográfica pode ser acompanhada por pobreza, quando os 

trabalhadores não encontram atividades que lhes remunerem com o necessário 

para o seu bem-estar. Marx (1996) chama de superpopulação relativa o conjunto 

da mão-de-obra desempregada, mesmo que parcialmente, tendo em vista "a 

oferta de trabalho não é idêntica ao crescimento da classe trabalhadora" 

(MARX, 1996, p. 270). 

O ambiente contemporâneo é marcado por desigualdades, e a cidade 

traduz essa realidade em sua paisagem, nas construções e no urbanismo de 

determinados espaços. Essa segregação de produtos básicos urbanos, ofertados 

de forma satisfatória, como energia, saneamento, água, esgoto, infraestrutura, 

pode gerar insegurança e revolta. 

 

As cidades contemporâneas são os campos de batalha nos quais os 

poderes globais e os sentidos e identidades tenazmente locais se 

encontram, se confrontam e lutam, tentando chegar a uma solução 

satisfatória ou pelo menos aceitável para esse conflito: um modo de 

convivência que - espera-se - possa equivaler a uma paz duradoura, 

mas que em geral se revela antes um armistício, uma trégua útil para 

reparar as defesas abatidas e reorganizar as unidades de combate. É 

esse confronto geral, e não algum fator particular, que aciona  e orienta 

a dinâmica da cidade na modernidade líquida - de todas as cidades, 

sem sombra de dúvida, embora não de todas elas no mesmo grau 

(BAUMAN, 2009, p. 35). 

 

O cotidiano que se vive nas cidades é marcado por intensas incertezas e 

inseguranças da população quanto à sua integridade pessoal e de propriedade, o 

que gera instabilidade social. 

Há discussões sobre falhas na conceituação do que seria o urbano e 

cidade, o que acaba por gerar conclusões pouco reais. Veiga (2002) aduz que 

isso se dá porque o Decreto-Lei 311, de 2 de março de 1938, instituído na 

época do Estado Novo, trouxe uma definição pouco criteriosa sobre cidade, 

o que provocou anomalia na divisão territorial e se estendeu ao futuro, por não 
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ter sido solucionado com  o Estatuto da Cidade15, que cometeu grande falha ao 

não indicar nova definição para o referido termo. 

 

Aqui [no Brasil], toda sede de município é cidade [conceituação de 

cidade do Decreto-Lei 311 de 1938], sejam quais forem suas 

características demográficas e funcionais. Além disso, a delimitação 

dessas “cidades”, prerrogativa das Câmaras Municipais, inexiste em 

quase 40% dos casos, sendo improvisada às vésperas dos censos 

demográficos. É dessa algaravia que resulta a ficção de que o Brasil 

teria 5.600 cidades nas quais viveriam 82% dos habitantes. Feitas as 

contas com critérios menos estapafúrdios, percebe-se facilmente que 

apenas 57% da população faz parte da rede urbana: 34%, em 12 

aglomerações metropolitanas, 13%, em 37 aglomerações não-

metropolitanas, e 10%, em 77 centros urbanos que não pertencem a 

aglomerações. Fora essa hierarquia de cidades que abrange 455 

municípios, há outros 657 (com 13% da população), cujo caráter é 

suficientemente dúbio para que alguns de seus núcleos ambicionem o 

status de “cidade”. Mas nenhum critério razoável permitiria que algo 

semelhante ocorresse com as sedes dos demais 4.485 municípios. E é 

neles que vivem os outros 30% da população brasileira. (VEIGA, 

2002, p. 55-56). 

 

Infere-se que essa omissão na definição de cidade repercute nos 

indicadores estatísticos e inclusive em muitas interpretações de grandes teóricos 

que tentam explicar como se deu a “hegemonia urbana”, quando, “na 

verdade”, o Brasil esconde a face pouco urbana de suas economias. 

 

Qualquer pessoa que conheça um município de pequeno ou médio 

porte localizado fora de aglomerações poderá confirmar que sua 

economia é essencialmente alicerçada na utilização direta de recursos 

naturais. Claro, haverá certamente atividades comerciais,  de 

transporte e outros serviços. E mesmo indústrias classificadas como 

empresas urbanas. Só que quase tudo diretamente vinculado a lides 

agrícolas, pecuárias, florestais, pesqueiras, minerais, ou a recreações 

dependentes da natureza. Mesmo em suas Câmaras há sempre larga 

maioria de vereadores que atuam nesses ramos da economia, mesmo 

que exerçam outra profissão [...] São inúmeras as distorções impostas 

pela abominável divisão territorial em vigor. Por exemplo, é crescente 

o número de agricultores, pecuaristas, extrativistas, pescadores (e até 

populações indígenas ou quilombolas) que perdem o direito aos 

parcos benefícios às populações rurais porque residem em sedes de 

minúsculos municípios. [...] Basta dizer que em 70% deles 

[municípios] as densidades demográficas são inferiores a 40% 

hab/km², enquanto o parâmetro da OCDE - Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - para que uma 

localidade seja considerada urbana é de 150 hab/km². Por esse critério, 

apenas 411 dos 5.507 municípios brasileiros existentes em 2000 

seriam considerados urbanos. [...] o Brasil considera urbanos os 

                                                 
15 Lei 10.257/2001 que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 

diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências” (BRASIL, 2001). 
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habitantes de qualquer sede municipal, mesmo que tais localidades 

pertençam a ecossistemas dos menos artificializados. A distorção 

chega a tal ponto que mesmo populações indígenas ou guardas-

florestais de áreas de preservação são considerados urbanos caso suas 

ocas ou palhoças estejam no interior do perímetro de alguma sede 

municipal ou distrital. [...] Itapoá (SC) ou Minas do Leão (RS), têm 

menos de 12 mil habitantes e menos de 35 por Km², mas “taxa de 

urbanização” superior a 90%. [...] Vitória do Jari (AP), com 8.550 

habitantes, 0,3 por km², mas 80% de “urbanização”. (VEIGA, 2002, 

p. 56-57; 65-66). 

 

De acordo com o autor citado, a realidade dos pequenos e médios 

municípios do Brasil revela a incongruência entre a definição de cidades e sua 

repercussão nos indicadores sobre população urbana e rural, o que torna 

necessária a realização de ponderações sobre os limites que esse dado alcança. 

Percebe-se que há uma incoerência na metodologia de cálculo da 

urbanização brasileira, que não permite uma representação adequada da situação 

nacional, interferindo negativamente nas conclusões de pesquisas sobre a 

realidade urbana do Brasil. A vasta zona rural é minimizada e pode ser 

desassistida por políticas públicas nacionais, por ser considerada menos 

representativa do que é na realidade. Entretanto mesmo com esses problemas 

trabalha-se com os dados disponíveis, mas sendo sempre importante a 

apresentação das limitações que eles possuem. 

 

3. PLANEJAMENTO: CONCEITOS, ESTATUTO DA CIDADE E PLANO 

DIRETOR 

Neste capítulo serão abordados conceitos de planejamento e política 

de planejamento municipal à luz do Plano Diretor, com seus pressupostos 

constitucionais e sua regulamentação no Estatuto da Cidade. 

3.1 Concepções de planejamento 

O planejamento é visto como um documento de orientação para uma ação 

 
O planejamento nada mais é do que um modêlo teórico para a ação. 

Propõe a organizar racionalmente o sistema econômico a partir de 

certas hipóteses sôbre a racionalidade. [...]. Nos países capitalistas, a 

idéia de planejamento surgiu diante da necessidade premente de certos 

objetivos econômicos e sociais (LAFER, 1987, p. 7 - 12). 

 

Na medida em que pode representar a realidade e propor mudanças, 

assemelha-se a um modelo, mas ao ser elaborado, direciona-se fortemente 

para a ação, principalmente quando busca atingir determinados fins 

socioeconômicos. 
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Santos (1979) evidencia que por pelo menos vinte anos após a Segunda 

Guerra Mundial, o planejamento foi um “cavalo-de-tróia” para o Terceiro 

Mundo, ao atrasar o estudo da pobreza e de uma teoria de desenvolvimento, 

na medida em que propôs um crescimento e uso racional de recursos sem 

considerar as realidades locais, pois impunha o modelo dos países 

industrializados, tendo o planejamento como instrumento. 

As diretrizes e ações propostas no plano devem ser coerentes com a 

realidade local para que não se aparente como algo positivo no início e 

posteriormente afete negativamente em várias dimensões de sua área de 

abrangência. 

Além disso, devem apreciar da preocupação em retratar as melhores 

ações para seu lugar de atuação, preparando-se para eventos não esperados. 

 

A principal deficiência dos planos, porém, talvez se deva a fatores em 

geral não passíveis de inclusão em modelos, ao que Maquiavel 

atribuiu à fortuna, e costumamos chamar de irracional ou aleatório. A 

coesão política em torno do plano, a coincidência entre objetivos dos 

membros da coletividade, a ligação entre a estrutura política e a 

eficácia do sistema, a consciência da necessidade de mudança e a 

vontade de levar à frente um programa, são essas as variáveis que 

escapam ao controle e à atuação. (LAFER, 1987, p. 27). 

 

Um plano, ao tentar prever ações para o futuro, pode deparar-se com 

eventos imprevistos, pois a realidade é dinâmica. Logo, assim o cenário 

econômico e político pode mudar e alterar a previsão inicial. 

Diferentemente do que pensavam os liberais antes da Segunda Guerra 

Mundial, são questões políticas que concretamente determinam o êxito e o limite 

do planejamento. 

[...] os planejadores, como categoria social, pouco podem contribuir. 

Seu equacionamento adequado dependerá sempre das forças sociais 

subjacentes ao processo de planejamento e da dinâmica política mais 

ampla que circunscreve as condições nas quais se dá o planejamento 

brasileiro. (CARDOSO, 1987, p. 184). 

 

O planejador elabora o plano, mas são os atores políticos que o executam 

e essa aplicação depende da política, que é dinâmica. 

Apesar dessas limitações, o planejamento continua a ser um instrumento 

essencial para o futuro de um lugar. 

 

O planejamento será, mais do que nunca, necessário para acelerar o 

crescimento econômico e fazê-lo socialmente responsável. Gargalos 
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devem ser identificados e suprimidos, capacidades ociosas devem ser 

aproveitadas
17 

e recursos latentes (humanos e naturais) devem ser 

mobilizados para a implementação de uma estratégia societal de longo 

prazo, cuja explicação e implementação exigem uma atitude pró-ativa 

de um estado desenvolvimentista enxuto e limpo. A elaboração de tal 

estratégia deve começar como um exame rigoroso das 

potencialidades da economia real (SACHS, 2004, p. 86). 

 

Com o devido conhecimento da realidade que se pretende construir, esse 

instrumento, avança para a utilização das potencialidades locais em uma busca 

por melhores condições de vida da sociedade. 

 

3.2 Constituição, Estatuto da Cidade e o Plano Diretor como instrumento 

de planejamento municipal 

 

A história da participação no planejamento urbano brasileiro pode ser 

dividida em dois momentos: antes e depois de 1988. A Constituição Federal de 

1988 (CF) foi promulgada como sinal da preferência brasileira pelo regime 

democrático em detrimento do não democrático. Essa escolha reluz em seu texto 

normativo, por meio de várias indicações participativas na tomada de decisões 

do governo. 

A constituição cidadã deliberou sobre os municípios com mais de vinte 

mil habitantes, a utilizarem o Plano Diretor (PD), devidamente aprovado pela 

Câmara Municipal, como recurso básico para a política de desenvolvimento e 

expansão urbana (BRASIL, 1988). 

Assim, o planejamento, em nível municipal, na figura do PD, adquiriu 

respaldo constitucional em 1988, quando a CF determinou resguardar os 

municípios das incertezas que acompanham o avanço populacional por meio 

desse importante instrumento. 

Essa presença na Carta Magna elucida a importância que o PD passou 

a portar, pois de acordo com Bittar (2006), a Constituição é o documento em que 

estão delimitadas as normas norteadoras do ordenamento jurídico, seu 

cumprimento é imperativo para as atividades e os comportamentos das 

instituições sociopolíticas e jurídicas. 

Percorridos treze anos da CF, seus artigos 182 e 183, foram 

regulamentados pela Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade. 

Essa norma, em consonância com Mazza (2013), é a lei geral do direto 

urbanístico brasileiro, uma lei nacional aplicada a todas as entidades federadas, 
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União, estados, Distrito Federal e municípios, com normas de ordem pública e 

interesse social. 

Segundo a Carta Magna de 1988 os municípios com mais de vinte mil 

habitantes deveriam elaborar Planos Diretores (BRASIL, 1988). Posteriormente, 

o Estatuto da Cidade incluiu municípios pertencentes a regiões metropolitanas 

e aglomerações urbanas, de interesse turístico, susceptíveis a impactos por 

fenômenos naturais, como inundações e deslizamentos (BRASIL, 2001). 

Pode o Poder Executivo construir o PD de tal forma que promova 

melhorias no ambiente do município, tanto urbano quanto rural, e procure 

promover benefícios de interesse públicos aos cidadãos. 

Seu principal desafio é a conciliação da dimensão técnica e política, para 

que o resultado seja construído com base em análises fundamentadas; para que 

a negociação com os atores sociais alcance um equilíbrio entre os interesses 

representados (LACERDA et al., 2005). 

Em consonância com Brasil (2001), os Poderes Legislativo e Executivo 

devem garantir a participação popular por meio de audiências públicas e 

debates, além da publicidade dessas informações, com o alcance de qualquer 

cidadão aos documentos produzidos. 

Dessa forma, a lei garante direito de acesso da população ao PD, já 

que o município deve garantir o acesso a essas informações. 

O Estatuto da Cidade estabelece orientações que devem ser seguidas no 

processo de elaboração de um PD. Dessa forma: 

 
Art. 42. O Plano Diretor deverá conter no mínimo: 

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a 

existência de infra- estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 

5
o 

desta Lei; 

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta 

Lei; III – sistema de acompanhamento e controle. [...] 

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal 

preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa 

entre particulares. [...] 

Art. 28. O Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir 

poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 

mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. [...] 

Art. 29. O Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida 

alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo 

beneficiário. [...] 

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no Plano Diretor, poderá delimitar 

área para aplicação de operações consorciadas. [...] 

Art. 35. Lei municipal, baseada no Plano Diretor, poderá autorizar o 

proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, 



 

243 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir  previsto no Plano 

Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido 

imóvel for considerado necessário para fins de: 

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 

ambiental, paisagístico, social ou cultural; 

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de 

áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. 

[...] (BRASIL, 2001). 

 

Espera-se que, no mínimo, o PD organize a delimitação das zonas 

urbanas e rurais; estime a expansão da zona urbana; mapeie nesta zona imóveis 

em que a posse pública seja estratégica; e preserve a identidade municipal. 

O Plano Diretor torna-se, desse modo, uma tentativa de diminuição da 

segregação à cidadania. O Estatuto da Cidade tenta tornar público o usufruto da 

cidade, de forma sustentável, na medida em que inclui no planejamento os 

grandes problemas urbanos futuros e presentes como os relacionados ao meio 

ambiente, resíduos sólidos e ordenamento do solo. 

"O Plano Diretor é um documento de planejamento urbano, elaborado 

pelo poder executivo municipal com a participação da sociedade civil 

organizada, aprovado pela Câmara Legislativa do Município como lei 

complementar municipal" (KERKHOFF, 2012, p. 174). 

O PD é elaborado pelo Executivo para que o gestor exponha soluções 

voltadas às problemáticas que ele e sua equipe enxergam no exercício da função. 

A aprovação desse documento pela Câmara torna-o lei e, assim, reforça e 

obriga sua aplicação, uma vez que o agente público só age em virtude da lei. 

[…] o agente público, responsável por tornar concreta a missão da 

Administração Pública, não pode fazer tudo o que não seja proibido em lei, 

mas apenas o que a norma autoriza ou determina. Para o particular, o princípio 

da legalidade terá caráter mais restritivo que impositivo: não sendo proibido 

em norma, é possível ao particular fazer. (BORGES; SÁ, 2017, p. 104). 

 

Depois de elaborado, seu prazo de revisão é decenal (BRASIL, 1988), e 

em seu processo de construção deve haver participação popular (BRASIL, 

2001). Então, o PD é entendido como um documento de orientação de gestão, 

que deve ser traçado pelo Município com o objetivo de atingir, no longo prazo, 

o desenvolvimento municipal. Deve ser construído a partir de uma gestão 

participativa, em que a sociedade expõe suas demandas para os gestores 

municipais. 

Como cada localidade possui suas próprias especificidades, a 
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dimensão do território brasileiro pressupõe grande variação de atuação política 

e gestão participativa, consequentemente, o PD pode apresentar diversos níveis 

de elaboração e implementação. 

A Resolução do Ministério das Cidades nº 25, de 18 de março de 2005, 

determinou que os municípios teriam até o mês de outubro de 2006 para elaborar 

seu PD, sob pena de o prefeito responder por improbidade administrativa, a 

mesma punição era prevista caso desprezassem a participação popular e a 

publicidade na elaboração do plano. 

Esse prazo era válido somente para municípios com mais de 20 mil 

habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, 

com planos diretores elaborados há mais de dez anos ou não elaborados. Para 

os demais municípios com obrigatoriedade, continuava o dever de elaborar e 

revisar a cada dez anos o seu PD, mas sem prazo definido por lei 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005). 

Por essa Resolução, apenas municípios com mais de 20 mil habitantes, 

integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, têm prazo para 

elaborar seu PD, apesar da Lei n. 10.257/2001 determinar vários tipos de 

municípios que deveriam ter o plano, essa resolução quebra a urgência que 

uma lei garante ao destacar que municípios com esses critérios continuam sendo 

obrigados a elaborar tal documento, mas sem prazo definido. 

Depois de vencida a fase de elaboração e aprovação pela Câmara 

Municipal o desafio seguinte é sua aplicação no município. 

A execução dessa gestão participativa pública é condicionada pela forma 

como a política brasileira se constituiu ao longo dos anos, sendo maior ou menor, 

para cada região dada as diferenças culturais e políticas, próprias da localidade 

(COSTA, 2009). 

Com o planejamento orientado pelos próprios habitantes municipais, por 

meio do PD, a Constituição Federal de 1988 idealizou a aproximação da lei ao 

seu local de aplicação, a fim de que sua elaboração fosse mais específica e 

adequada à realidade daquele município. 

Segundo estudos realizados no Observatório das Cidades e Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (IPPUR/UFRJ), no Projeto Rede de Avaliação de Planos Diretores 

Participativos (REDE PDP), durante a avaliação de planos diretores, foi 

observada a “pesada herança de um planejamento urbano excludente e 

tecnocrático, estruturado por meio de um zoneamento correspondente aos 

mercados imobiliários de média e alta renda” (IPPUR/UFRJ, 2011, p. 289). 
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Esse projeto observou que muitos planos diretores brasileiros não 

tiveram verdadeira participação popular. 

 
[...] apesar de contarem com processos participativos, instituíram 

instrumentos de promoção da função social da propriedade e do 

direito à cidade que requerem regulamentação complementar, sem a 

qual não podem ser aplicados (IPPUR/UFRJ, 2011, p. 295). 

 

A população é uma importante indicadora de propostas ao plano, já 

que a reunião das pessoas de um município com todas as suas demandas, 

pode gerar um diagnóstico fundamental das necessidades e carências locais, 

pois esses atores deparam-se diariamente com a realidade municipal. Porém, 

“boa parte da população está desvinculada de associações que lutam por seus 

direitos e acaba se distanciando do que realmente acontece” (LIMA, 2012, p. 

363). 

O PD propõe-se a orientar o processo de desenvolvimento de um 

município, tendo como uma de suas prioridades atender às demandas locais, 

indicadas pelos próprios habitantes. Apesar disso, muitos, por não participarem 

de organizações que os deixem informados, desconhecem essa garantia. 

Embora tenha promovido avanço no planejamento municipal a 

importância desse instrumento de desenvolvimento é dificultada pela própria 

gestão municipal, movida a favor de seus interesses (KERKHOFF, 2012), o que 

resulta em uma baixa efetividade dos objetivos socioeconômicos levantados 

na elaboração do plano pela sociedade civil, distanciando as decisões 

governamentais das reais necessidades do município, tendo em vista que a ação 

do governo estará condicionada aos anseios do governante em vez dos desejos 

da população. 

Para Carvalho e Braga (2001), o caráter democrático de participação 

do PD, somado à sua garantia de transparência ao tornar pública a lei de 

política urbana, permite o benefício de um olhar criterioso e avaliativo da 

sociedade para com ele. 

O PD representa uma evolução no planejamento municipal, pois seu 

caráter participativo engloba as camadas mais pobres e afetadas pelas decisões 

dos governantes. 

Por trazer a prerrogativa de tantas mudanças, é necessária mobilização 

popular para assegurar a sua aplicabilidade e evitar o que acontece com tantos 

instrumentos que “são abandonados na gaveta após serem aprovados, ou, nem 

isso, não conseguem sequer aprovação na câmara municipal” (CARVALHO; 

BRAGA, 2001, p. 99). 
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Essa realidade sinaliza a importância de verificação eficaz e 

institucionalizada quanto ao cumprimento do PD, juntamente com a fiscalização 

da população no sentido de que os governantes tomem atitudes mais 

democráticas em sua gestão e governem com o objetivo expresso na CF, de 

desenvolvimento econômico, valendo- se do PD como norteador. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A cidade é resultado de um processo histórico de agrupamentos entre seres 

humanos. Quanto maior a segurança nesses grupos maior a possiblidade de consolidação 

e crescimento populacional. 

Junto ao crescimento populacional e redução da mortalidade, há novos desafios 

quanto a garantir melhor qualidade de vida às pessoas. 

Os problemas urbanos fazem parte de uma realidade mundial que deve ser tratada 

preferencialmente de forma antecipada, com estudos, previsões e medidas que 

minimizem os prejuízos para a população. 

O planejamento é uma forma de pensar o futuro, o Plano Diretor é o instrumento 

de planejamento usado pelos municípios. O direcionamento constitucional para que ele 

seja aprovado como lei municipal é uma oportunidade para a administração estudar 

direcionamentos ótimos para suas políticas. 
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GRUPO V: Setor Público, Instituições e Políticas Públicas 

 

RESUMO 

Este trabalho se propõe a analisar como o sistema tributário brasileiro é composto e como 

é distribuído o ônus tributário entre os indivíduos. Inicia-se com um apanhado 

bibliográfico sobre tributação e sobre as transformações implementadas na estrutura 

tributária brasileira a partir da década de 1960, passando pelo período de 

redemocratização do Estado brasileiro com a constituição de 1988, até os períodos mais 

recentes. 

   

Palavras chave: Estado; economia brasileira; capacidade contributiva. 

 

ABSTRACT 

This paper proposes to analyze how the Brazilian tax system is composed and how the 

tax burden is distributed among individuals. It begins with a bibliographic survey on 

taxation and on the transformations implemented in the Brazilian tax structure from the 

1960s, going through the period of redemocratization of the Brazilian state with the 

constitution of 1988, until the most recent periods. 

 

Keywords: State; Brazilian economy; capacity. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A análise do sistema tributário brasileiro – STB á qual se propõe este trabalho se 

restringirá aos impostos e as contribuições sociais (que apesar de não constarem no 

Código Tributário Nacional – CTN, são consideradas neste trabalho como importante 
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tributo nacional, não só pelas suas características econômicas, mas pelas funções 

adquiridas pela Constituição Federal de 1988 – CF/88). As taxas e contribuições de 

melhoria, não serão estudadas, tanto pela dificuldade em sistematizá-las pela sua 

diversidade, como também, por não se caracterizarem como indispensáveis para a análise 

a qual este trabalho se dedica. É necessário esclarecer também, que se fez necessário tecer 

considerações sobre a reforma tributária da década de 60 ocorrida no país, pois o atual 

STB, consolidado pela CF/88, possui em sua essência a estrutura adquirida por esta 

reforma, não por menos o CTN, Lei 5.172/66 é desse período.  

 . 

2. TRIBUTAÇÃO E SEUS ASPECTOS 

Os tributos são a principal fonte dos governos financiaram seus gastos 

(VASCONCELOS, 2002; OLIVEIRA, 2009; SALVADOR, 2014). É através da cobrança 

de tributos que os Estados obtêm os recursos necessários para ofertarem bens e serviços 

à sociedade, em maior ou menor quantidade e qualidade, podendo ainda utilizá-lo como 

ferramenta para a diminuição das desigualdades de renda e de estabilidade econômica.  

A carga tributária bruta é uma denominação mais técnica que procura a relação 

estatística entre o montante arrecadado através da tributação em comparação ao Produto 

Interno Bruto – PIB e/ou ao Produto Nacional Bruto – PNB, para medir quanto do que é 

produzido no país é gasto no pagamento de tributos ao Estado (OLIVEIRA, 2009).  

No Brasil, o Código Tributário Nacional que normatiza o sistema – Lei 5.172/66 

determina que “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966, art. 3), os 

tributos podem ser cobrados pela União, estados e municípios, de acordo com as suas 

competências tributarias.  Eles se dividem em: 

• impostos; 

• taxas; e  

• contribuições de melhoria.  

O imposto é o tributo que o seu pagamento não está atrelado a uma prestação de 

serviço em contrapartida. As taxas, diferentemente, tem seu pagamento diretamente 

associado a uma prestação de serviço público específico e divisível. E a contribuição de 

melhoria é a cobrança por incrementos nos valores mobiliários individuais feitos a partir 

de obras públicas (BRASIL, 1966).  

As contribuições sociais possuem do ponto de vista econômico as mesmas 

características de um tributo apesar delas não serem citados no Código Tributário 

Nacional – CTN (REZENDE, 2006). Destaca-se então, que as mesmas serão consideradas 

neste trabalho como um importante tributo nacional, não só no que diz respeito ao 

montante arrecadado por tais fontes, mas principalmente por suas atribuições 

constitucionais a partir da Constituição Federal de 1988 – CF/88.   

Os tributos, de acordo com sua incidência (renda, patrimônio, produção, consumo 

e mercado financeiro) oneram mais determinadas classes sociais em detrimento de outras. 

Para entender melhor tal questão, é necessário saber que os tributos podem ser divididos 

em: diretos e indiretos. Os “diretos seriam os tributos cujos contribuintes são os mesmos 

que arcam com o ônus da respectiva contribuição; e indiretos, os tributos para os quais os 

contribuintes poderiam transferir total ou parcialmente o ônus da contribuição para 

terceiros” (REZENDE, 2006, p. 156). Cabe destacar, como aponta Oliveira (2009), nos 

tributos indiretos existe uma separação entre contribuinte de direito (aquele responsável 
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por entregar a contribuição ao Estado) e contribuinte de fato (aquele que realmente paga 

o tributo, na medida em que o preço do tributo foi embutido no preço dos bens e serviços 

ofertados).  

 E ainda, os impostos podem ser classificados em: regressivos, “quando mantém 

uma relação inversa ao nível de renda do contribuinte”; progressivos, quando mantém 

“uma relação positiva com o nível de renda”; e proporcionais, “aquele cuja imposição 

não promove alterações na estrutura da distribuição de renda” (OLIVEIRA, 2009, p. 182). 

Isto é, os impostos regressivos oneram em maior proporção as camadas sociais menos 

favorecidas, isso pode ser observado através das alíquotas fixas de determinados 

produtos, que fazem com que ricos e pobres paguem o mesmo imposto. Os impostos 

progressivos aumentam na medida em que os rendimentos dos indivíduos aumentam, 

logo, os mais abastados tendem a pagar mais nesse tipo de imposto. E os proporcionais, 

seriam os tributos que onerariam da mesma maneira ricos e pobres.  

Segundo Rezende (2006) a teoria da tributação possui dois princípios 

fundamentais, o da neutralidade e o da equidade. O princípio da neutralidade defende que 

o tributo não deve interferir nos preços relativos dos produtos no mercado, visto que tal 

interferência causaria ineficiências na economia. O princípio da equidade aponta para 

“justiça” na distribuição do ônus tributário entre os contribuintes, “justiça” que passaria 

pela “equidade horizontal” (tratamento igual aos contribuintes com mesma capacidade 

contributiva) e “equidade vertical” (tratamento diferenciado aos contribuintes com 

capacidades contributivas distintas). A equidade no sistema tributário passa a ser avaliada 

pelo critério do beneficio, que argumenta que o pagamento do tributo só seria equânime 

se fosse pago a partir do beneficio que a oferta do serviço público trás a cada indivíduo 

(critério difícil de ser mensurado visto que possui relação direta com as preferencias 

pessoais).  E pelo critério da capacidade de pagamento, o pagamento do tributo deve ser 

feito de acordo com a renda de cada individuo, conforme esse critério, as pessoas mais 

ricas deveriam pagar proporcionalmente mais tributos, devido sua capacidade de pagar 

(possuir mais recursos) em comparação aos indivíduos mais pobres (possuidores de 

menos capacidade contributiva). Este último critério é complexo, visto que esbarra em 

muitos interesses pessoais, políticos e econômicos. 

 

3. SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO: DA REFORMA DE 60 À PÓS-

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

O sistema tributário nacional instituído em 25 de outubro de 1966 pela lei nº 5.172 

é resultado tanto do contexto político econômico e social vivido no país naquele período 

como também, é reflexo dos sistemas tributários nacionais que o antecederam. Ao falar 

da reforma tributária dos anos 60, Varsano (1981, p. 211) afirma que “uma das 

preocupações fundamentais da reforma foi elevar o nível de esforço fiscal da sociedade, 

aumentando consequentemente a receita tributária para fazer face ao déficit do Governo 

e as novas necessidades de dispêndio”.  Essa reforma, ratificada pela Constituição Federal 

de 67, no governo ditatorial de Castello Branco, tinha como objetivo principal então, o 

aumento de receitas para promover o crescimento econômico do país. Desse modo, o 

sistema foi estruturado de maneira a centralizar as receitas para a União, em detrimento 

dos Estados e municípios, que somente poderiam legislar em poucos tributos. A maneira 

encontrada para amenizar essa centralização das receitas foi através das transferências, 

aos estados e municípios da federação, das receitas adquiridas pelos seus principais 
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tributos, IR – imposto de renda e IPI- imposto sobre produtos industrializados. 

(VARSANO, 1996; VARSANO et. al 1998;  AFONSO, 1989). 

É interessante destacar também que os objetivos da reforma da década de 60 não 

se limitaram ao da elevação das receitas tributárias para o custeio das despesas com 

investimentos em infraestruturas objetivando impulsionar a industrialização nacional e 

por consequência o crescimento do país. Convém destacar também, os de:  

• estabelecer o recolhimento tributário através das redes bancárias;  

• criar órgãos responsáveis pela fiscalização da arrecadação nacional (a Secretaria da 

Receita Federal – SRF foi instituída em 1968); 

• beneficiar determinadas regiões e segmentos econômicos (norte – nordeste do país e 

a acumulação de capital, através de isenções a aplicação financeira, procurando 

incentivar a poupança e por consequente o crescimento econômico);  

• tornar o sistema tributário mais flexível para ter o Estado brasileiro um maior poder 

de manipulação desse instrumento para a política econômica do país (o imposto de 

exportação – IE antes de competência dos estados passa para a competência da 

União); 

• criar um sistema tributário integrado, discriminado as competências tributárias de 

cada ente federado ( os impostos foram divididos em quatro grupos, os incidentes 

sobre o comércio exterior, sobre patrimônio e renda,  sobre a Produção e Circulação 

de mercadorias, e os impostos especiais);  

• determinar fatos geradores sólidos que possibilitaram o agrupado de tributos, bem 

como criar, eliminar e/ou reduzir impostos (o imposto sobre produtos industrializados 

– IPI foi criado; o imposto do Selo (união), o imposto sobre Indústrias e Profissões e 

diversões públicas (estados) e o Imposto de licença foram extintos; foi eliminado 

também o Imposto sobre vendas e consignações – IVC (estados), para a criação do 

ICM incidente sobre o valor agregado ao produto; o imposto de renda – IR foi 

ampliado para as categorias profissionais que eram isentas, como os professores, 

atores, magistrados e jornalistas, e ainda para os rendimentos ligados ao setor 

agrícola; e no que concerne aos impostos especiais foi a unificação de  todos os 

impostos incidentes sobre os minérios, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes 

em um único imposto de competência da união); 

• centralizar as receitas na União e reparti-las para os demais entes federados através 

de transferências (criação do Fundo de participação dos Estados – FPE e do Fundo de 

participação dos municípios – FPM) (VARSANO, 1981; DORNELLES, 2008; 

OLIVEIRA, 2010; GIAMBIAGI et. al, 2011). 

Destaca-se ainda, que a partir de 1967, foram agregadas a essa nova estrutura 

tributária, as contribuições:  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a 

instituição do Programa de Integração Social – PIS/ Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público – PASEP (OLIVEIRA, 2010; GIAMBIAGI et. al., 2011, 

NETO e RÜCKERT, 1991). 

O STB a partir de 1988, com o marco legal da CF/88 do país, trás como principal 

objetivo o fortalecimento da federação. Varsano et al (1998) destaca que esse 

fortalecimento necessitava de um “novo” sistema tributário, que descentralizasse as 

receitas tributárias da União e que aumentasse as transferências para os estados e 

municípios. Esse processo de descentralização começa pela tentativa que aumentar as 

fontes de recursos desses entes federados através do aumento das transferências federais 

pelos fundos de participação dos estados e municípios (FPE e FPM). No entanto, não se 

observa mudanças drásticas na estrutura do STB já vigente desde a reforma da década de 
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60. As alterações limitaram-se a: 

• combinação dos impostos  sobre combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e 

mineração, e o sobre comunicações e transportes (impostos especiais) que eram da 

competência da união ao ICM, que passou a ser denominado Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS ; e 

•  alteração da competência sobre o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis 

– ITBI, que era dos estados, passando para os municípios; e 

• criação do imposto de competência estadual sobre transmissão Causa Mortis e 

Doações de quaisquer bens e direitos – ITCMD (DORNELLES, 2008, CARVALHO, 

2005; BRASIL, 1966; BRASIL, 1988). 

É importante destacar também, que apesar de não ter havido mudanças estruturais 

no STB no que concerne aos tributos, houve com a nova carta magna do país, e o 

estabelecimento de um capítulo dedicado à seguridade social, importantes alterações nas 

funções do Estado brasileiro para com a sociedade e a necessidade de criação de fontes 

de recursos para abarcar essas novas funções (OLIVEIRA, 2010). Com isso, há a criação 

de contribuições sociais pela união, não só como forma de compensar as perdas de 

receitas advindas do processo de descentralização dos recursos, como aponta Dornelles 

(2008). Mas como instrumento de financiamento aos novos serviços ligados a saúde, 

previdência e assistência social que o Estado brasileiro passou a ter como obrigação. 

Foram criadas a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (Lei 

Complementar nº 70/91), a Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL, a 

Contribuição Social sobre Movimentação Financeira – CPMF, extinta em 2007. 

 

4. ESTRUTURA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA  

 

Será feita a descrição da estrutura tributária brasileira atual, a partir da 

classificação, competência e fato gerador do tributo. Quando possível, será feita a 

distinção entre o  contribuinte de direito e o de fato e como é feito o cálculo da sua 

alíquota. Pretende-se então, dar a priori a estrutura técnica embasada na constituição 

Federal de 1988, principalmente nos seus art. 145 ao art. 162 que dispõem sobre o 

Sistema Tributário Nacional, bem como do Código Tributário Nacional – CTN, Lei Nº 

5.172 de 1966. 

 

a. Tributos que incidem sobre o patrimônio 

 

Dos tributos vigentes que incidem sobre o patrimônio no Brasil, temos os: 

• imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR; 

• imposto sobre Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 

Relativos – ITBI; 

• imposto sobre veículos automotores – IPVA; 

• imposto sobre propriedade territorial urbana – IPTU; e 

• imposto sobre transmissão Causa Mortis e o Doação  de quaisquer bens e direitos – 

ITCMD. 

 O ITR é um imposto de competência da união, que incide sobre os imóveis 

localizados fora das áreas urbanas dos municípios (art. 1º da lei 9.393/96). Seu 

contribuinte é o possuidor do imóvel rural, excetuadas as isenções e imunidades contidas 

na lei 9.393/96 em seus art. 2 e art. 3. O valor do tributo se dá de acordo com o Valor da 
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Terra Nua – VTN, isto é, excluídas as benfeitorias contidas na terra (art. 10 lei 9.393/96) 

e consideradas a aérea total da propriedade e o seu Grau de Utilização – GU (parâmetro 

estabelecido como referência que para a utilização produtiva da terra) (BRASIL, 1996). 

Segundo a Secretaria da Receita Federal (2016b), a alíquota cobrada por este imposto 

dever ser “[...] maior para propriedades de maior área e baixo grau de utilização, de modo 

a desestimular os grandes latifúndios improdutivos”. 

No entanto, como apontavam Hickman e Salvador (2006) a instituição da Lei 

9.393 de  1996 que veio para substituir a Lei 8.847 de 1994, trás consigo o afrouxamento 

dos desincentivos aos latifúndios improdutivos no país. Dentre outros aspectos, ela 

elimina a existência de três tabelas de alíquotas distintas que levavam em consideração 

as diferenças das terras entre as regiões do país, por uma tabela única para todo o território 

nacional; estabelece uma alíquota máxima para os latifúndios pouco utilizáveis ou 

improdutivos a cima de 5000 hectares em 20% (vide quadro 1); e suprimi o dispositivo 

que advogava sobre a imposição por parte da SRF de um valor da terra nua mínimo, que 

servia de  parâmetro para a avaliação do valor da terra e uma proteção sobre possíveis 

“subavaliações” por parte dos proprietários. 

 

Quadro 1 – Alíquotas cobradas pelo ITR  

Área total do imóvel 

(Em Hectares) 
Grau de Utilização - GU (Em %) 

  

Maior que 

80 

Maior que 

65 até 80 

Maior que 

50 até 65 

Maior que 

30 até 50 

Até 30 

Até 50 0,03 0,20 0,40 0,70 1,00 

Maior que 50 até 200 0,07 0,40 0,80 1,40 2,00 

Maior que 200 até 500 0,10 0,60 1,30 2,30 3,30 

Maior que 500 até 1.000 0,15 0,85 1,90 3,30 4,70 

Maior que 1.000 até 5.000 0,30 1,60 3,40 6,00 8,60 

Acima de 5.000 0,45 3,00 6,40 12,00 20,00 

           Fonte: BRASIL (1996) 

 

 O IPTU, de acordo com os art. 32 e 33 CTN, é um imposto de competência dos 

municípios, cobrado aos proprietários de imóveis (dependendo do município há critérios 

de isenções), que considerada o valor de venda do imóvel, contribuindo para este valor 

as benfeitorias feitas pelo município no local do imóvel. O ITBI, segundo o art. 35 CTN, 

é de competência dos Estados, incide sobre a venda de imóveis, urbano ou rural. Tem sua 

alíquota majorada sobre o valor da operação de venda. Podendo ser cobrado sobre o 

vendedor ou sobre o comprador do bem, dependendo das leis estaduais correspondentes 

de cada Estado (BRASIL, 1966). 

O IPVA é cobrado dos indivíduos que possuem veículos automobilísticos, a 

alíquota é de acordo com o valor venal do veículo. Sua competência é a nível Estadual e 

Distrito Federal. É interessante que se destaque que o IPVA é cobrado somente de veículos 

automotores terrestres, na medida em que helicópteros, jatinhos, lanchas e iates não são 

tributados, mediante decisão do Supremo Tribunal Federal – STF (BRASIL, 1966; 

SICSÚ, 201[?]).   

Em conformidade com o art. 155 da CF/88, o ITCMD é um imposto de 
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competência dos Estados e do Distrito Federal. Incidente sobre a transmissão do espólio 

para herdeiros ou doação. A alíquota é sobre o valor venal dos bens. A atribuição do 

contribuinte depende de lei especifica de cada Estado, podendo recair sobre o doador ou 

recebedor do espólio ou herança (BRASIL, 1988).  

 

b. Tributos que incidem sobre a Renda 

 

  Vianna et al. (2000) afirma que a tributação sobre renda, é o principal exemplo de 

um imposto direto, pois, é possível identificar a capacidade contributiva de cada 

contribuinte. O que seria um método eficaz de adquirir recursos para o custeio da oferta 

de bens e serviços públicos sem causar e/ou ampliar distorções distributivas. No Brasil, o 

imposto de renda e proventos de qualquer natureza – IR é o único nesses moldes. É um 

imposto de competência da união, que tem como contribuintes a pessoa física e jurídica, 

que aufira renda proveniente do trabalho, do capital ou de ambos, excetuados as isenções 

previstas em lei que serão destacadas mais a frente (BRASIL, 1966; BRASIL, 2001a). 

Faz-se necessário destacar que as alíquotas do Imposto de Renda Pessoa Física – 

IRPF no Brasil sofreram modificações importantes na década de 90. A alíquota teto que 

passou a vigorar a partir do ano de 2002 no país, é de 27,5%. No entanto, o país já possuiu 

alíquotas teto bem maiores. Em 1961, no governo de Jânio Quadros, a alíquota máxima 

era de 60%, chegando ao seu maior nível no governo de João Goulart, com uma alíquota 

teto de 65%. No período ditatorial a alíquota teto retornou para 50%, com 12 faixas de 

tributação. Cenário que se modificou drasticamente no período de 1988-1989 quando o 

primeiro presidente pós-redemocratização do país, diminui a 25% a alíquota máxima 

desse imposto e restringi ao número de três, as faixas de renda tributáveis. Em 1992 a 

faixa intermediária, que vigorava desde o período pós-ditatorial passa de 15% para 10%. 

Em 1994 houve o acréscimo de uma nova faixa, com uma alíquota de 26,6% e a passagem 

da alíquota teto para 35%. Em 1996, as faixas tributáveis foram novamente reduzidas a 

três, a isenta, uma alíquota intermediaria de 15% e a alíquota máxima, de 25%. De 1996 

a 2001 a base de cálculo do imposto não foi reajustada pelo processo inflacionário da 

economia, fazendo com que houvesse um aumento do número de pessoas que passaram 

a ter que pagar o imposto, sem haver um real crescimento de rendimentos dessa 

população. Em 2009 houve acréscimo de duas novas faixas tributárias intermediárias, de 

7,5% e de 22,5%, que persistem até os dias atuais, como pode ser observado no quadro 2 

(MONTEIRO, 2016; GOBETTI e ORAIR, 2016; VASCONCELOS, 2002; 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2016a; HICKMAN e SALVADOR, 2006).   

 

 

Quadro 2 - Alíquotas do imposto de renda, 1995- 2015                        (continua) 

 Ano exercício - 

Ano calendário 
Base de Cálculo Mensal (SM em R$) Alíquota (%) 

1996 -1995 

Até 8,1 - 

De 8,1 até 15,8 15 

De 15,8 até 146,7 26,6 
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Acima de 146,7 35 

1997 -1996 

Até 8,3 - 

De 8,3 até 16,6 15 

Acima de 16,6 25 

1998 – 1997 

Até 7,6 - 

De 7,6 até 15,3 15 

Acima de 15,3 25 

1999 – 1998 

Até 7,1 - 

De 7,6 até 14,2 15 

Acima de 14,2 25 

2000 – 1999 

Até 6,7 - 

De 6,7 até 13,4 15 

Acima de 13,4 25 

2001 – 2000 

Até 6,1 - 

De 6,1 até 12,2 15 

Acima de 12,2 25 

2002 – 2001 

Até 5,2 - 

De 5,2 até 10,4 15 

Acima de 10,4 27,5 

2003 – 2002 

Até 5,4 - 

De 5,4 até 10,8 15 

Acima de 10,8 27,5 

2004 – 2003 

Até 4,6 - 

De 4,6 até 9,2 15 

Acima de 9,2 27,5 

2005 – 2004 

Até 4,1 - 

De 4,1 até 8,3 15 

Acima de 8,3 27,5 

2006 – 2005 

Até 4 - 

De 4 até 8,1 15 

Acima de 8,1 27,5 

2007 – 2006 

Até 3,7 - 

De 3,7 até 7,4 15 

Acima de 7,4 27,5 

Quadro 2 - Alíquotas do imposto de renda, 1995- 2015                     (conclusão) 
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Ano exercício - 

Ano calendário 
Base de Cálculo Mensal (SM em R$) Alíquota (%) 

2008 – 2007 

Até 3,5 - 

De 3,5 até 7 15 

Acima de 7 27,5 

2009 – 2008 

Até 3,3 - 

De 3,3 até 6,7 15 

Acima de 6,7 27,5 

2010 – 2009 

Até 3,1 Isento 

De 3,1 até 4,6 7,5 

De 4,6 até 6,2 15 

De 6,2 até 7,7 22,5 

Acima de 7,7 27,5 

2011 -2010 

Até 2,9 - 

De 2,9 até 4,4 7,5 

De 4,4 até 5,8 15 

De 5,8 até 7,3 22,5 

2013 -2012 

Até 2,6 - 

De 2,6 até 3,9 7,5 

De 3,9 até 5,2 15 

De 5,2 até 6,5 22,5 

Acima de 6,5 27,5 

2014 – 2013 

Até 2,5 - 

De 2,5 até 3,7 7,5 

De 3,7 até 5 15 

De 5 até 6,3 22,5 

Acima  de 6,3 27,5 

2015 – 2014 

Até 2,4 - 

De 2,4 até 3,7 7,5 

De 3,7  até 4,9 15 

De 4,9 até 6,1 22,5 

Acima de 6,1 27,5 

2016 – 2015 

Até 2,4 - 

De 2,4 até 3,5 7,5 

De 3,5 até 4,7 15 

De 4,7 até 5,9 22,5 
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Acima de 5,9 27,5 

Fonte: elaboração própria, a partir de dados tributários da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (2016a) e dados salariais do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social (2016). 

Nota: (1) SM – salário mínimo dos respectivos períodos. 

 

 

Para entender melhor como funciona o Imposto de Renda sobre Pessoas Jurídicas 

- IRPJ faz-se necessário explicar que: lucro real é aquele resultante após subtração de 

todas as despesas. Lucro presumido é aquele estimado a partir de receita bruta. E o lucro 

arbitrado consiste no pagamento trimestralmente do imposto a partir da estimação da 

receita bruta. Posto isso, no que se refere ao IRPJ, a sua base de cálculo pode ser em 

regime de lucro real, presumido ou arbitrado. A lei 9.249/95 determina que a alíquota do 

imposto que deve ser cobrada aos seus contribuintes seja de 15% sobre a base de cálculo 

escolhida, com alíquotas adicionais de 10% sobre valores excedentes pré-estabelecidos 

na Lei 9.430/1996. No entanto, destaca-se que a alíquota anterior cobrada aos 

contribuintes deste imposto era de 25% sobre a base de cálculo, com alíquotas adicionais 

aos valores pré-estabelecidos em lei que variavam entre 12 e 18% (art. 37 da lei 8.981/95). 

Ressalta-se ainda, que as pessoas jurídicas que pagam juros a sócios ou acionistas, ou 

seja, que distribuem lucros, a partir do art. 9º da Lei 9.249/95, são autorizadas a deduzir 

o montante distribuído ao lucro auferido no período, fazendo com que a alíquota de 15% 

recaia somente sobre o lucro real. Ou seja, o pagamento de juros a sócios e acionistas é 

considerado pela lei como uma despesa para a empresa, devendo ela pagar imposto 

somente sobre o lucro que permanecer com a pessoa jurídica (BRASIL, 1999; 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2016e; BRASIL, 1995a; BRASIL, 1995b).  

O regulamento sobre o IR (Decreto Nº 3000/99), dispõe também sobre os 

indivíduos e/ou ações que não entram no cálculo do imposto. Destacam-se algumas das 

isenções previstas no seu art. 39. Entre elas, a isenção de pagamento de imposto sobre: 

alienações de bens e direitos de valor pequeno; alienação de um bem imóvel, no período 

de cinco anos, até o valor de quatrocentos e quarenta mil reais; valores depositados em 

caderneta de poupança; doações e herança; juros sobre letras hipotecárias; lucros e 

dividendos distribuídos; seguro e pecúlio; e venda de ações e ouro, ativos financeiros. A 

lei 11.312/2006 reduz à zero a alíquota incidente sobre rendimentos advindos da 

remuneração de capital aplicado, entre eles, os advindos como juros, participação nos 

lucros e resultante de aplicações em fundos de investimentos e bolsas de valores, 

mercadorias e futuros (BRASIL, 1999, BRASIL, 2006). 

 

c. Tributos que incidem sobre o Comércio Exterior 

 

   Dos tributos que incidem sobre o comercio exterior, tem-se o:  

• imposto de importação – II; e  

• imposto de exportação – IE.  

É importante destacar que os tributos que incidem sobre o comércio Exterior são 

de exclusiva competência da União, pode-se entender atribuição exclusiva a este ente 

federado (art. 19 e 20 da lei 5.172/66), visto a essencialidade desses tributos como 

instrumento de politica econômica Estatal no que se refere aos incentivos à exportação 

dos produtos nacionais ou nacionalizados, bem como dá restrição por meio do aumento 

ou diminuição de alíquotas referentes à importação de produtos estrangeiros. O II é 
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regulamentado a partir do art. 19 ao art. 22 do CTN. É um imposto que tem como fato 

gerador a importação de bens do exterior, para o cálculo do valor do imposto a ser pago, 

considera-se o valor aduaneiro da mercadoria importada, com alíquota determinada pela 

tabela de Tarifa Externa Comum – TEC. O contribuinte de direito deste imposto é o 

importador de produtos. O IE, em conformidade com o art. 23 ao art. 28 do CTN, é o 

imposto cobrado ao exportador de mercadorias, de acordo com o valor da operação de 

exportação. Nota-se, porém, que é um tipo de produto pouco utilizado, visto os muitos 

incentivos governamentais para a exportação de produtos, com vistas a melhorar sua 

balança comercial (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2016c; BRASIL, 1966) 

 

d. Tributos que incidem sobre a produção e/ou circulação de mercadorias e 

serviços 

 

Os tributos que são cobrados sobre a produção e/ou circulação de mercadorias e 

serviços, são eles: 

• imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS;  

• imposto sobre produtos industrializados – IPI; e 

• imposto sobre serviço de quaisquer naturezas – ISS; 

O IPI, em observância aos arts. 46 até 51 do CTN caracteriza-se por ser um 

imposto de competência da União, cobrado a partir da transformação, finalidade ou 

aperfeiçoamento de um produto para o consumo. É calculado de acordo com o valor do 

bem, tendo como fato gerador a saída de bens industrializados da fábrica, bem como a 

importação de bens industrializados. De acordo com o art. 143 da CF/88 deve ser um 

imposto seletivo, ou seja, possuir alíquotas diferentes de acordo com a essencialidade do 

bem. O contribuinte de direito desse imposto pode ser: o importador de produtos 

industrializados, o industrial, comerciante de produtos industrial ou arrematante do 

mesmo em leilões. As alíquotas aplicadas variam de acordo com a essencialidade e 

características dos produtos, elas são estabelecidas na Tabela de Incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – TIPI. É importante destacar também que matérias 

primas, produtos intermediários e produtos para embalagem que sejam destinados a 

exportação estão com a incidência desse imposto suspensa, mediante comprovações 

legais (SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2016d; BRASIL, 1966; BRASIL 

1988). 

O ICMS é regulado pelo Decreto lei nº 406/68. Esse imposto é de competência 

dos Estados, que tem como fato gerador a circulação de mercadorias em estabelecimentos 

comerciais, industriais e produtores. A alíquota incidente sobre o valor da operação de 

circulação da mercadoria e depende de leis especificas de cada Estado, a qual será cobrada 

sobre o valor da operação de circulação da mercadoria. O contribuinte de direito deste 

tributo é o vendedor, comprador do produto e/ou serviço (BRASIL, 1968). Segundo 

Mendes (2008), o ICMS tornou-se ao longo das modificações que lhe foram introduzidas, 

como a sua transformação de antigo ICM, para o atual ICMS, um imposto que provoca 

distorções causadas entre outros motivos, pela “guerra fiscal” entre os estados e 

complexidade nas leis que o regulam, na medida em que cada estado possui leis 

especificas que regulam este imposto.   

  O ISS é um imposto de competência dos municípios brasileiros, seu contribuinte de 

direito é o prestador do serviço.  É considerado um imposto indireto, na proporção em 

que seu ônus tributário pode ser repassado para indivíduos que não são os contribuintes 

de direito. Trata-se de um imposto seletivo, aspecto que não possui regulamentação e os 
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contribuintes acabam por “escolher” entre as alíquotas que vão de 2% a 5% do preço dos 

serviços prestados. A seletividade levaria a uma progressividade de alíquotas para 

prestações de serviços diferentes, o que poderia tornar esse tipo de imposto mais 

equitativo (GASSEN, 2013; BRASIL, 2003; BRASIL, 1988). 

 

e. Tributos sobre o mercado financeiro 

 

 O imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, e sobre operações 

relativas a títulos e valores mobiliários – IOF é atualmente o único imposto sobre 

operações financeiras no país. Ele é de competência da União, está previsto do art. 63 ao 

67 do CTN. Tem como fato gerador a contratação de operações de crédito, de câmbio e 

de seguros. Sua base de cálculo varia de acordo com o valor da operação ou o valor do 

prêmio (seguro) e tem sua incidência direta sobre o tomador deste tipo de operação que 

pode ser pessoa física ou jurídica De acordo com o art. 1º do Decreto – Lei 1.783/80, suas 

alíquotas incidem sobre: empréstimos; abertura de crédito; seguro de vida e trabalho; 

seguros de bens e valores; e operações relativas a títulos e valores mobiliários. Contudo, 

existem isenções e aplicações de alíquota zero sobre as operações de crédito e câmbio, as 

quais estejam mencionados em lei. Instrumento este, que é previsto no art. 65 do CTN, 

ao determinar que sua alíquota possa ser modificada por lei, para se adequar com a 

politica monetária do país. Apontando a importância dada a esse imposto como 

instrumento de política econômica por parte do Estado (BRASIL, 1966; BRASIL, 1980). 

Cagnin e Freitas (2015) destacam além de ele ser um importante instrumento econômico 

sobre o mercado financeiro, é também um instrumento limitador da evasão fiscal, visto 

que o Estado teria como detectar os indivíduos que possuem grandes movimentações de 

recursos, dificultado a sonegação fiscal.  

 

f. Contribuições Sociais 

 

De acordo com o art. 149 da CF/88, só a União possui competência para instituir 

Contribuições Sociais no território nacional. Os recursos adquiridos dessas contribuições 

são responsáveis por assegurar o sistema de seguridade social previsto nos arts. 194 e 195 

da CF/88. Isto é, são recursos imprescindíveis para financiar investimentos do Estado 

brasileiro em saúde, assistência social e previdência social (BRASIL, 2005). 

 As contribuições sociais diferem dos tributos (impostos, taxas e contribuições de 

melhoria), principalmente por não precisarem obedecer ao principio da anualidade (art. 

150, alínea b da CF/88), podendo vigorar passados 90 dias da sua instituição em lei (art. 

195, § 6º da CF/88). E há vinculação direta entre suas receitas e despesas a um setor e/ou 

serviço (art. 195, § 5º da CF/88), diferentemente do que ocorre com os impostos que não 

possuem vinculação direta com a oferta de bens e serviços públicos por parte do Estado 

(AZEVEDO, 1987; OLIVEIRA, 2010).   

Oliveira (2010) e Ribeiro, Piolo e Servo (200[?]), afirmam que a maior 

responsabilidade na oferta de serviços ligados a seguridade social, ainda é da União, 

apesar da constituição também determinar responsabilidade na oferta desse tipo de 

serviço aos estados e municípios (art. 195, CF/88). O que favoreceu a criação de 

contribuições sociais por parte do Estado brasileiro, na busca por mais recursos, entre elas 

o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira – IPMF em 1994, vigorando até 

que em 1996, transformado em Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

– CPMF (CAGNIN e FREITAS, 2015).  
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Cagnin e Freitas (2015) destacam ainda, que a CPMF sempre sofreu grandes 

críticas, principalmente das Instituições Financeiras, os argumentos contrários à 

contribuição ficavam em torno de ela constituiria um desestimulo as movimentações 

bancárias no país, e que o país perderia investimentos porque a alíquota seria mais um 

ônus ao investidor, os quais iriam acabar preferindo outras praças financeiras. 

Argumentos que os próprios autores desmitificam, através da afirmação que no período 

em que a CPMF vigorou o país não sofreu com a desintermediação financeira pelos 

bancos nem pela fuga de capitais, ao contrário, houve crescimento das contas bancárias e 

o desenvolvimento do mercado financeiro no país, não pela instituição da contribuição, 

mas pelo próprio dinamismo da economia do país, mas o importante é a afirmação de que 

a contribuição não foi impedimento para esse desenvolvimento. E que ela era ainda um 

instrumento importante para o cruzamento de dados no combate a sonegação fiscal no 

país.  

Salienta-se que a CPMF possuía uma alíquota de 0,20%, que foi alterada para 

0,38% no segundo semestre de 1999 quando esta retornou a vigorar no país. Sendo 

reduzida para 0,30% no ano de 2000, retornando para 0,38% até 2007 quando não foi 

renovada pelo congresso nacional (RIBEIRO, 2010).  

As Contribuições no Brasil vigentes no Brasil atualmente recaem sobre o 

empregador, sobre folhas de salários, receita ou faturamento, trabalhadores e demais 

segurados da previdência social, e importadores de bens e serviços do exterior, como pode 

ser observado no quadro 3 abaixo: 

 

Quadro 3 – Contribuições e incidência no Brasil 

Fonte: elaboração própria, a partir de Brasil (2001b); Brasil (2004); Brasil (2005); 

Brasil (2015b); Secretaria da Receita federal (2016f).  

CONTRIBUIÇÕES 

INCIDÊNCIA DE 

DIREITO 

Contribuição sobre o lucro líquido – CSLL 
 Pessoa jurídica que aufira 

lucro e a lei equiparar 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social – COFINS 

 Pessoa física e jurídica 

Importadora de bens e 

serviços do exterior 

Programa de Integração Social – PIS 

 Pessoa física e jurídica 

Importadora de bens e 

serviços do exterior 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público – PASEP 

 Pessoa física e jurídica 

Importadora de bens e 

serviços do exterior 

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
Folha de pagamento do 

trabalhador 

 Previdenciária – INSS 
Folha de pagamento do 

trabalhador 

Contribuição de Domínio Econômico – CIDE 

Importação e a 

comercialização de petróleo 

e seus derivados, gás natural 

e seus derivados, e álcool 

etílico combustível. 
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A Contribuição sobre o Lucro Líquido – CSLL tem sua base de cálculo incidente 

sobre 32% (para pessoas jurídicas comerciais, industriais ou prestadoras de serviço) e de 

12% (para pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares e de transporte) da receita 

bruta auferida no mês.  O regime de lucro para sua base cálculo deve ser o mesmo 

escolhido pela pessoa jurídica para o pagamento do IRPJ, isto é, podendo recair sobre o 

lucro real, presumido ou arbitrado (BRASIL, 1988b). As suas alíquotas, a partir de 2008, 

dada a Lei 11.727/2008, passaram a ser de 15% sobre pessoas jurídicas de seguros 

privados e capitalização e 9% sobre as demais pessoas jurídicas (BRASIL, 2008; 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, 2016f). E dada à redação da Lei 13.169/2015, 

são atualmente: 

• 20% de 2015 até 2018, passando para 15% a partir de 2019, sobre pessoas jurídicas 

de seguros privados e capitalização; 

• 17% de 2015 até 2018, passando para 15% a partir de 2019, sobre jurídicas que 

constituem cooperativas de crédito; e 

• 9% para demais pessoas jurídicas (BRASIL, 2015a). 

As contribuições COFINS, PIS e PASEP sobre produtos importados, são 

regulamentadas pela Lei 10.865 de 2004, que determinam como contribuinte o 

importador (pessoa física e jurídica) de bens e serviços estrangeiros. A base de cálculo 

varia de acordo com o valor aduaneiro do bem ou serviço importado. As alíquotas do 

PIS/PASEP importação e COFINS possuem variações de acordo com o bem ou serviço 

importado, assim como também existem produtos que tem alíquotas zero. Entende-se que 

as variações de alíquotas e isenções no pagamento da contribuição se deem de acordo 

com políticas de incentivos ou desincentivos a importação por parte do Estado brasileiro 

(BRASIL, 2004; BRASIL, 2015b).  

As CIDEs têm como contribuintes pessoas físicas ou jurídicas produtoras, 

formuladoras, importadoras e comercializadoras de gasolina, diesel, óleos combustíveis, 

álcool etílico combustível e derivado do gás natural. A sua arrecadação é vinculada a 

investimentos em pesquisa sobre indústria do petróleo e gás, investimentos nos setores de 

infraestrutura de transporte e ainda à concessão de subsídios aos preços nos transportes 

dos produtos derivados do petróleo como gás natural e gasolina por parte do Estado 

brasileiro (BRASIL, 2001b). 

 

5. CONCLUSÃO  

O Sistema Tributário Brasileiro é resultado não só das reformas que lhe foram 

realizas ao longo dos anos, mas também do contexto econômico e político e acrescento 

ideológico ao qual está inserido. A reforma da década de 60 foi importante na medida em 

que implementou a estrutura do STB que vigora até os dias atuais. No Brasil, o Estado 

era tido como um importante agente econômico, na proporção do desenvolvimento 

econômico e esta reforma procurou aumentar a carga tributária e a arrecadação, 

centralizando na União, para que o Estado obtivesse os recursos necessários para financiar 

os investimentos e impulsionar o crescimento econômico do país nesse período. Este 

propósito é ampliado com a redemocratização do país, e a ampliação das funções ao 

Estado brasileiro na linha da construção de políticas do bem-estar social, através da 

imposição de direitos individuais do cidadão, principalmente no capítulo que trata da 

universalização dos serviços ligados à seguridade social no país.  

  No entanto, o que se observa é que apesar de a constituição federal de 1988, no seu 
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capítulo sobre seguridade social, ter aumentado as funções do Estado com medidas de 

universalização de serviços e direitos. Com as constantes modificações em sua legislação 

tributária a partir da década de 90, é que o ônus no que se refere as fontes de recursos para 

sustentar esses serviços, acaba por ser se instalar no grupo de pessoas menos abastadas 

da sociedade brasileira. Isso pode ser visto quando se observa a quem os impostos 

brasileiros oneram mais.  

O imposto de renda que teoricamente deveria possuir viés de progressividade foi 

tornando-se continuamente um imposto sobre o trabalho. O imposto de renda sobre 

pessoas físicas passou a onerar cada vez menos faixas salariais elevadas, chegando ao 

ponto de atualmente igualar a capacidade contributiva de todos indivíduos que recebem 

a partir de 5,9 salários mínimos e de níveis de renda superiores, através de uma alíquota 

máxima de 27,5%. O imposto de renda sobre pessoa jurídica beneficia os indivíduos que 

tem sua renda oriunda de juros e fundos de investimento com alíquotas zero. A tributação 

sobre o patrimônio é irrisória, se comparada com a tributação sobre bens e serviços que 

compreende a maior parcela do que é arrecadado no país. E como anteriormente 

apresentado, possui viés regressivo, por onerar da mesma maneira indivíduos com 

capacidade contributiva diferente, que apesar de serem seus contribuintes de direito 

produtores, industrializadores e comercializadores e importadores desses produtos, a 

tributação acaba por ser transferida para os consumidores finais.  

A questão é que o Sistema tributário brasileiro foi sendo moldado ao longo do 

tempo em um processo que tem transferido continuadamente o maior ônus tributário aos 

trabalhadores, a classe média e aos mais pobres da população.  
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Resumo 

O objetivo deste trabalho monográfico consiste em mensurar a eficiência das escolas 

públicas da região nordeste do Brasil e os condicionantes do seu grau de eficiência para 

o ano de 2013. Para tanto, a estratégia empírica adotada é composta pelos seguintes 

passos: 1). Mensura-se a eficiência das escolas através da técnica não paramétrica order-

α.; 2) São descontadas as variáveis não-discricionárias, visto que estas possuem forte 

influência sobre os escores finais de eficiência; 3). Por fim, aplica-se um modelo de 

regressão quantílica para avaliar quais os impactos das variáveis ligadas a escola. 

Encontrou-se que o background familiar impacta diretamente no rendimento escolar dos 

alunos, e, portanto, nos níveis de eficiência, além de verificar-se que autonomia escolar 

assume um papel pouco relevante no processo de gestão das escolas. 

Palavras-Chave: Eficiência; Background Familiar; Autonomia Escolar. 

 

Abstract 

The objective of this course conclusion monograph is to measure the efficiency of public 

schools in the northeastern region of Brazil and the constraints of their degree of 

efficiency for the year 2013. For this, the empirical strategy adopted is composed by the 

following steps: 1). The efficiency of schools is measured by the non-parametric order-

α.; 2) Non-discretionary variables are discounted, since they have a strong influence on 

the final efficiency scores; 3). Finally, a quantile regression model is applied to evaluate 

the impact of variables linked to school. It was found that the family background impacts 

directly on the students' school performance, and therefore, on the levels of efficiency, 

besides verifying that school autonomy plays an insignificant role in the school 
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management process. 

Keywords: Efficiency; Family Background; School Autonomy. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os gastos públicos são conceituados como uma escolha política dos governos, 

contemplando uma gama significativa de serviços prestados à sociedade. Representam o 

custo da quantidade e a qualidade dos serviços e bens oferecidos a população. Ao 

identificar os gastos de uma gestão pública, os governos obedecem às prioridades 

presentes no seu plano plurianual pela alocação de recursos que lhe são disponíveis, para 

atender as políticas públicas, dentre as quais destaca-se a educação (RIANE, 2009). 

Ao longo das décadas o Brasil tem procurado priorizar de forma permanente seus 

esforços na educação, incorporando maiores responsabilidades no tocante ao ensino, seja 

através do aumento da arrecadação de tributos vinculados à educação, seja aumentando a 

obrigatoriedade. Biderman et al. (2004), afirma que a partir da década de 1990, um 

conjunto de políticas educacionais foram implementadas e que foram determinantes na 

descentralização das decisões, e também na mudança de foco por parte do governo, que 

agora sinalizara seus esforços para educação básica. As estatísticas reforçam essa 

argumentação, mostrando que os gastos com educação a partir dos anos 2000 

apresentaram trajetórias crescentes, principalmente aquelas vinculadas ao ensino 

fundamental. A principal política pública adotada para sustentar as possibilidades 

evidenciadas, se vincula ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, criado em 2006.  A 

relevância desta política se dá em torno de como o volume dos recursos gastos pelos 

governos em educação vem sendo otimizados, para que se identifique o quão estão sendo 

eficientes. (SAVIAN E BEZERRA, 2013). 

A busca por um sistema de ensino de alta qualidade é um objetivo comum das 

sociedades, dado que diferenças de qualidade na educação oportunizam explicar além do 

efeito positivo na remuneração do trabalho oriunda dos ganhos de produtividade, as 

diferenças nos níveis de saúde, criminalidade e participação política. Garantir qualidade 

e sobretudo eficiência no que diz respeito aos investimentos é o principal objetivo de 

qualquer política pública. E no âmbito educacional, certificar que os gastos públicos com 

educação estão sendo eficazes e apropriados é sem dúvida alguma uma meta a ser 

alcançada por qualquer nação. 

Por isso é importante que se faça uma análise criteriosa da aplicação dos recursos 

que contemple resultados qualitativos e quantitativos como premissa de entender como 

esses custos de investimentos se deram. As políticas públicas governamentais, tem o papel 

fundamental de pensar os meios e criar os caminhos para otimizar esses recursos 

orçamentários.  

Segundo entendimento da teoria do Capital Humano, formalizada na década de 

1960 por Schultz, o desenvolvimento de um país não depende exclusivamente dos 

investimentos em capital fixo, mas passa diretamente pelos investimentos em recursos 

humanos. Schultz (1973) diz que é necessário primeiro investir-se em capital humano 
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para que haja, posteriormente, desenvolvimento econômico. Ele complementa 

fundamentando que as principais funções das entidades educacionais são a pesquisa, com 

intuito de descobrir e estimular os talentos dos alunos, e a instrução para que estes saibam 

lidar com oportunidades. Ou seja, a educação e o progresso no conhecimento constituem 

importantes fontes de crescimento econômico. 

Para Biderman et al. (2004), a intervenção para manter a educação, direito 

fundamental dos indivíduos, se vincula a reduzir as diferenças regionais e atingir um 

padrão de bem-estar social para alcançar a eficiência econômica. Na visão de Hanushek 

& Woessmann (2008), a educação pode impedir ou ampliar as oportunidades econômicas 

e sociais dos indivíduos ao longo do seu ciclo de vida, pois o ensino de baixa qualidade 

pode reforçar a estrutura a qual estes estão inseridos. Conforme os autores, a busca por 

um sistema de ensino de excelência é o grande objetivo de todas as sociedades, dado que 

as diferenças na qualidade educacional permitem explicar além do efeito positivo na 

remuneração do trabalho proveniente dos ganhos de produtividade, as diferenças, dentre 

outras, nos níveis de saúde, criminalidade e a participação política dos países. 

De acordo com relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) no ano de 2015, o Brasil destinou 17,2% dos seus gastos públicos à 

educação, do nível de educação básica à educação superior, ficando atrás apenas do 

México e da Nova Zelândia – ambos com 18,4%. Esse valor destinado a educação 

corresponde a 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e encontra-se muito acima da 

média da OCDE (4,7%) e de países latinos como o Chile (4,5%) e México (4,0%). Além 

disso, o gasto público em instituições de educação superior como percentual do gasto 

público total aumentou 49% entre 2005 e 2012, o que é bem acima do aumento médio da 

OCDE de 33%, O aumento foi ainda mais acentuado em instituições de ensino 

fundamental e médio, onde a proporção de gasto público cresceu 82% no mesmo período, 

sendo o maior aumento entre todos os países parceiros da OCDE com dados disponíveis 

(OCDE, 2015). 

Entretanto, o considerável empenho por parte do governo ainda carrega consigo 

uma má qualidade do ensino ofertado à população remetendo uma discussão acerca do 

papel do capital humano e da maneira que os recursos governamentais são aplicados, 

fazendo da educação um fator considerável quando se trata de desigualdade de renda no 

país. Especialistas voltados para economia da educação, cujo é válido o destaque para o 

estudo de Delgado e Machado (2007), já destacavam que quando confrontados os exames 

internacionais em educação e o mercado de trabalho, a qualificação dos alunos no Brasil 

é muito aquém daqueles países considerados em desenvolvimento. Os resultados obtidos 

a partir do Programme for International Student Assessment (PISA) corroboram a tese de 

que a qualidade do ensino, quando aproximada por testes padronizados nacionais e 

internacionais deixam a desejar. O levantamento para o ano de 2015 conta com 70 países 

e indica que o Brasil figura entre os países com piores proficiências nos exames de 

ciências (63° posição), leitura (59° posição) e matemática (66° posição). 

Apesar dos inúmeros estudos no Brasil sobre a eficiência dos gastos públicos, 

ainda se torna evidente realizar estudos vinculados a educação no Nordeste. A partir de 
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fronteiras de eficiência, chegaremos a identificar aquelas ineficientes, assim pode-se 

contribuir para que os gestores públicos otimizem os recursos para melhorar o 

desempenho dos estados e municípios. Portanto, uma avaliação, de como os gastos 

públicos voltados para educação estão sendo aplicados, e quais aspectos contribuem para 

uma melhor administração dos insumos educacionais, podem promover benefícios sociais 

e crescimento econômico. 

Neste contexto, quais são os gastos que o setor público tem destinado para o 

avanço do sistema público de educação? Existe eficiência nestes gastos? Quais os motivos 

que os leva a ineficiência? Que impactos as variáveis escolares provocam no nível de 

instrução dos alunos? Como eles se dão a nível de entes da federação: estados e 

municípios? E a nível de região?  

Para responder esses questionamentos, optou-se por trabalhar com o modelo não 

paramétrico order-α, pelo fato desta ferramenta garantir às medidas uma menor 

vulnerabilidade à outliers. 

Assim tomou-se como objetivo geral mensurar a eficiência dos gastos públicos 

em educação no Nordeste, dadas às características das escolas da rede pública de ensino. 

E como objetivos específicos: Comparar a eficiência entre os estados do Nordeste; 

verificar quais são os determinantes de eficiência; identificar os fatores de 

responsabilidade da escola no desempenho dos alunos e quais são os mais importantes 

para a aprendizagem. Os resultados deste estudo podem contribuir a médio e longo prazo 

para uma melhor realocação de recursos, bem como de eficiência na melhoria da política 

pública da educação. 

Para além desta introdução, o presente trabalho se divide em mais 5 seções. A 

seção 2 contém uma revisão literária abordando a eficiência dos gastos públicos; a seção 

3 mostra os procedimentos metodológicos que foram adotados; as seções 4 e 5 

apresentam, respectivamente, os dados utilizados para mensuração e os resultados 

alcançados. Por fim, a seção 6 apresenta as considerações finais. 

 

2. EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS 

Nas últimas décadas houve um considerável crescimento de trabalhos cujo intuito 

é avaliar a eficiência dos gastos públicos no Brasil, na provisão de serviços que são 

considerados essenciais, como educação, segurança e saúde. Benegas (2012), aponta que 

existe pelo menos duas razões que justifiquem tal ocorrência: A primeira reside por si só 

no interesse pelo assunto, uma vez que, no Brasil, dado o tamanho e importância do estado 

na oferta dos serviços citados, a avaliação dos gastos públicos assume um papel 

preponderante num contexto normativo. A segunda diz respeito ao grande acervo de 

técnicas de avaliação de eficiência que, além de serem bem fundamentados, são de fácil 

manuseio. O modelo não-paramétrico Data Envelopment Analysis (DEA), que será 

explanado nas seções posteriores, constitui um exemplo imediato dessas técnicas. 

No Brasil a utilização da técnica é muito recente, mas já conta com um conjunto 

significativo de estudos aplicados ao procedimento, com um nível avançado de 

sofisticação metodológica. Um exemplo prático da aplicação da metodologia DEA no 
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âmbito das políticas públicas é o estudo realizado por Marinho (2001), cujo objetivo era 

avaliar os serviços hospitalares dos municípios fluminenses referentes ao ano de 1998. 

Com base nos dados obtidos, ele define a rede de serviços de saúde do Rio de Janeiro 

como “um sistema de entradas e saídas que transforma capacidade de atendimento, 

materializada em recursos materiais e financeiros, em serviços de atendimento hospitalar 

e ambulatorial, além de um indicador de qualidade” (Marinho, 2001). 

Em linha de pesquisa semelhante, Costa (2011), objetivou avaliar a eficiência 

técnica municipal na alocação dos recursos públicos no estado do Paraná referentes ao 

ano de 2008. Seu trabalho identificou e analisou a eficiência com gastos em saúde, 

educação e saneamento em relação ao IDPM (Índice de Desempenho Municipal) nos 

municípios paranaenses. Ele verificou que apenas trinta e dois do montante de trezentos 

e cinquenta municípios avaliados foram eficazes na alocação de gastos públicos, ou seja, 

menos de 11%. Expôs ainda à necessidade de se rever as práticas de gestão utilizadas na 

maioria dos municípios do estado, a fim de melhor alocar os recursos públicos e entregar 

aos seus munícipes uma melhor qualidade de vida. 

Tratando especificamente de educação, a avaliação da eficiência da provisão de 

recursos públicos é um tema que desperta interesse tanto no meio acadêmico, quanto nas 

autoridades públicas e sociedade civil em geral. E a razão para isso é imediata: É 

praticamente unânime o consenso de que o crescimento e desenvolvimento de longo 

prazo de uma nação passam inevitavelmente pela oferta abrangente e de qualidade do 

ensino básico. 

Utilizando-se do método DEA em dois estágios, Delgado e Machado (2007), 

analisou a eficiência das escolas públicas estaduais de Minas Gerais, com intuito de 

detectar a fronteira de eficiência das escolas nos níveis fundamental e médio. No primeiro 

estágio, calcularam a eficiência de todas as unidades; no segundo compararam os 

resultados das famílias, além da infraestrutura e do orçamento das escolas. 

A partir dos resultados obtidos, Delgado e Machado compreendem que os 

indicadores do produto educacional podem melhorar bastante, se obtiverem um nível 

maior de eficiência nas escolas estaduais. Os autores recomendam ainda uma 

complementariedade dos insumos, dentro e fora da escola, o que possibilitará um 

desempenho melhor, dado que escolas localizadas nas mesorregiões do estado onde os 

recursos educacionais são mais abundantes, as chances de serem eficientes e oferecer um 

ensino de melhor qualidade são maiores, embora que existam bons exemplos de 

desempenho nas regiões mais carentes do Estado.  

 Neto (2010) analisou a eficiência do gasto público em educação nos municípios 

do estado do Ceará, com foco no município de Meruoca, através da análise envoltória de 

dados, e estimou os índices de eficiência considerando indicadores de insumo e produto, 

tanto nos estágios iniciais da educação infantil como do ensino fundamental para todos 

os municípios do estado. Assim, os municípios foram classificados num ranking de 

eficiência, permitindo verificar em que posição o alvo deste estudo se encontrava. 

Através dos resultados alcançados em seu estudo, Neto verificou que os 

municípios maiores e que dispõem uma gama maior de recursos não apresentam 
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eficiência. O exemplo prático disto é a capital do estado, Fortaleza, que ficou entre os 

quinze piores do ranking na educação infantil, tanto na análise do parâmetro insumo x 

produto e insumo x resultado como também, no quesito produto x resultado. Entretanto, 

municípios considerados menores e com poucos recursos aparecem frequentemente entre 

os mais eficientes. O município de Meruoca, objeto deste estudo, que conta com uma 

população de 13.693 habitantes segundo censo de 2010, apresentou todos os índices 

acima das suas respectivas médias, estando abaixo da média apenas sob o parâmetro do 

insumo x produto para o ensino fundamental.  

Wissmann (2014), através da aplicação da análise envoltória de dados apurou a 

eficiência do gasto público com o ensino fundamental na região Oeste do Paraná em 

relação ao índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Dividiu seu estudo 

em duas partes, ambas desenvolvidas com base em dados secundários dos municípios, 

sendo a primeira parte composta da análise da evolução do gasto público com educação, 

em relação aos resultados do IDEB, e a segunda baseando-se na utilização de variáveis, 

com intuito de verificar quais delas podem refletir nos resultados do índice. 

Após a coleta e análise de dados, o autor constatou que os gastos com educação, 

na região Oeste do Paraná, cresceram em proporção superior ao crescimento do IDEB. 

Entre os municípios estudados, destacou-se Santa Helena, que apresentou aumento de 

11,3% nos gastos per capita com o Ensino Fundamental, enquanto o IDEB teve variação 

positiva de 32,6%. Entretanto, os valores destinados à manutenção do Ensino 

Fundamental - séries iniciais, não estão surtindo os efeitos adequados na qualidade do 

ensino, uma vez comparados ao IDEB, o gasto público em educação na região Oeste do 

Paraná não está formando capital humano na proporção desejada. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção estão contidos os principais procedimentos metodológicos 

necessários para realização desse estudo. Devido a questão de espaço o modelo não 

paramétrico Análise Envoltória de Dados (DEA) tradicional não será apresentado, 

podendo ser encontrado em Delgado e Machado (2007) . Dessa forma, será abordado o 

Modelo de Ordem α, e, por fim, o Modelo de Misturas Finitas. 

 

3.1 Modelo de Ordem- α 

Nos últimos anos a literatura voltada para a eficiência tem migrado em direção a 

métodos não paramétricos que não utilizam erros aleatórios, sendo duas técnicas em 

especial bastante utilizadas: a análise envoltória de dados (DEA), que fora abordada na 

seção anterior, e o Free Disposal Hull (FDH), proposta por Depris, Simar e Tulkens 

(1984). O estimador FDH baseia-se na hipótese da dominância fraca e possui algumas 

vantagens se comparado ao DEA. Dentre elas a capacidade de uma análise mais realista, 

de modo que a fronteira estimada é totalmente baseada no que realmente foi produzido e 

não em uma combinação de resultados observados. No entanto, estas técnicas são alvo de 

críticas por serem determinísticas, vulneráveis a presença de outliers e a erros de 
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mensuração. 

Mediante isso, a literatura que adota estimadores não paramétricos vem migrando 

para o chamado enfoque de fronteira parcial (partial frontier approaches), cujo dois 

métodos merecem destaque: a order-α (ARAGON; DAOUIA; THOMAS-AGNAN, 

2005) e a análise de eficiência order-m (CAZALS; FLORENS; SIMAR, 2002). A 

principal vantagem dessas análises parciais é possibilitar que observações supereficientes 

sejam alocadas além da Fronteira de Possibilidade de Produção (FPP), garantindo as 

medidas menor vulnerabilidade à outliers. 

O método o order-α proposto por Aragon, Daoia e Thomas-Agnan (2005) 

representa uma generalização do estimador FDH.  Para compreensão do método 

considere um espaço de probabilidade (Ω, A, Ƥ) sobre qual o vetor de insumos X e de 

produtos Y está definido. Sob esta ótica definem-se o conjunto Ψ onde estão contidos o 

vetor de insumos, o vetor de produtos e a distribuição conjunta dos dois vetores, além de 

um subconjunto de Ψ, definido como 𝛹∗ = {(𝑥, 𝑦) ∈  𝛹|𝐹𝑥(𝑥) > 0}.  A equação abaixo 

sugere introduzir o conceito de produção de ordem contínua ∝ ∈ [0,1] como uma função 

quantílica de ordem ∝ da função que determina Y dado que X não excede determinado 

nível de insumos. 

 

𝑞∝(𝑥) = 𝐹−1(∝|𝑥) = inf{𝑦 ≥ 0| 𝐹(𝑦|𝑥) ≥∝.  (1) 

 

Essa função quantílica condicional é o limiar do produto educacional, 

representado por (100−∝)% das escolas que utilizam menos insumos do que o nível x. 

Assumindo que para todo x tal que 𝐹𝑥(𝑥) > 0, a função de distribuição condicional 

𝐹(. |𝑥) é estritamente crescente no intervalo [0, 𝜑(𝑥)]. Para tanto: 

 

           ∀ (𝑥, 𝑦) ∈ 𝛹∗ tem-se que 𝑦 = 𝑞∝(𝑥) com ∝= 𝐹(𝑦|𝑥).    (2) 

 

Com isso, qualquer plano de produção (𝑥, 𝑦) no subconjunto 𝛹∗ pertence a 

alguma curva quantílica de ordem α. A função quantílica 𝑞∝ estima a eficiência do plano 

de produção (𝑥, 𝑦) quando a compara com todos que utilizam os mesmos níveis de 

insumo x, bem como com os que usarem níveis menores que x. O escore de eficiência é 

algebricamente descrito por: 

 

          �̂�∝,𝑖
𝑂𝐴 = 𝑃(100−∝)𝑗 ∈ 𝑏𝑖 {𝑚𝑎𝑥𝑘=1,…,𝐾 [

𝑥𝑘𝑗
𝑥𝑘𝑖

⁄ ].                   (3) 

 

Na prática, Daraio e Simar (2007), fornecem os passos necessários para se obter 

o estimador através de um algoritmo: 

 

[1] - Assuma ℳ𝑦 = ∑ 𝑰(𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 ≥ 𝑦) > 0 

[2] - Defina    𝜒𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑘=1,…,𝐾
𝑋𝑖

𝑘

𝑋𝑘, 𝑖 = 1, … , 𝑛. 
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[3] - Para 𝑗 = 1, … , ℳ𝑦 denote por 𝜒(𝑗)
𝑦

 a estática de ordem 𝑗 das observações 𝜒𝑖 tal que 

𝑌𝑖 ≥ 𝑦: 𝜒(1)
𝑦

≤ 𝜒(2)
𝑦

≤ ⋯  ≤ 𝜒(ℳ𝑦)
𝑦

. 

[4] − A partir do passo [3] a medida de eficiência é definida como:  

 

�̂�∝,𝑛
𝑂𝐴(𝑥, 𝑦) = {

𝜒
[(1−∝)ℳ𝑦]

𝑦
𝑠𝑒 (1−∝)ℳ𝑦 ∈ 𝑁.

𝜒
([(1−∝)ℳ𝑦]+1)

𝑦
                            

 

 

[5] – Este passo é um loop B vezes para obter um conjunto de estimadores bootstrap 𝐴 =

{(�̂�∝,𝑛
𝑂𝐴 ∗, �̂�𝑦

∗)𝑏} 𝐵     
𝑏=1

. 

[6] São utilizados os valores bootstrap de A para construir o intervalo de confiança para 

Y.  

A figura 2 fornece uma ilustração gráfica dos métodos não paramétricos que foram 

discutidos acima. Para a DEA e o FDH, as DMUs que são irregulares abrangem as 

fronteiras mensuradas, fazendo com que as demais DMUs sejam ineficientes. Em 

contrapartida, o método ordem α possibilita que as DMUs se localizem fora da FPP 

estimada. 

Figura 2 

 
Fonte: Oliveira et. al (2015) 

 

3.2 Modelo de Misturas Finitas 

Uma vez coletados os indicadores de eficiência robustos, sem a interferência das 

variáveis não discricionárias mencionadas na seção acima, ou seja, após a aplicação do 

modelo de order-α, serão investigados quais as variáveis são decisivas para a obtenção de 

eficiência na gestão escolar. Para tanto, adota-se um modelo de misturas finitas para 

estimar essas relações. O modelo de misturas finitas tem como vanguarda o trabalho de 

Feller (1943), e apresenta-se como um modelo semiparamétrico, dado que hipóteses sobre 

distribuições de cada subpopulação são desnecessárias Modelos como este representam 

uma adição de densidades de S distintas populações para analisar a heterogeneidade não 

observada. Atenta-se que algumas variáveis aleatórias Y, podem ser heterogêneas entre 
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grupos, mas que se apresentam homogêneas intragrupos. Como resultado da 

heterogeneidade as variáveis apresentam uma distribuição de probabilidade que se 

distingue entre os grupos, embora se presuma que todas derivem de uma distribuição 

paramétrica comum. Um modelo de misturas finitas que segue uma distribuição qualquer 

pode ser descrito da seguinte maneira: 

 

𝑓(𝑦𝑖|𝜃𝑝, 𝜀𝑝) = ∑ 𝜀𝑝𝑓𝑝(𝑦𝑖|𝜃𝑝)𝑧
𝑝=1 ,        0 < 𝜀𝑝 < 1,         ∑ 𝜀𝑝 = 1𝑆

𝑝=1 ,                       (5) 

 

em que 𝑓𝑝(𝑦𝑖|𝜃𝑝), 𝑝 = 1, 2, … , 𝑆 representa a s-ésima densidade e 𝜀𝑝 é a probabilidade 

da s-ésima densidade. 

A determinação do número de componentes se dará através do teste de razão de 

verossimilhança modificado (LR) proposto por Chen e Kalbfleisch (2005). Para isto, 

define-se o conjunto: ℳ𝑘 = { 𝐺: 𝐺 tem k distribuições}, em que G apresenta a função de 

distribuição acumulada. Sendo 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 uma amostra aleatória de densidade, a 

função de log verossimilhança é modelada por 𝑙𝑛(𝜎, 𝐺) = ∑ log 𝑓𝑛
𝑖=1  (𝑋𝑖; 𝜎, 𝐺). 

A estatística de razão de verossimilhança para testar 𝐺 ∈ ℳ1 contra 𝐺 ∈ ℳ2 é 

apresentada da seguinte maneira 

             

�̃�𝑛 = 2 {
𝑠𝑢𝑝

𝜎, 𝐺 ∈ ℳ2 𝑙𝑛(𝜎, 𝐺) −
𝑠𝑢𝑝

𝜎, 𝐺 ∈ ℳ1 𝑙𝑛(𝜎, 𝐺)}.                                    (6) 

 

Em razão da não-regularidade dos modelos de mistura finita, �̃�𝑛 não possui uma 

distribuição qui-quadrado padrão. Para restaurar a regularidade deste modelo utiliza-se a 

seguinte função de penalidade 𝑝𝑙𝑛 (𝜎, 𝐺) =  𝑙𝑛 + 𝐶 log {4π(1 − π)}, em que  𝐶  é uma 

constante positiva e  π  é um valor definido no intervalo que depende do número de 

densidades estimadas. Admitindo que 𝜎1 e 𝐺1 maximizam  𝑝𝑙𝑛 (𝜎, 𝐺) para  𝐺 ∈ ℳ1 e  

𝜎2 e 𝐺2 o teste de razão de verossimilhança modificado fica da seguinte maneira: 

                        

               𝑅𝑛 = {2 𝑙𝑛(�̂�2, �̂�2) − 𝑙𝑛(�̂�1, �̂�1)}.                                         (7) 

 

Por fim, se aplica um teste de diferenças medias cujo objetivo é verificar se há 

indícios de heterogeneidade não observada na amostra o que corroboraria o uso do 

modelo de misturas finitas. Tal passo é fundamental uma vez que a distribuição 

condicional da variável é uma mistura de duas ou mais componentes com médias e 

variâncias distintas, o que possibilita que os parâmetros estimados sejam diferentes entre 

os elementos. 

 

4 DADOS 

Para construção e operacionalização do presente estudo foram empregados micro 

dados da Prova Brasil para o ano de 2013 e do Censo Escolar para o mesmo período, 

considerando-se somente as escolas públicas. A prova Brasil, criada em 2005, consiste 
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numa avaliação censitária dos alunos do 5° ano e 9° ano do ensino fundamental das 

escolas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, com intuito de avaliar a 

qualidade do ensino ministrado. 

A participação nesta avaliação exige alguns requisitos, como escolas que possuam 

um número mínimo de 20 alunos matriculados no ano avaliado, de modo que os 

resultados são disponibilizados por escola e por unidade federativa. A apuração do 

desempenho dos alunos baseia-se nas escalas de proficiência, uma vez que corresponde 

a escalas específicas ao assunto, permitindo computar as competências adquiridas pelos 

alunos ao longo da trajetória escolar. Estas escalas são construídas por meio da Teoria de 

Reposta ao Item (TRI) e do modelo de Blocos Incompletos Balanceados (BIB). 

Foram eliminadas todas as escolas com valores missing em alguma das dimensões 

analisadas. A partir dos dados primários, foram construídos os indicadores de qualidade 

escolar, um índice socioeconômico do aluno, sendo este necessário uma vez que não 

existem informações referentes ao nível de renda da família do aluno, e um índice de 

incentivo escolar por meio de uma técnica de análise de componentes principais para 

dados categóricos.  

Para o indicador socioeconômico foram levadas em consideração as seguintes 

variáveis do questionário do aluno: número de aparelhos de televisão (0, 1, 2 ou mais); 

número de geladeiras (0, 1, 2 ou mais); número de carros (0, 1, 2, 3 ou mais); se possuem 

computador; número de quartos (0, 1, 2, 3 ou mais); número de empregada (s) doméstica 

(s) por pelo menos cinco dias por semana (0, 1, 2, 3 ou mais). 

O índice de incentivo escolar, por sua vez, é construído com base nas seguintes 

variáveis: se os pais do aluno o incentivam a estudar; se os pais do aluno o incentivam a 

fazer as atividades de casa; se os pais do aluno o incentivam a ler; se os pais do aluno o 

incentivam a não faltar às aulas; e se os pais do aluno conversam sobre o que acontece na 

escola. 

Por fim, o indicador de qualidade da escola é baseado no seguinte conjunto de 

variáveis: se a escola tem rede pública de abastecimento de água; se a escola tem rede 

pública de energia elétrica; se a escola tem rede pública de esgoto; se a escola tem coleta 

periódica de lixo; se há sala de professores; se há sala de diretor; se há sala de informática; 

se há laboratório de ciências; se há cozinha; se há biblioteca; se há banheiros na escola 

(dependências externa e interna); e se há acesso de alunos a computadores.  

A tabela 1 apresenta um conjunto de estatísticas descritivas, que permitem 

caracterizar o comportamento dos insumos e produtos utilizados no processo de 

estimação da eficiência técnica das unidades escolares para cada ano do painel. Com 

relação aos produtos, nota-se que o desempenho médio dos alunos do 9° ano nas provas 

de Matemática e Língua Portuguesa são inferiores, se comparados com os números do 5° 

ano. Observou-se também um considerável aumento no número de matrículas nas 

instituições de ensino voltadas para a fase final do ensino fundamental, se comparado 

com os indicadores do 5° ano. 

As variáveis que representam os insumos utilizados apresentam um 

comportamento que não justificam um aumento no nível médio de reprovação dos alunos 
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do 9° ano, se comparados com os alunos do 5°. A infraestrutura disponibilizada nos anos 

finais do ensino fundamental, se comparada com o 5° ano, apresenta um crescimento de 

aproximadamente 17,8%, podendo ser representados pelo considerável crescimento nas 

salas de multimídia e na manutenção da quantidade média de salas de aula. No tocante a 

experiência do diretor e escolaridade do professor, tem-se indicadores melhores para 

etapa final de ensino, com 18% e 0,94% respectivamente para o 5° ano contra 23% e 96% 

para o 9° ano. 

 

Tabela 1: Estatísticas Descritivas dos Insumos e Produtos – 1º Estágio - 2013 

 5º Ano   

Variáveis Média Desvio-padrão Min Max 

Salas de aula 15,72 7,28 1 40 

Multimídia  0,56 0,75 0,02 8,09 

Matrículas 1.836,59 1227,17 197 8.328 

Esc. Professor 0,94 0,23 0 1 

Infraestrutura 0,56 0,31 0,01 1,66 

Exp. Diretor 0,18 0,38 0 1 

Matemática 187,96 28,00 80,52 353,12 

Português 176,63 26,05 95,55 296,08 

Aprovação 0,56 0,20 0 1 

  9º Ano   

Variáveis Média Desvio-padrão Min Max 

Salas de aula 15,72 6,37 4 44 

Multimídia  0,85 0,96 0,02 8,09 

Matrículas 2.413,11 1.467,32 299 8.328 

Esc. Professor 0,96 0,17 0 1 

Infraestrutura 0,66 0,32 0,01 1,66 

Exp. Diretor 0,23 0,42 0 1 

Matemática 220,36 24,19 116,40 356,89 

Português 214,86 24,81 115,75 327,40 

Aprovação 0,55 0,18 0 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tabela 2 constam informações relacionadas às variáveis não-discricionárias. A 

amostra deste estudo é caracterizada por uma maior presença de alunos do sexo feminino 

(em torno de 52% para 4° série e 54% para a 8° série). Nota-se também que há uma 

presença maior de alunos brancos no 9° ano (16% da amostra) se comparado com o total 

de alunos do 5° ano (13%).  

Quanto à evolução, comparando as etapas de ensino, observa-se nas escolas uma 

presença maior do número de alunos que moram com a mãe nos alunos do 9° ano, com 

88%, contra 86% para o 5° ano. Observa-se também uma relevante piora nas condições 

financeiras das famílias dos alunos: o índice socioeconômico no 5° ano foi, em média, de 

0,24, enquanto que no 9° ano, caiu para 0,19%. Este indicador é relevante já que crianças 

de famílias pobres, devido a causas como pais com baixa escolaridade e piores condições 

de moradia, têm maior dificuldade na escola, refletindo no desempenho e levando a 

maiores taxas de reprovação, evasão e abandono escolar. Por sua vez, não houve 
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alterações significativas no índice que mensura o envolvimento dos pais com a vida 

escolar do filho e que reflete o incentivo aos estudos e à leitura com o que acontece no 

ambiente escolar. Desse modo, houve encolhimento de recursos econômicos para as 

famílias dos alunos, atenuados pela ausência de ganho de capital humano das mães e 

diminuição indireta do capital cultural. 

A despeito dos alunos que iniciaram sua trajetória escolar na creche, verifica-se 

que o desempenho de alunos do 5° ano é ligeiramente superior do que os alunos do 9° 

ano. A qualidade das creches estaria diretamente relacionada à qualidade das atividades e 

à estrutura do programa educacional, cujo reflexo é determinante no desenvolvimento da 

criança. O relatório do Banco Mundial (2001), supracitado, expõe a importância deste 

serviço. Barros et al. (2011), verificou em seu estudo que o baixo padrão de serviço 

ofertado também poderia ser capaz de comprometer o desempenho educacional futuro 

dos discentes. Desse modo, o desfecho de se iniciar a vida escolar na creche sobre o 

desempenho acadêmico futuro dos alunos estaria diretamente relacionado à qualidade do 

projeto pedagógico ofertado nessa fase. Podendo o efeito creche, portanto, atuar 

positivamente ou negativamente na performance dos alunos. 

 

Tabela 2: Estatísticas Descritivas das Variáveis Não-Discricionárias – 2º Estágio - 2013 

 5º Ano   

Variáveis Média Desvio-padrão Min Max 

Homem  0,48 0,13 0 1 

Branco 0,13 0,33 0 1 

Idade 11,00 0,55 8 15 

Mora com Mãe 0,86 0,34 0 1 

Esc. Mãe 0,04 0,21 0 1 

Socioeconômico  0,24 0,29 0 2,62 

Incentivo escolar 4,54 0,41 0 5 

Creche 0,20 0,40 0 1 

  9º Ano   

Variáveis Média Desvio-padrão Min Max 

Homem  0,46 0,13 0 1 

Branco 0,16 0,37 0 1 

Idade 16,09 0,62 13 20 

Mora com Mãe 0,88 0,32 0 1 

Esc. Mãe 0,03 0,17 0 1 

Socioeconômico  0,19 0,20 0 2,06 

Incentivo escolar 4,56 0,41 0 5 

Creche  0,19 0,39 0 1 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados da Prova Brasil e do Censo 

Escolar/INEP.  

Notas: As estatísticas foram corrigidas pelos pesos amostrais. 

 

A tabela 3 expõe a adoção de uma série de medidas de autonomia escolar e sua 

evolução entre os 5° e 9° anos do ensino fundamental. A variável diretoria indica se o 

diretor assumiu o cargo exclusivamente por processo seletivo. O cômputo dos dados 

mostra que a porcentagem de diretores que atuam em seus cargos em decorrência de 
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seleção é ligeiramente maior nas turmas do 9° ano. Com relação ao conselho escolar, 

verifica-se que não houve pioras nem melhoras significativas deste indicador. Cerca de 

63% (5° ano) e 65% (9° ano) das unidades de ensino reuniram seus conselhos escolares 

por três vezes ou mais no ano. Ao referido órgão, atribui-se a função de: deliberar sobre 

as normas internas e o funcionamento da escola; participação na elaboração do projeto 

pedagógico; analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola a fim 

de propor sugestões; acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e 

financeiras da escola, além de mobilizar a comunidade escolar e local para a participação 

em atividades em prol da melhoria da qualidade da educação, conforme previsto em lei. 

 

Tabela 3: Estatísticas Descritivas das Variáveis Não-Discricionárias – 3º Estágio - 2013 

 5º Ano   

Variáveis Média Desvio-padrão Min Max 

Diretoria  0,20 0,41 0 1 

Conselho 0,63 0,48 0 1 

Projeto  0,02 0,15 0 1 

Admissão 0,01 0,13 0 1 

Interferência  0,33 0,47 0 1 

Livro 0,73 0,17 0 1 

Apoio 0,94 0,23 0 1 

Homog. Idade  0,44 0,49 0 1 

Homog. Rendimento  0,07 0,26 0 1 

Heter. Idade 0,09 0,29 0 1 

Heter. Rendimento  0,09 0,28 0 1 

  9º Ano   

Variáveis Média Desvio-padrão Min Max 

Diretoria  0,21 0,40 0 1 

Conselho 0,65 0,47 0 1 

Projeto  0,02 0,15 0 1 

Admissão 0,02 0,15 0 1 

Interferência  0,36 0,48 0 1 

Livro 0,72 0,15 0 1 

Apoio 0,92 0,25 0 1 

Homog. Idade  0,54 0,49 0 1 

Homog. Rendimento  0,03 0,19 0 1 

Heter. Idade 0,07 0,25 0 1 

Heter. Rendimento  0,06 0,24 0 1 

Notas: As estatísticas foram corrigidas pelos pesos amostrais. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados da Prova Brasil e do Censo 

Escolar/INEP. 

 

O projeto pedagógico elaborado pela instituição de ensino reflete a proposta 

educativa construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, tomando 

como base as características dos alunos, os profissionais que ali atuam e os recursos 

disponíveis, fundamentado nas orientações curriculares nacionais e dos respectivos 

sistemas de ensino. Destarte, Oliveira et al. (2016) argumenta que ratificar a ampla 

participação dos profissionais da escola, família e alunos na definição das orientações e 
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dos processos de implantação dos mesmos, têm-se a construção de uma comunidade 

escolar mais igualitária e participativa, influenciando positivamente os resultados 

acadêmicos dos alunos. Conforme as estatísticas apontadas aqui, a porcentagem de 

escolas em que pais, professores, diretor, alunos e outros servidores se reuniram para 

elaborar o projeto pedagógico é ínfima (apenas 2%) e é a mesma tanto para escolas do 5° 

e 9° anos. Esse resultado evidencia o baixíssimo envolvimento dos diversos atores 

educacionais no processo de definição das regras que irão nortear a trajetória de 

aprendizagem dos alunos. 

Os diretores também relataram mudanças nas interferências em suas gestões. Ao 

comparar os dados estatísticos das escolas analisadas, nota-se uma variação muito 

pequena. Todavia, é válido destacar que mais de 33% e 36% (para 5° e 9° ano 

respectivamente) dos diretores comunicaram que agentes externos tentaram, de alguma 

maneira, interferir em suas práticas de gestão. Tais tentativas podem prejudicar as técnicas 

de administração propostas pelo diretor, uma vez que o mesmo conhece a comunidade e 

o ambiente escolar e suas principais demandas. Concomitantemente, constata-se altos 

índices de apoio da comunidade escolar a despeito das práticas gerenciais do diretor - 

94% para o 5° ano, e 92% para o 9° ano. 

A escolha do livro didático representa mais uma medida de autonomia escolar. Essa tarefa 

cabe aos professores e a equipe pedagógica e tem por objetivo analisar as resenhas 

contidas no guia para escolher adequadamente a serem utilizados no triênio. O livro 

didático deve estar adequado ao projeto pedagógico do estabelecimento de ensino; ao 

aluno e professor; e à realidade sociocultural das instituições. No ano de 2013, observou-

se que, para o 5° ano, cerca de 73% das instituições de ensino decidiram que livros iriam 

utilizar; para o 9° ano, uma ligeira redução, de modo que 72% das escolas escolheram 

que material didático usariam no triênio seguinte. 

Por fim, adotou-se o critério de alocação dos alunos entre as turmas como última 

medida de autonomia escolar. Para ambos os anos do ensino fundamental, o principal 

parâmetro estabelecido para o estabelecimento das turmas foi a homogeneidade quanto à 

idade, tendo 44% das escolas adotando este método para o 5° ano, e 54% para o 9° ano. 

O critério ampara-se na regra do Ministério da Educação, que define que, para ingressar 

no 1° ano do ensino fundamental, as crianças precisam possuir pelo menos seis anos de 

idade completos até março. Almeja-se minimizar as diferenças de idade entre os alunos, 

e, indiretamente, obter menores taxas de defasagem idade-série.  

Com base no exposto anteriormente, dá-se prosseguimento à análise de resultados obtidos 

para as medidas de eficiência escolar, a relação com as variáveis não discricionárias e a 

associação existente entre autonomia na gestão da escola e a eficiência do diretor na 

combinação entre insumos e produtos. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Escores de Eficiência Técnica e Gerencial 

Esta primeira subseção está dividida em duas partes. A primeira aborda a 

eficiência dos estados do nordeste brasileiro sob a ótica do modelo DEA, cujo objetivo é 
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a realização de uma sucinta análise individual da eficiência de cada estado nordestino. 

Posteriormente, dá-se prosseguimento análise dos resultados através do modelo de Ordem 

α, cuja abordagem é distinta do DEA, realizando uma análise da região nordeste como 

um todo. Isso ocorre porque o modelo não permite um número reduzido de observações, 

sendo necessária uma abordagem mais ampla dos resultados obtidos. Outra vantagem 

deste modelo em relação ao DEA, é a possibilidade de escores de eficiência acima de 1, 

ou seja, é permitido usar escolas que são outliers (supereficientes). A tabela 4 apresenta 

estatísticas descritivas acerca das medidas de eficiência técnica e gerencial por região 

geográfica e ano do ensino fundamental. O primeiro comportamento observado é o 

aumento razoável das medidas de eficiência entre as etapas de ensino analisadas. Verifica-

se que maioria dos estados examinados, com exceção da Paraíba e Pernambuco, 

apresentaram indicadores melhores entre os alunos do 9° ano que os do 5° ano. De 

imediato, se observa também a robusta diferença entre os escores das escolas do 5° e 9° 

anos do estado do Rio Grande do Norte, ao qual possuem 0,927 e 0,979 respectivamente. 

Isso indica que as práticas de gestão adotadas pelos administradores escolares obtiveram 

melhor balanceamento entre insumos e produtos para os alunos das séries finais desta 

etapa de ensino.  

Como o grau de eficiência reflete a relação entre insumos e produtos, unidades 

geográficas com desempenhos aquém do ideal nos testes padronizados e elevadas taxas 

de aprovação, por exemplo, podem apresentar melhor gestão que as outras, uma vez que 

utilizem seus recursos disponíveis de forma mais eficaz do que aquelas. Neste sentido, o 

ideal não necessariamente é aumentar os recursos disponíveis, mas sim utiliza-los de 

forma melhor. É o exemplo de Pernambuco, em que se observa que as instituições de 

ensino do estado apresentam média muito abaixo dos demais estados, o que faz considerar 

que não houve uma maximização dos produtos educacionais.  

 

Tabela 4: Eficiência Técnica por Estado – Média das Escolas - 2013 

 5º Ano   

Variáveis Média Desvio-

padrão 

Min Max 

Maranhão 0,917 0,120 0,508 1 

Piauí 0,961 0,068 0,783 1 

Ceará 0,914 0,115 0,569 1 

Rio Grande do Norte 0,927 0,095 0,701 1 

Paraíba 0,979 0,051 0,771 1 

Pernambuco 0,892 0,116 0,565 1 

Alagoas 0,934 0,095 0,689 1 

Sergipe 0,945 0,097 0,750 1 

Bahia 0,958 0,126 0,642 1 

  9º Ano   

Variáveis Média Desvio-

padrão 

Min Max 

Maranhão 0,929 0,088 0,729 1 

Piauí 0,962 0,060 0,792 1 

Ceará 0,929 0,101 0,599 1 
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Rio Grande do Norte 0,977 0,065 0,746 1 

Paraíba 0,971 0,052 0,834 1 

Pernambuco 0,836 0,153 0,487 1 

Alagoas 0,969 0,068 0,816 1 

Sergipe 0,971 0,067 0,745 1 

Bahia 0,961 0,142 0,679 1 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados da Prova Brasil e do Censo 

Escolar/INEP. 

 

A tabela 5 apresenta os escores de eficiência média das escolas da região nordeste 

para os anos desta etapa de ensino que são objetos deste estudo, estando divididos em 

eficiência técnica (interação entre insumos e produtos sem o desconto das variáveis não-

discricionárias) e eficiência gerencial (quando as varáveis que não estão sob domínio da 

escola são descontadas). 

 

Tabela 5: Eficiência Média das Escolas - 2013 

 5º Ano   

Variáveis Média Desvio-

padrão 

Min Max 

Eficiência Técnica 1,043 0,119 0,819 1,609 

Eficiência Gerencial 0,639 0,082 0,538 1 

Observações 3.590 

  9º Ano   

Variáveis Média Desvio-

padrão 

Min Max 

Eficiência Técnica 1,076 0,091 0,968 1,344 

Eficiência Gerencial 0,764 0,074 0,677 1 

Observações 2.802 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados da Prova Brasil e do Censo 

 

Analisando a média do 5° ano, observa-se a média de eficiência gerencial de 

0,639, enquanto que para o 9° ano, têm-se 0,764. Estes números revelam que o ambiente 

sociocultural e o capital econômico da família dos alunos influenciam diretamente nos 

escores. Soares e Collares (2006) abordam em seu estudo o que chamam de "noção 

multidimensional", de modo que, no presente trabalho, a fim de minuciar o background 

socioeconômico das famílias, foi considerado um conjunto de dimensões que descrevem 

a condição familiar. São estas: recursos financeiros, relação entre os pais e a educação 

dos filhos e a presença da figura materna na família. 

Partindo desse pressuposto, almeja-se uma apropriação das melhorias da escola, 

por parte dos alunos cuja condição familiar é melhor. O reflexo disso é a diminuição da 

mobilidade do background familiar, o que impacta diretamente na capacidade que os 

gestores escolares possuem de promover ganhos à comunidade escolar. Tais efeitos, 

evidenciam que a relação entre bons indicadores educacionais e testes padronizados não 

refletem a realidade, ou seja, que não necessariamente determinada região possui uma 

eficiência relativa maior que as demais que não possuem os mesmos índices. Isso porque 
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os recursos destinados para alcançar tais resultados podem ser muito maiores que os 

demais entes da federação, como uma melhor infraestrutura escolar e qualificação dos 

professores. Mediante isso, as regiões que historicamente são desenvolvidas podem 

aparecer em colocações muito inferiores a outras que sofrem com vulnerabilidades sociais 

e um baixo investimento público, o que à primeira vista pode parecer um resultado 

incoerente. 

 

5.2 Eficiência Técnica e Não Discricionariedade 

Conforme supracitado no relatório Coleman et al. (1966), diversos estudos 

revelaram a importância do background familiar como principal causador das 

desigualdades nos indicadores educacionais, restando uma pequena fatia de atuação para 

as escolas. Os trabalhos de Leon e Menezes-Filho (2002) e Soares e Collares (2006), por 

exemplo, reforçam a importância do ambiente familiar dos alunos, tratando-o, como fator 

chave na formação educacional. Nessa perspectiva, a tabela 6 explicita a relação entre as 

variáveis não-discricionárias e o grau de eficiência técnica para o 5° e 9° ano, no ano de 

2013. Se faz necessário tomar conhecimento da magnitude da influência das variáveis 

não-discricionárias na composição do escore de eficiência, uma vez que tais variáveis não 

estão sob controle do gestor escolar. Isso permite revelar a real capacidade dos 

administradores escolares em atuar na melhoria da gestão de recursos. 

 

Tabela 6: Estimativas das Variáveis Não-Discricionárias – 2º Estágio - 2013 

  

Variáveis 5º Ano 9º Ano 

Homem 0,046*** 0,034*** 

 (0,007) (0,005) 

Branco 0,076*** -0,008*** 

 (0,004) (0,002) 

Idade 0,058*** 0,004*** 

 (0,002) (0,001) 

Mora com Mãe -0,054 -0,138 

 (0,058) (0,367) 

Esc. Mãe 0,215** 0,125*** 

 (0,037) (0,006) 

Socioeconômico 0,010** 0,193** 

 (0,003) (0,009) 

Incentivo 0,108*** 0,073*** 

 (0,011) (0,017) 

Creche 0,093** -0,044 

 (0,029) (0,297) 

   

R2 0,155 0,448 

Nota: Os desvios-padrão estão entre parênteses e foram obtidos por bootstrap com 1000 replicações. Nota: 

*p < 0; 1, **p < 0; 05, ***p < 0; 01. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados da Prova Brasil e do Censo Escolar/INEP. 

 

De acordo com as estimativas, ser do sexo masculino e possuir mãe com nível 
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superior contribui favoravelmente para o aumento da medida eficiência técnica de todas 

instituições de ensino da região nordeste, mesmo que ambas as variáveis apresentem um 

baixo coeficiente para os dois níveis de ensino. Isso se dá em virtude de uma presença 

maior do sexo oposto, que possuem desempenho superior ao dos homens, e do baixo 

percentual de mães de alunos com ensino superior na amostra, o que minimiza o peso 

dessas variáveis. Outro ponto a se levar em consideração, e que naturalmente tem impacto 

positivo na eficiência técnica é a idade do aluno, dado que o acúmulo de conhecimento 

evolui naturalmente com a idade, o que reflete num melhor resultado na Prova Brasil. 

Já para os alunos que iniciaram sua vida escolar na creche, verifica-se um 

coeficiente positivo para os alunos do 5° ano, e negativo para os alunos do 9° ano. O 

efeito creche possui impacto positivo na fase inicial da vida dos alunos, o que contribui 

positivamente para o desempenho dos mesmos nos testes padronizados. Entretanto, 

verifica-se que esse efeito perde força na fase final do ensino fundamental, o que piora o 

escore de eficiência técnica. 

O aspecto socioeconômico e o incentivo por parte dos pais são duas variáveis que 

apresentam significativa importância para o aumento do escore de eficiência técnica. 

Soares e Collares (2006) ratificam a premissa, argumentando que o aparato familiar 

permite aos filhos terem acesso a bens e informação que de outro modo não seria possível, 

além de poderem se dedicar somente a escola, não necessitando, por exemplo, trabalhar 

ou realizar outras tarefas que comprometam o rendimento escolar. No tocante a 

participação dos pais, nota-se uma relação mais forte para o 5° ano, o que é de 

naturalmente compreensível, haja vista que são crianças mais novas e consequentemente 

mais dependentes dos genitores, além de reagirem melhor aos incentivos recebidos. 

A bibliografia mais atual acerca dos retornos educacionais já destaca que, quanto 

mais cedo os pais investem no envolvimento com a vida escolar de seus filhos, maiores 

são os ganhos, potencializando o desempenho individual dos mesmos. (Cunha et al., 

2010). 

 

5.3 Determinantes da Eficiência Gerencial 

A tabela 7 contém as estimativas dos determinantes dos diferentes níveis de 

eficiência das escolas. Conforme explicitado nas seções anteriores, o enfoque foi voltado 

à análise das variáveis que refletem o grau de autonomia gerencial das escolas na 

destinação dos seus recursos. 

Analisando as estimativas para o 5° anos, no tocante ao processo seletivo do gestor 

escolar, tem-se que as escolas menos eficientes sofrem uma redução no índice de 

eficiência quando a comunidade é responsável pela escolha do diretor. Conforme se 

avança na distribuição de eficiência, o impacto desta variável torna-se irrisório, ou seja, 

revela que as escolas que possuem autonomia no tocante à seleção dos gestores não 

apresentam diferença relevante de eficiência se comparadas com as instituições de ensino 

cujo diretor é indicado por órgão externo. Para o 9° ano, a autonomia das escolas, ainda 

que ligeiramente positiva, também desempenha um papel irrelevante na determinação da 

eficiência escolar. 
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Em ambas etapas de ensino, o fato do conselho escolar se reunir mais de três vezes 

ao ano reduz sensivelmente os níveis de eficiência em praticamente todos os quantis 

analisados. A elaboração do projeto pedagógico pela própria escola, para o 5° ano reduz 

pontualmente a eficiência das escolas nos menores quantis, revelando um efeito mínimo 

nos quantis superiores. Para o 9° ano, esta variável sequer possui qualquer influência 

sobre os quantis. 

 

Tabela 7: Estimativas da Relação entre Autonomia Escolar e Eficiência Gerencial – 2013 

 5º Ano  9º Ano 

Variáveis 𝜏 = 0,25 𝜏 = 0,50 𝜏 = 0,75 𝜏 = 0,25 𝜏 = 0,50 𝜏 = 0,75 

Diretoria -0,002*** -0,003*** -0,000*** 0,001*** 0,002*** 0,002*** 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Conselho -0,008** -0,011** -0,001** -0,027** -0,027** -0,027** 

 (0,007) (0,003) (0,003) (0,009) (0,009) (0,008) 

Projeto -0,001 -0,001 -0,001 -0,000 -0,000 -0,000 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Admissão 0,086 0,025 0,001 -0,002 -0,003 -0,001 

 (0,053) (0,042) (0,022) (0,012) (0,013) (0,015) 

Interferência 0,017** 0,015** -0,017** 0,009** -0,037** -0,037** 

 (0,002) (0,008) (0,008) (0,001) (0,007) (0,005) 

Apoio -0,059* -0,007** -0,001** -0,002** -0,002** 0,009*** 

 (0,006) (0,002) (0,001) (0,001) (0,001) (0,006) 

Homog. Idade 0,243** 0,017** -0,019** 0,016** 0,083*** 0,083*** 

 (0,013) (0,013) (0,022) (0,011) (0,009) (0,010) 

Homog. Rendimento 0,258** 0,009** -0,001** 0,028** 0,092*** 0,020*** 

 (0,015) (0,015) (0,002) (0,011) (0,009) (0,044) 

Heter. Idade 0,080** 0,008** -0,002** 0,060** 0,124** 0,052** 

 (0,000) (0,000) (0,000) (0,012) (0,009) (0,044) 

Heter. Rendimento 0,335** 0,013** -0,002** -0,008** 0,055** -0,016** 

 (0,016) (0,016) (0,003) (0,010) (0,010) (0,006) 

Notas: As estatísticas foram corrigidas pelos pesos amostrais. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos microdados da Prova Brasil e do Censo Escolar/INEP. 

 

Tanto para o 5° quanto para o 9° ano, a interferência externa na gestão do diretor 

aumenta a eficiência das escolas que apresentam baixo indicador de eficiência, porém não 

apresenta significância para escolas com maiores níveis de eficiência. Em linhas gerais, 

é possível deduzir que embora as escolas menos eficientes requeiram um maior grau de 

influência externa no seu funcionamento, este fator apresentou uma baixa relevância para 

uma maior eficiência escolar. 

O apoio da comunidade ao modelo de funcionamento da escola gerou um impacto 

negativo nas escolas menos eficientes, enquanto que nas escolas mais eficientes esse 

efeito é relativamente menor. Quando as decisões do gestor escolar são oriundas de ações 

da comunidade, abre-se margem para o enraizamento da atuação destes no meio escolar, 

ao qual pode gerar ineficiência na alocação de recursos e reforçar o estado de ineficiência 

escolar, haja vista que o diretor possui respaldo da comunidade. 

A relação entre a forma de alocação dos alunos nas turmas e a prática de gestão 

escolar também foi objeto de análise. Com base no cômputo dos dados, percebe-se que 

as instituições de ensino que distribuíram seus alunos nas turmas com base na 

homogeneidade quanto à idade apresentaram maiores escores de eficiência em 
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praticamente todos os quantis da distribuição. No que tange a heterogeneidade entre as 

idades, esse efeito possuiu relevância apenas para os menores quantis de eficiência. Em 

relação ao desempenho dos alunos, verifica-se uma possível relação com o grupo do qual 

o estudante está distribuído, o chamado peer efect. Parte desse resultado se credita ao 

trabalho de Lazear (2001), que propôs um modelo teórico com intuito de avaliar o efeito 

do peer efect sobre o desempenho dos alunos. Nele, concluiu-se que a segregação dos 

alunos por nível de habilidade é a melhor maneira de distribuir os alunos. Para o 5° ano, 

as escolas com maiores escores de eficiência obtiveram praticamente os mesmos ganhos 

na utilização dos dois métodos de alocação. Já para a etapa final de ensino, os ganhos 

com homogeneidade e heterogeneidade de rendimento foram distintos. Enquanto o 

rendimento das escolas a partir da alocação por homogeneidade foi positivo, os ganhos 

com a utilização da heterogeneidade sofreram perdas de eficiência. É pertinente observar 

que nos modelos em que é considerada a presença de interação com a inclusão dos peer 

efects nas funções de produção educacionais, as tomadas de decisão direcionam a 

equilíbrios descentralizados sub ótimos, permitindo a elaboração de mecanismos de 

coordenação para geração de ganhos de eficiência. Mediante isso, constata-se como as 

regras de alocação dos estudantes entre as turmas possuem efeito contributivo para o 

resultado global em termos de eficiência gerencial. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente trabalho consistiu em mensurar a eficiência das escolas 

públicas nordestinas na alocação dos seus recursos e os fatores determinantes do seu grau 

de eficiência. A partir da técnica não-paramétrica ordem-α, calcularam-se os escores de 

eficiência das escolas e posteriormente o escore de eficiência gerencial, ou seja, o 

cômputo da eficiência sem a influência das variáveis não-discricionárias, isto é, aquelas 

que não estão diretamente relacionadas à escola, como o background familiar, por 

exemplo. A partir daí se obteve a medida de eficiência ajustada, levando como parâmetro 

a influência de variáveis escolares sobre as medidas de eficiência robustas. Como as 

variáveis não afetam a gestão escolar das instituições de ensino de maneira igual, a 

metodologia empregada tem a vantagem de levar em consideração a heterogeneidade 

não-observada entre as escolas. 

Uma vez calculado os escores de eficiência ajustados, foi utilizado um modelo de 

dados em painel em um contexto de regressão quantílica, com intuito de avaliar qual a 

influência das características das escolas sobre os diversos níveis da eficiência da gestão 

escolar. A relevância do presente estudo reside no fato de que apesar do forte investimento 

por parte do Governo Federal, com a ampliação dos recursos destinados e as reformas na 

organização da gestão nas últimas décadas, as carências do sistema educacional ainda 

persistem principalmente no tocante à educação. Para alcançar o objetivo proposto, foram 

utilizados microdados da Prova Brasil para o ano de 2013, sendo a escola a unidade básica 

de análise. 

Quando as variáveis não-discricionárias são descontadas, o escore de eficiência 

diminui consideravelmente, o que corrobora as evidências presentes na literatura à 
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despeito do background familiar e das condições socioeconômicas para o desempenho 

dos filhos. Desse modo, alunos cujos pais possuem um grau de escolaridade alto e que 

possuem incentivos por parte dos seus genitores tentem a apresentar melhores resultados 

nas proficiências, tendo estas, impacto significativo nos níveis de eficiência escolar. 

Em relação aos determinantes da eficiência gerencial, os resultados da estimação 

quantílica revelam que a autonomia gerencial das escolas se mostra muito pouco relevante 

para determinação do grau de eficiência. O efeito da atuação da comunidade nas práticas 

de gestão escolar se mostrou negativo quando aplicadas em escolas menos eficientes, e 

irrelevantes para escolas com maior nível de eficiência. 

Diante do exposto no presente trabalho, é evidente a necessidade da criação e 

aplicação de políticas públicas que objetivem melhorar a gestão escolar, dado a 

desarmonia entre os recursos disponíveis e o desempenho educacional. Logo, mais do 

que mensurar os níveis de eficiência, este trabalho monográfico buscou compreender 

quais os fatores que determinam o desempenho das escolas nesse critério, com intuito de 

contribuir para a formulação de políticas mais específicas para o setor educacional. 
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças; 

RESUMO 

Considerando as peculiaridades do agronegócio e sua relevância para a economia, o 

mesmo recebe um tratamento especial pela contabilidade, com base no pronunciamento 

29, ao qual objetiva determinar regras para os ativos biológicos e produtos agrícolas. O 

objetivo geral da pesquisa trata-se de avaliar o nível de divulgação contábil dos ativos 

biológicos das empresas do segmento de papel e celulose, listadas na BM&BOVESPA no 

exercício de 2017 com base no CPC 29. O estudo apresenta natureza descritiva e 

documental, com abordagem qualitativa, em que foram analisados os balanços 

patrimoniais e notas explicativas referentes ao ano de 2017 de três empresas de capital 

aberto que possuem ativos biológicos. Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar 

que as três empresas realizam a devida mensuração a valor justo de seus ativos biológicos 

por meio do modelo financeiro de fluxo de caixa descontado, porém é possível identificar 

também o descumprimento da totalidade das entidades quanto à divulgação da natureza 

das atividades envolvendo cada grupo de ativos biológicos. E no tangente aos riscos e 

restrições, a Fibria é a única que cumpre com todos os requisitos estudados, em 

mailto:rosangelaqueiroz84@yahoo.com.br
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contrapartida apenas a Suzano divulga a distinção entre ativos biológicos maduros e 

imaturos. 

 

Palavras-chaves: CPC 29. Ativos biológicos. Valor justo. 

ABSTRACT 

Considering as peculiarities of agribusiness and its relevance to an economy, the same in 

a special treaty for accounting, based on pronouncement 29, which aims to determine 

rules for biological assets and agricultural products. The general objective of the research 

is to assess the level of accounting disclosure of the biological assets of companies in the 

paper and pulp segment, listed on the BM & BOVESPA in 2017 based on CPC 29. The 

study is descriptive and documentary in nature, with a qualitative approach, where the 

balance sheets and explanatory notes referring to the year 2017 of three publicly held 

companies were analyzed, as well as the biological assets. The results obtained can be 

verified that as business enterprises, and so on, but are also known as a description of one 

of the most important companies for the disclosure of the nature of the activities involving 

each group of biological assets. And not tangent to the risks and restrictions, a Fibria is a 

unique one that meets all the requirements studied, in contrast only one Suzano discloses 

a distinction between mature and immature biological resources. 

 

Keywords: CPC 29. Biological assets. Fair value. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Diante do processo de convergência das normais contábeis internacionais às normas 

brasileiras por intermédio das Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, os padrões nacionais de 

contabilidade têm sido substancialmente alterados, adaptando-se aos moldes dos 

pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB). 

 Considerando as peculiaridades do agronegócio e sua relevância para a economia, 

o mesmo recebe um tratamento especial pela contabilidade, com base no pronunciamento 

29, emitido em 2009 pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e espelhado no 

IAS 41, tendo como objetivo definir o tratamento contábil e suas regras para divulgação, 

que dizem respeito aos ativos biológicos e produtos agrícolas, no ponto de colheita, como 

parte dos registros das atividades agrícolas (BARROS et al., 2012).  

 Conforme Silva Filho, Martins e Machado (2013) com a adoção ao padrão 

International Financial Reporting Standards – (IFRS) ocasionaram mudanças 

significativas no patrimônio líquido das companhias analisadas, ao migrar para o método 

de mensuração à valor justo dos ativos biológicos, constatando uma variação de 38,9%. 

Já Wanderley, Silva e Leal (2012) avaliando o grau de observância das disposições 

contidas no CPC 29, por três grandes empresas do agronegócio brasileiro na área de 

alimentos e atividades frigoríficas: JBS, Brasil Foods e Marfrig Group, percebe-se a 

necessidade por uma postura mais atuante por parte destas quanto aos aspectos exigidos 

por tal pronunciamento. Neste sentido Brito (2010) estudando a subjetividade encontrada 

na aplicação do valor justo para mensuração de ativos biológicos na atividade pecuária 

bovina brasileira, concluiu que em virtude da complexidade deste ramo, faz-se necessário 

utilizar outros métodos de avaliação, além do próprio valor justo. 

 Nesse âmbito, pode-se levantar como indagação que norteia a pesquisa: qual o nível 

de divulgação contábil dos ativos biológicos das empresas do segmento de papel e 

celulose, listadas na BM&BOVESPA no exercício de 2017 com base no CPC 29? O 
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objetivo geral trata-se de avaliar o nível de divulgação contábil dos ativos biológicos das 

empresas do segmento de papel e celulose, listadas na BM&BOVESPA no exercício de 

2017 com base no CPC 29. 

O estudo justifica-se pela necessidade em se expressar valores próximos à 

realidade pelas entidades desse setor ao elaborar suas demonstrações financeiras, e se 

estas estão de acordo com as diretrizes implementadas pelas normas internacionais de 

contabilidade. Para Carvalho et al. (2013) a exigência de se reconhecer a cada balanço os 

impactos nos resultados por consequência das variações no valor justo, corresponde a 

uma das mudanças advindas do CPC 29, refletindo diretamente no mercado de ativos 

biológicos que já sofria com a volatilidade dos preços, em razão das especificações dos 

produtos. Com a adoção ao pronunciamento em questão, as organizações são obrigadas a 

reconhecer as variações, sejam positivas ou negativas, nos valores de seus estoques de 

ativos biológicos e registrar os resultados, independente da realização de receitas. 

 Como enquadramento metodológico, o trabalho apresenta-se de cunho descritivo e 

transversal, correspondendo à um estudo multicaso de caráter documental, haja vista que 

foi aplicado com três empresas, em que foram utilizados seus respectivos relatórios 

financeiros disponibilizados pela BM&FBovespa. A abordagem do problema tem aspecto 

qualitativo e bibliográfico, pois foram utilizados materiais publicados que dessem 

embasamento à pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 A exigência imposta pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por meio do CPC 

29 e IAS 41, determinou que a partir de 2010, caberiam mudanças quanto ao 

reconhecimento e mensuração dos ativos biológicos. Segundo Lima, Colares e Mattar 

(2015) o pronunciamento traz uma forma mais adequada de avaliação dos estoques dos 

ativos biológicos e dos produtos agrícolas, como parte do registro das atividades do 

agronegócio, sendo esses representados por plantas ou animais vivos. Tais conceitos são 

discutidos no desenvolvimento desse referencial. 

 

2.1 ATIVO BIOLÓGICO – CPC 29 

 Em virtude da atividade agrícola está associada à componentes básicos, o CPC 29 

contém definições específicas, para que cada item possa ser compreendido e tratado em 

sua conformidade pela empresa. A atividade agrícola é tida como gerenciamento da 

transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para fins de venda, conversão 

em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais; produção agrícola corresponde 

ao produto colhido de ativo biológico da entidade; ativo biológico é tido pelo animal e/ou 

planta, vivos; e transformação biológica trata-se do processo de crescimento, 

degeneração, produção, bem como procriação que causam mudanças qualitativa e 

quantitativa no ativo biológico (CPC, 2010). 

 

QUADRO 01 – Exemplos de ativos biológicos, produto agrícola e produtos resultantes do processamento 

depois da colheita 

Ativos biológicos Produto agrícola 
Produtos resultantes do processamento 

após a colheita 

Carneiros Lã Fio, tapete 

Plantação de árvores p/ Árvore cortada Tora, madeira serrada 
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madeira 

Gado de leite Leite Queijo 

Porcos Carcaça Salsicha, presunto 

Plantação de algodão Algodão colhido Fio de algodão, roupa 

Cana-de-açúcar Cana colhida Açúcar 

Plantação de fumo e 

arbusto de chá 
Folha colhida Fumo curado e chá 

Árvore frutífera e palmeira 

de dendê 
Fruta colhida Fruta processada 

Fonte: Adaptado do CPC 29 (2010) 

Tomando por referência o setor de papel e celulose, o ativo biológico é 

determinado conforme o intervalo entre o plantio e o ponto de colheita, sendo que a partir 

deste, o item será reconhecido como produto agrícola até passar por um processo de 

transformação ou beneficiamento (CARVALHO et al., 2013). 

 Na concepção de Marion (2012) os ativos biológicos nascem, crescem e morrem, 

englobando culturas permanentes e temporárias, rebanhos de reprodução e corte. Quanto 

às suas características, Fioravante et al. (2010) citam que independente da atividade, 

depreendem-se como àquelas semelhantes: capacidade de mudanças, identificada tanto 

em plantas e animais; gerenciamento de mudanças, responsável pelas transformações 

biológicas e promoção das condições essenciais para desenrolar do processo; mensuração 

da mudança, alterando a qualidade e quantidade causada pela transformação biológica ou 

colheita. 

 

2.2 RECONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS 

 

Para Azevedo (2014), os ativos biológicos encontram-se divididos em dois 

grupos, os consumíveis e de produção, de modo que a separação em grupos e subgrupos 

faz parte da classificação contábil, além de facilitar o processo de produção dos ativos, 

alocando os custos ao devido grupo e auxiliando na apuração final do exercício. 

Complementando, Ducati, Ferreira e Araújo (2017) explicam que deve haver uma 

descrição de forma dissertativa e quantitativa de cada um dos grupos de ativos biológicos 

existentes, distinguindo os produtos que não são auto renováveis (consumíveis) e os 

ativos mantidos para produzir produtos (de produção), ou também, entre aqueles com 

condições de serem colhidos (maduros) e não considerados maduros suficientemente 

(imaturos). 

Quanto ao reconhecimento de um ativo biológico, Cordeiro et al. (2010) afirma 

que a empresa deve deter do controle do mesmo, como resultado de eventos passados, e 

for provável a geração de benefícios econômicos futuros, com bases confiáveis de 

mensuração a valor justo. 

O CPC 29 (2009) propõe que nas demonstrações contábeis devem constar: a 

natureza das atividades de cada grupo de ativos biológicos; mensuração ou estimativas 

não financeiras de quantidades físicas, sendo de cada grupo de ativos biológicos ao final 

do período, e da produção agrícola durante o período; existência e o total dos ativos 

biológicos cuja titularidade legal seja restrita, e o montante dado como garantia de 

exigibilidades; o montante que diz respeito aos compromissos relacionados com o 
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desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos; as estratégias de administração 

inerentes aos riscos financeiros das atividades agrícolas; e apresentar a conciliação das 

mudanças no valor contábil de ativos biológicos entre o início e fim do período contábil 

com as suas respectivas conciliações. 

 No que se refere às informações adicionais, cujo valor justo não possa ser 

mensurado por bases confiáveis, e haja a avaliação pelo custo, menos qualquer 

depreciação e perda no valor recuperável acumuladas, no final do período devem sem 

realizadas como divulgações: descrição dos ativos biológicos; explicação do motivo ao 

qual o valor justo não pode ser mensurado confiavelmente; se possível, uma faixa de 

estimativas dentro da qual existe uma alta probabilidade de se identificar o valor justo; o 

método de depreciação utilizado; a vida útil ou taxa de depreciação empregada; total bruto 

e a depreciação acumulada, adicionada da perda por irrecuperabilidade acumulada, tanto 

no início quanto no final do exercício (WANDERLEY; SILVA; LEAL, 2012). 

 

2.3 VALOR JUSTO (FAIR VALUE) 

 

 A contabilidade objetiva prover informações de cunho econômico para uma gama 

de usuários, por meio da devida mensuração dos recursos da entidade, apresentando sua 

real situação financeira (IUDÍCIBUS, 2010). Assim sendo, dentre as formas de medir o 

patrimônio têm-se: custo histórico, valor justo, custo corrente, valor presente, entre outros 

métodos. 

 A mensuração é tida por um processo de aproximação da realidade, ao qual a 

subjetividade é intrínseca, e a confiabilidade é o maior desafio para se fazer uso de um 

modelo contábil sustentado em avaliações econômicos, por exemplo, o custo histórico 

pode ter sido a base de avaliação mais recorrente na contabilidade, porém ao longo dos 

anos é notório que para determinados ativos, coube a aplicação de outras bases, como o 

próprio valor justo (PETTERSSON et al., 2009). 

 Segundo Amaro, Souza e Silva (2016) para os ativos biológicos cabem a 

mensuração a valor justo (anteriormente eram registrados por meio do custo de 

formação), em que é possível evidenciar a real variação patrimonial ocorrida em 

exercícios anteriores, ainda que não ocorra a realização financeira. Com o propósito de 

fornecer informações atualizadas e relevantes, o IASB realizou tal mudança no critério 

de mensuração dos ativos biológicos, e nesse âmbito, Santos et al. (2015) afirmam que 

esta alteração normativa teve por finalidade, estabelecer uma representação mais 

fidedigna da posição patrimonial para as companhias detentoras de ativos biológicos, mas 

cabe salientar que para avaliar os elementos patrimoniais a valor justo, incluindo aqueles 

que não possuem um mercado ativo, requer um certo nível de julgamento por quem 

avalia, prejudicando a confiabilidade da informação, gerando contestação de sua 

relevância. 

 Marchi, Ribeiro e Silva (2016) citam que após o processo de mensuração a valor 

justo, o ativo biológico está suscetível à ganhos ou perdas, os quais serão incluídos no 

resultado do exercício em que tiver origem, por exemplo, na atividade florestal, a perda 

pode ser identificada em uma infestação de insetos que acabam por comprometer a 

qualidade da madeira, e o ganho, com as técnicas para elevar a qualidade e produtividade. 

 Em suma, no ponto de vista de Mendes (2012) a aplicabilidade do valor justo está 

sustentada por dois argumentos relevantes, são eles: a dificuldade em determinar de forma 

correta o custo de produção dos ativos biológicos e produtos agrícolas, frente à existência 

de custos conjuntos e a falta de sistemas de contabilidade capazes de processar dados para 
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elaboração de estimativas corretas em empresas agrícolas, e limitações em termos de 

capacidade informativa do custo histórico, uma vez que o período intermediário (entre a 

fase final e inicial de colheita) pode ser longo, conduzindo uma representação 

contabilística estática, por não refletir fases como o crescimento, degeneração e 

procriação, todavia, o valor justo reflete a evolução das atividades biológicos de maneira 

sistêmica, demonstrando os efeitos da transformação biológica. 

 No estudo de Theiss et al. (2011) buscando avaliar o cumprimento das orientações 

do CPC 29 quanto às práticas de divulgação dos ativos biológicos em um total de 21 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, concluíram uma predominância do método do 

fluxo de caixa descontado para determinação do valor justo. Assim como, Sahara et al. 

(2011) analisando aspectos de evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas no 

ponto de colheita de 17 companhias de capital aberto, observou-se que 59% destas 

aplicaram o método de valor justo por valor de mercado e também, fluxo de caixa 

descontado. 

 Revisando a literatura internacional, foram identificadas pesquisas abordando a 

aplicação da norma IAS 41, em que Herbohn e Herbohn (2006) estudando entidades da 

União Europeia, constataram que é provável o reconhecimento dos ganhos e perdas de 

ativos biológicos, oriundos de alterações no valor justo afetar, afetar consideravelmente 

no lucro, tendo em vista que o faturamento proveniente da venda de madeira expresso em 

porcentagem do lucro líquido variou de 44,5% a 79,9% em anos individuais. Já Argilés, 

Garcia-Blandon, Monllau (2011) avaliando empresas agrícolas espanholas concluíram 

com base em seus resultados, que o poder preditivo de ganhos futuros no tocante à 

avaliação dos ativos biológicos a valor justo não tem correlação com a diferença na 

volatilidade das receitas rentabilidade. E no estudo realizado por Jana e Marta (2014) 

analisando companhias agrícolas na República Tcheca, observaram que para execução do 

método do valor justo, a cotação de preços teria que ser acessível e relativamente estável 

ao longo do tempo, e fatores como a inflação, são prejudiciais durante a avaliação. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa quanto aos objetivos configura-se como descritiva, pois seu propósito 

é descrever as características de uma população ou fenômeno, além de interpretar as 

relações entre variáveis. Neste âmbito, Raupp e Beuren (2004) afirma que o estudo 

descritivo é uma intermediação entre a pesquisa exploratória e explicativa, envolvendo 

um conjunto de técnicas padronizadas que visam identificar, comparar, relatar, entre 

outras funcionalidades. 

No tangente aos procedimentos adotados para investigação, foi realizado um 

estudo de caráter bibliográfico, visto que foram utilizados artigos, revistas, dissertações e 

teses, bem como demais materiais publicados proporcionando um embasamento teórico, 

além de apresentar natureza documental, tendo em vista que se fez uso dos balanços 

patrimoniais referentes ao período de 2017, e suas respectivas notas explicativas, 

disponibilizados pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e websites das próprias companhias, 

tidos como fonte primária para o processo de coleta de dados. De acordo com Cunha, 

Yokomizo e Bonacim (2013) a análise de documentos é uma forma de reunir estudos 

empíricos que contribuam para a robustez da pesquisa, em que a figura do pesquisador é 

entender de forma aprofundada o conteúdo de tais documentos, repassando-os para o 

público do estudo, ao passo que interpreta os fenômenos organizacionais. 

Em se tratando da abordagem do problema, é considerada como qualitativa, na 
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qual Gray (2012) afirma manter certo grau de objetividade, apresentando como aspectos 

que envolvem esse método de pesquisa: fenomenologia, análise narrativa, teoria 

fundamentada, pesquisa bibliográfica, pesquisa ação-participante, estudos culturais, e 

estudos de gêneros; o autor ainda complementa que para atingir o foco da abordagem 

qualitativa, devem ser levados em consideração fatores como: autenticidade, fidelidade, 

credibilidade, segurança, transferência e confirmação. 

O estudo de aspecto transversal, assim considerado por ter sido desenvolvido com 

base no ano de 2017, é classificado também como multicaso, ao qual segundo Yin (2015) 

esse modelo de pesquisa proporciona a capacidade de analisar similaridade e diferenças 

existentes entre empresas, auxiliando na análise de dados. 

 A delimitação do escopo da amostra diz respeito às empresas de capital aberto do 

segmento de papel e celulose, e que possuem ativos biológicos compondo seu ativo, em 

que foram analisadas as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2017, sendo 

estas submetidas à análise de conteúdo. Com o propósito de evitar possíveis repetições 

de informações e distorção na análise, a Suzano Holding S.A., foi eliminada da amostra, 

pois sua controlada, Suzano Papel e Celulose S.A., já contempla o estudo (FILGUEIRA; 

RIBEIRO, 2015). Cabe salientar que a Santher Fábrica de Papel de Santa Therezinha 

S.A., também não integra a pesquisa, em virtude da inadimplência na entrega de 

documentos periódicos à CVM, impossibilitando analisar seus demonstrativos 

financeiros (CVM, 2017). E por último, a Celulose Irani S.A. não divulgou as DFP 

(Demonstrações Financeiras Padronizadas) do exercício de 2017, excluindo-se da 

amostra por inviabilizar a análise de seu balanço patrimonial consolidado, assim como 

suas notas explicativas. Dessa maneira, a amostra envolve três empresas do segmento de 

papel e celulose que publicaram devidamente seus demonstrativos financeiros da 

competência de 2017, de modo que a escolha por esse período deve-se à compreensão 

sobre a posição atual dessas entidades no âmbito da divulgação dos seus ativos biológicos. 

 O estudo foi dividido em duas partes, a primeira caracteriza a pesquisa, 

evidenciando o perfil das empresas, no tocante à composição de seus ativos biológicos e 

representatividade em relação ao ativo total, já a segunda baseou-se em um check list 

decomposto em três categorias: os aspectos dos ativos biológicos, riscos e restrições, e 

valor justo, com intuito de verificar o cumprimento dos requisitos de divulgação exigidos 

pelo CPC 29 

Para tratamento dos dados foi feita uma análise de conteúdo que segundo Bardin 

(2011) funciona de maneira a realizar uma análise de material e tratamento de dados, uma 

conclusão, e uma consequente interpretação, correspondendo à um conjunto de 

instrumentos e técnicas de aspecto metodológico aplicáveis à uma gama de conteúdos 

que possibilita associar a superfície dos textos, descrita e analisada, assim como os fatores 

que determinam elementos característicos, deduzidos através da lógica. 

Frente à isso, os dados foram tratados de modo a descrever os resultados obtidos 

diante do objeto de estudo, estabelecendo um confronto entre a teoria do referencial 

teórico e os demonstrativos analisados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Com o propósito de analisar a conformidade da evidência contábil dos ativos 

biológicos das empresas de capital aberto: Fibria Celulose, Klabin e Suzano Papel e 

Celulose, foi realizado um check list, subdividido em três quadros conforme estudo de 

Macedo, Campagnoni e Rover (2015) e Silva et al. (2013) baseando-se nos critérios de 
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divulgação para os ativos biológicos conforme o CPC 29, são eles: caracterização dos 

ativos biológicos, riscos e restrições, e valor justo, considerando também que dados foram 

coletados através das DFP, balanço patrimonial e notas explicativas, referentes ao ano de 

2017. 

 Buscando elucidar o perfil das empresas, foi avaliada a composição de seus ativos 

biológicos, assim como seu percentual de representatividade em relação ao ativo total, de 

acordo com a Tabela 01. 

 
TABELA 01 – Representatividade do ativo biológico em relação ao ativo total 

EMPRESAS ATIVO BIOLÓGICO/ATIVO TOTAL 

Fibria Celulose S.A. 10,14% 

Klabin S.A. 10,81% 

Suzano Papel e Celulose S.A. 16,61% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 A empresa Suzano Papel e Celulose tem o maior montante monetário de ativos 

biológicos (16,61%) em relação às demais, sendo detentora de florestas de eucalipto de 

reflorestamento, enquanto que a Fibria Celulose (10,14%) e Klabin (10,81%) 

apresentaram valores mais equiparados, de forma que a primeira possui florestas de 

eucalipto provenientes exclusivamente de plantios renováveis e são destinados para 

produção de celulose branqueada, já a segunda dispõe de florestas de pinus e eucalipto 

para abastecimento de matéria-prima na produção de fibra curta, longa e fluff. Suas 

culturas possuem ciclo de formação entre o plantio até a colheita de aproximadamente 

sete anos. 

 Carvalho et al. (2013), tomando por referência o setor de papel e celulose, o ativo 

biológico é determinado conforme o intervalo entre o plantio e o ponto de colheita, sendo 

que a partir deste, o item será reconhecido como produto agrícola até passar por um 

processo de transformação ou beneficiamento. 

 O produto resultante após o instante em que é ocorre a colheita não pode ser tratado 

como ativo biológico, cabendo aplicação de outro pronunciamento mais apropriado, 

como por exemplo, o CPC 16 – Estoques. 

 
QUADRO 02 – Caracterização dos ativos biológicos  

ITENS DO 

CPC 29 

RESUMO DO ITEM FIBRIA KLABIN SUZANO 

40 Divulgação de ganho ou perda no período X X X 

41 e 42 
Descrição de cada grupo de ativos biológicos, de 

forma dissertativa ou quantitativa 
X X X 

43 
Distinção entre os ativos biológicos (consumíveis 

e de produção ou maduros e imaturos) 
- - X 

46-a 
Divulgação da natureza das atividades 

envolvendo cada grupo de ativos biológicos 
- - - 

46-b 
Divulgação de quantidades físicas de cada grupo 

de ativos biológicos 
X X X 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 Diante dos dados do Quadro 02, pode-se inferir que apesar das empresas não 

divulgarem a natureza das atividades envolvendo cada grupo de seus ativos biológicos, 

são apresentados os ganhos ou perdas na variação do valor justo em linha específica da 

demonstração do resultado na rubrica de outras e receitas e despesas operacionais, além 

da descrição de forma dissertativa e as quantidades físicas de hectares de floresta 

plantada.  

Já no quesito distinção entre os ativos biológicos, apenas a Suzano Papel e 

Celulose S.A. cumpriu com a exigência do CPC 29, corroborando com o entendimento 

dos autores Azevedo (2014) e Ducati, Ferreira e Araújo (2017) que explicam a 

necessidade por haver uma descrição de forma dissertativa e/ou quantitativa de cada um 

dos grupos de ativos biológicos existentes e uma diferenciação entre aqueles que se 

encontram em condições de serem colhidos (maduros) e não considerados maduros 

suficientemente (imaturos), onde tal separação entre grupos e subgrupos faz parte da 

classificação contábil, além de facilitar o processo de produção dos ativos, alocando os 

custos ao devido grupo e auxiliando na apuração final do exercício. 

 Apesar da relevância da informação tratada no item 43, em desconformidade ao que 

impõe o CPC 29, as companhias Fibria Celulose S.A. e Klabin S.A. não divulgaram essa 

distinção. 

 
QUADRO 03 – Riscos e restrições quanto aos ativos biológicos  

ITENS 

DO CPC 

29 

RESUMO DO ITEM FIBRIA KLABIN SUZANO 

49-a 

Parecer sobre o total de ativos biológicos cuja 

titularidade legal seja restrita, e seu montante dado 

como garantia de exigibilidades 

X - - 

49-b 
Montante de compromissos relacionados ao 

desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos 
X X X 

49-c 
Estratégias de administração de riscos financeiros 

relacionados com a atividade agrícola 
X -  X 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Com base no Quadro 03, apenas a Fibria afirmou em suas notas explicativas não 

possuir ativos biológicos em garantia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

enquanto que a Klabin e Suzano não deram parecer quanto a essa imposição do CPC 29. 

No que diz respeito aos itens 49-b e 49-c, a Fibria assumiu o compromisso de compra e 

venda de todos os ativos do Projeto Losango, que inclui aproximadamente 100 mil 

hectares de áreas próprias e aproximadamente 39 mil hectares de eucaliptos plantados em 

áreas próprias e arrendadas de terceiros, bem como atuou na proteção florestal contra 

pragas, doenças, plantas daninhas e incêndios, funcionando como estratégia de ciclos 

sucessivos de prevenção, monitoramento e controle, e esforços contínuos na seleção e no 

plantio de materiais genéticos mais resistentes; a Klabin possui diversos contratos de 

arrendamento de terras para desenvolvimento da atividade florestal no cultivo de pinus e 

eucalipto firmado com terceiros nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina com 

vencimento até 2041, porém não foram divulgadas as estratégias inerentes aos riscos da 

atividade agrícola; e a Suzano assumiu compromissos relacionados à aquisição do Vale 
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Florestar Fundo de Investimento em Participações, assim como terrenos, fazendas, 

reflorestamento e casas de construção no Maranhão, administrando os riscos financeiros 

quanto a atividade agrícola de forma preventiva, reduzindo-os por meio de 

monitoramento das estações meteorológicas e, nos casos de ocorrência de pragas e 

doenças, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal, uma área 

especializada em fisiologia e fotossanidade da Companhia, adota procedimentos para 

diagnóstico e ações rápidas contra possíveis ocorrências e perdas. 

 O CPC 29 (2010) propõe que nas demonstrações contábeis devem constar: a 

natureza das atividades de cada grupo de ativos biológicos; mensuração ou estimativas 

não financeiras de quantidades físicas, sendo de cada grupo de ativos biológicos ao final 

do período, e da produção agrícola durante o período; existência e o total dos ativos 

biológicos cuja titularidade legal seja restrita, e o montante dado como garantia de 

exigibilidades; o montante que diz respeito aos compromissos relacionados com o 

desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos; as estratégias de administração 

inerentes aos riscos financeiros das atividades agrícolas. Neste âmbito Marchi, Ribeiro e 

Silva (2016) afirmam que ao longo do processo de mensuração, os ativos biológicos estão 

suscetíveis à perdas referentes à atividade florestal, como por exemplo, a infestação de 

insetos que acabam por comprometer a qualidade da madeira. 

 Considerando que não foi mencionado o total de ativos biológicos cuja titularidade 

é restrita e seu montante dado como garantia de exigibilidade, por parte da Suzano e 

Klabin, estas deixaram de atender ao item em questão, sendo que a última também não 

divulgou as estratégias de riscos financeiros adotados em prol da atividade agrícola. 

 

QUADRO 04 – Valor justo  
ITENS DO 

CPC 29 

RESUMO DO ITEM FIBRIA KLABIN SUZANO 

51 

Valor justo, menos as despesas de venda de ativos 

biológicos, incluído no resultado, mudanças físicas 

e/ou preços no mercado. 

X X X 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Conforme dados do Quadro 04, mediante constatações nas notas explicativas, todas 

as companhias obedecem ao item do CPC 29, em que foi verificado um consenso entre 

as mesmas, visto que realizam a apuração do valor justo de seus ativos biológicos por 

meio do modelo financeiro de fluxo de caixa descontado, deduzidos os custos estimados 

na venda no momento da colheita e/ou corte. Constatou-se o reconhecimento das 

mudanças físicas no resultado do exercício, além de serem levantadas como principais 

premissas no cálculo do valor justo: área útil plantada, incremento médio anual, preço 

bruto médio, percentual de remuneração dos ativos próprios que contribuem e percentual 

de taxa de desconto.  

 No estudo de Theiss et al. (2011) buscando avaliar o cumprimento das orientações 

do CPC 29 quanto às práticas de divulgação dos ativos biológicos em um total de 21 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, concluíram a predominância do método do fluxo 

de caixa descontado para determinação do valor justo. Assim como, Sahara et al. (2011) 

analisando aspectos de evidenciação dos ativos biológicos e produtos agrícolas no ponto 

de colheita de 17 companhias de capital aberto, observou-se que 59% destas aplicaram o 

método de valor justo por valor de mercado e também, fluxo de caixa descontado. 
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Segundo Amaro, Souza e Silva (2016) para os ativos biológicos cabem a 

mensuração a valor justo (anteriormente eram registrados por meio do custo de 

formação), onde é possível evidenciar a real variação patrimonial ocorrida em exercícios 

anteriores, ainda que não ocorra a realização financeira. 

 Observou-se que o método para cálculo do valor justo pela totalidade das empresas 

foi o fluxo de caixa descontado, e ainda como outra alternativa adotada, considerando a 

complexidade da atividade agrícola, foi identificada a aplicação do custo histórico, por 

parte da Klabin S.A., utilizou-se dessa metodologia de mensuração para as florestas de 

eucalipto até o terceiro ano de plantio e florestas de pinus até o quinto ano de plantio, em 

decorrência do entendimento da Administração de que durante esse período, o custo 

histórico dos ativos biológicos se aproxima de seu valor justo, além de ser possível 

realizar inventários para avaliação de crescimento e expectativa de produção da floresta 

somente após este período. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da necessidade das organizações do agronegócio em reconhecer as devidas 

variações provenientes do valor justo nos demonstrativos financeiros, assim como mantê-

los de acordo com as normas internacionais, o presente mostrou-se de caráter construtivo, 

pois buscou analisar qual o nível de disclosure dos ativos biológicos das companhias de 

capital aberto do segmento de papel e celulose no exercício de 2017, com base nos 

requisitos do Pronunciamento CPC 29.  

 Com base nas informações do check list, o objetivo da pesquisa foi alcançado, tendo 

em vista que as três empresas realizam a devida mensuração a valor justo de seus ativos 

biológicos por meio do modelo financeiro de fluxo de caixa descontado, porém é possível 

identificar também o descumprimento da totalidade das entidades quanto ao item 46-a 

que trata da divulgação da natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos 

biológicos. No tangente aos riscos e restrições, a Fibria é a única que cumpre com todos 

os requisitos estudados, sendo que tanto a Suzano quanto a Klabin não apresentaram um 

parecer sobre o total de ativos biológicos cuja titularidade seja restrita, de forma que essa 

última também não evidenciou as estratégias de administração de riscos financeiros 

relacionados com a atividade agrícola. E quanto à caracterização dos ativos biológicos, a 

Suzano atendeu à todos os itens, com exceção do 46-a, em contrapartida a Fibria e a 

Klabin não divulgaram a distinção entre os ativos biológicos maduros e imaturos. 

 Cabe ressaltar, que o estudo restringiu-se à apenas um segmento do mercado de 

ações brasileiro, e foi estudado unicamente o exercício de 2017, dadas essas limitações, 

os dados encontrados não podem ser generalizados, portanto sugere-se a ampliação da 

amostra da pesquisa, avaliando outros exercícios, para uma melhor comparabilidade entre 

períodos, recomendando inclusive a análise de divulgação de outros pronunciamentos que 

envolvam a temática de ativos e produtos agrícolas.  
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RESUMO 

A nova norma internacional IFRS 16, publicada em Janeiro de 2016, que substituirá o 

IAS 17, entrará em vigor no dia 01 de Janeiro de 2019, onde há mudanças na 

contabilização das operações de leasing, que passará a ser incluído no balanço 

patrimonial, reconhecendo novos ativos e passivos, independente da transferência dos 

riscos e controles dos bens, ou não.O presente trabalho utiliza uma pesquisa documental 

e uma abordagem qualitativa e de forma descritiva, tem por objetivo entender os impactos 

da adoção do IFRS 16 nas companhias aéreas, Azul e Gol, listadas na BM&FBovespa, no 

ano de 2017. Sendo uma replicação do estudo realizado por Chaves (2016) sobre, O efeito 

do IFRS 16 - contabilidade de leasing - nas companhias aéreas brasileiras - Tam, Gol e 

Azul (2013-2015) e Ribeiro (2017), IFRS 16: Impacto no setor aéreo. Foi realizado 

análise das demonstrações contábeis, notas explicativas, e foram calculados os índices de 

liquidez corrente, relação de capital de terceiros e próprio, composição do endividamento, 

imobilização do patrimônio líquido, retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio 

líquido. Concluiu-se que os índices sofreram bastante impactos, principalmente na Gol, 

onde apresenta um maior nível de contratos. 

Palavras-chave: Arrendamento Mercantil. IFRS 16. Indicadores. 

 

ABSTRACT 

The new international standard IFRS 16, published in January 2016, which will replace 

the IAS 17, will come into force on January 1, 2019, where there are changes in the 

accounting of leasing operations, which will be included in the balance sheet, recognizing 

new assets and liabilities, regardless of the transfer of risks and controls of the assets, or 

not. This paper uses a documentary research and a qualitative and descriptive approach; 

it aims to comprehend the impacts of the adoption of the IFRS 16 in the airlines, Azul and 

Gol, listed on BM&FBovespa, in 2017. As a replication of the study carried out by Chaves 

(2016), The impact of the IFRS 16 - leasing accounting - on Brazilian airlines - Tam, Gol 
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and Azul (2013-2015) and Ribeiro (2017), IFRS 16: Impact on the air sector. An analysis 

of the financial statements and explanatory notes were performed, and the current 

liquidity, third-party and equity ratio, composition of indebtedness, immobilization of 

shareholders’ equity, return on assets and return on shareholders' equity were calculated. 

It was concluded that the indexes suffered a lot of impacts, mainly in Gol, where there is 

a higher level of contracts. 

Keywords: Leasing. IFRS 16. Indicators. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com as grandes mudanças no cenário econômico e financeiro, nas últimas 

décadas, houve a necessidade da criação de uma linguagem universal de contabilidade. 

No cenário atual, as empresas não são apenas influenciadas pela sua região de atuação, 

mas também sofrem impactos do ambiente internacional. Com essa evolução e interação 

da economia global, principalmente dos mercados financeiros, fez-se surgir uma nova 

necessidade, que é a unificação da linguagem contábil. 

 De acordo com Souza (2009), a globalização é um dos fenômenos que estar mais 

presentes, nas sociedades contemporâneas, a oportunidade de conectar-se com vários 

países e interagir com pessoas do mundo inteiro, passou a ser sinônimo de ser moderno e 

avançado. Ou seja, a cada dia a contabilidade busca inovação em suas práticas contábeis, 

para que possam estar alinhadas, conforme a necessidade de seus usuários. 

 Diante essa mudança, as companhias e seus Stakeholders (usuários da informação), 

podem estar localizados em qualquer parte do mundo, acompanhando as suas 

demonstrações financeiras. Desse modo, em um cenário onde não existe uma linguagem 

contábil unificada, para que os seus usuários das demonstrações financeiras possam 

extrair o que necessitam, ocorrem o risco de haver distorções de algumas informações, 

pela falta de conhecimento das normas, sob as quais os demonstrativos das entidades de 

cada país foram elaborados. 

 Com o objetivo de preencher esse espaço surgiu o International Accounting 

Standards Comitee (IASC), cujos pronunciamentos eram chamados International 

Accounting Standards (IAS). Depois de algumas alterações estruturais o órgão passou a 

se chamar International Accounting Standards Board (IASB), cujos seus 

pronunciamentos são os chamados International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Com essa nova reestruturação o IASB se tornou um membro da fundação IFRS (IFRS 

Foundation), a qual, conforme definido pela própria fundação, se empenha em promover 

a adoção dos padrões contábeis elaborados pelo IASB além de captar as necessidades dos 

países emergentes e das empresas de pequeno porte. O IASB tem como diferencial ter 

esse foco em alcançar padrões que sejam realmente aplicáveis globalmente, em vez de 

priorizar uma determinada realidade econômica e contábil. 

 Para Ball (2006), um dos principais objetivos para a adoção das normas IFRS, é o 

aumento da confiabilidade da informação contábil para os investidores, isto é, uma vez 

que a adoção de um padrão internacional facilita a compreensibilidade dos relatórios 

financeiros e possibilita a redução da assimetria informacional. 

 Diante deste contexto o presente estudo questiona: Qual efeito da adoção da IFRS 

16 nas demonstrações financeiras, das companhias aéreas listadas na BM&Fbovespa, no 

exercício de 2017? 

O objetivo geral da pesquisa foi entender os impactos da adoção do IFRS 16 nas 

companhias aéreas. Como objetivos específicos coletar os valores do balanço patrimonial, 
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demonstração do resultado e notas explicativas, mensurar os valores a pagar de leasing 

operacional nas demonstrações financeiras e analisar os indicadores financeiros após os 

ajustes da adoção da IFRS 16. 

Visando alcançar o objetivo proposto, a presente pesquisa tem aspecto descritivo 

quanto aos objetivos, com abordagem do problema qualitativa, fazendo uso de técnica 

documental por meio de procedimentos.  

O presente trabalho divide-se em 5 itens, sendo o primeiro a Introdução; o 

segundo, Referencial Teórico; o terceiro a Metodologia; o quarto a Análise dos 

Resultados; e o quinto as Considerações Finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 NORMAS INTERNACIONAIS  

  

Diante da evolução ocorrida na contabilidade, o surgimento de novos mercados e 

alguns escândalos financeiros, foram o suficiente para o início de novos sentidos para a 

contabilidade. A discussão sobre a harmonização das normas de contabilidade 

intensificou-se cada vez mais no final da década de 90.Com o fato de que a contabilidade 

de cada país é diversificada, o que torna diferenças em suas demonstrações emitidas, 

assim, não atendendo ao requisito de uma economia globalizada. No entanto, Andrade 

(2003) caracteriza que, observavam-se que eram enormes os riscos de investimentos, 

onde se desconhecem as regras.  

Com isso, era necessária a harmonização das normas de contabilidade em um 

nível mundial. Para Weffort (2005), o objetivo deste processo não é extinguir as 

diferenças, mas apenas acomodá-las, pois a contabilidade deve ser direcionada ao 

atendimento das necessidades de cada país. De acordo com Carvalho, Lemes e Costa 

(2006), o surgimento da contabilidade internacional, foi para reduzir as agruras de quem 

quer investir fora do país e tinham que mensurar balanços em dezenas de normas 

contábeis distintas, tentando conciliá-las para que houvesse uma compra. Sem dúvidas, 

pode ser constatado que esse é o papel da harmonização.  

O IASB foi criado em 2001 para suceder o International Accounting Standards 

Committee (IASC). A partir de 01 de Julho de 2010, a IASC Foundation (IASCF) passou 

a ser denominada IFRS Foundation (IFRSF). A IFRSF tem como principais objetivos, 

desenvolver um conjunto de normas internacionais de contabilidade de alta qualidade, 

compreensível e exequível; promover o uso e a aplicação rigorosa dessas normas; 

considerar as necessidades de informação financeira das economias emergentes e de 

pequenas e médias empresas; programar a convergência das normas contábeis nacionais 

para as IFRS com soluções de alta qualidade. 

Na opinião de Ball (2006), destacam-se como vantagens da aplicação das IFRS, 

uma maior segurança e viabilidade na informação para os investidores, dado que as IFRS 

são de fácil compreensão e mais rigorosas que as normas nacionais, uma redução da 

assimetria de informação entre analistas e investidores, pois melhor qualidade e 

compreensão de informação reduzem a procura a analistas profissionais e por último, uma 

maior comparabilidade entre empresas de vários países, com a eliminação dos custos de 

processamento de informação.  

As normas internacionais de contabilidade são compostas pelo conjunto de 

pronunciamentos contábeis internacionais publicados e revisados pelo IASB, e pelas 

interpretações dos pronunciamentos, chamadas de IFRICs e SICs. Cada pronunciamento 
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é chamado de International Financial Reporting Standard (IFRS). As IFRS substituirão 

progressivamente as InternationalAccounting Standard (IAS), os pronunciamentos 

emitidos inicialmente pelo IASC. Além das IFRS e das IAS, cabe destacar o Framework, 

uma estrutura conceitual para a preparação e a apresentação das Demonstrações 

Contábeis, que, embora não seja uma norma contábil, apresenta a essência conceitual 

inerente às normas (IASB, 2010). 

Segundo a IFRS Foundation Constitution(2013), o objetivo do 

InternationalAccounting Standards Board (IASB) é desenvolver o interesse público, um 

conjunto único de padrões contábeis de alta qualidade, que seja compreensível, 

executável e globalmente aceito, baseado em princípios claramente articulados.  

Esses padrões devem contém informações transparentes, de alta qualidade e 

comparáveis, para que possam ajudar os investidores, participantes do mercado de 

capitais e seus usuários, para que tomem decisões econômicas. Com essa informação, fica 

mais notável a intenção do IFRS, que é permitir que as demonstrações financeiras sejam 

elaboradas de forma que forneçam informações úteis, para tomada de decisão dos 

usuários em geral e que o IFRS não tem a intenção de atender apenas as necessidades 

específicas do fisco. 

 

2.2 ADOÇÃO DA IFRS NO BRASIL 

 

No Brasil, as normas IFRS foram implementadas por meio da lei 11.638/07, que 

promoveu alterações na lei 6.404/76 e completadas pela Medida Provisória 449/08, 

convertida na lei 11.941/09, e adaptadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC) para serem incluídas nas práticas contábeis brasileiras pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) e pelas agências reguladoras e Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). 

Antes mesmo da promulgação da Lei 11.638/ 2007, o CFC, por meio da 

Resolução 1.055/05, criou o CPC, considerando, mais precisamente, os seguintes 

aspectos: (a) a redução de riscos nos investimentos internacionais (quer sob a forma de 

empréstimo financeiro, quer sob a forma de participação societária), bem como os 

créditos de natureza comercial, sendo a redução de riscos derivada de um melhor 

entendimento das demonstrações contábeis, elaboradas pelos diversos países, por parte 

dos investidores, financiadores e fornecedores de crédito; (b) a maior facilidade de 

comunicação internacional no mundo dos negócios com o uso de uma linguagem contábil 

bem mais homogênea; e (c) a redução do custo do capital que deriva dessa harmonização, 

o que no caso é de interesse vital para o Brasil (CFC, 2011). 

De acordo com Ponte et al (2010), o processo de convergência das normas e 

práticas contábeis brasileiras aos padrões internacionais incluiu várias iniciativas, legais, 

institucionais e regulamentares. Como preferencialmente a edição da Lei nº11.638/07, 

que alterou a Lei nº6.404/76. Dessa forma, essa lei origina-se da necessidade da 

padronização dos registros contábeis, no Brasil, facilitando o fluxo de capitais de risco, 

entre os mercados financeiros inseridos na globalização. 

Dantas et al (2010) alega que, os pronunciamentos emitidos pelo CPC não têm 

força de lei, passando a ser obrigatórios somente a partir do momento em que são 

homologados e referendados pelos órgãos reguladores, tanto abrangentes como o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

quanto setoriais como o Banco Central do Brasil (BACEN) e a Agência Nacional de 
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Saúde (ANS). 

Segundo Almeida e Braga (2008), é importante destacar que a Lei nº 11.638 

introduz importantes alterações nas regras contábeis brasileiras, tendo como o seu 

principal objetivo, a convergência aos pronunciamentos internacionais de contabilidade, 

dando ênfase, aos emitidos pelo IASB (International Accounting Standards Board), 

através dos IFRS (International Afinancial Reporting Standards) e dos IAS (International 

Accounting Standards). 

Com isso, o processo de convergência das normas contábeis brasileiras às IFRS 

pode ser caracterizado, dentre outros aspectos, como um processo de migração de um 

padrão de regulamentação contábil, em que predomina a essência sobre a forma, cujas 

normas são baseadas mais em princípios do que em regras. 

A CVM declarou a instrução de nº457, de 13 de julho de 2007, onde abordava, 

que até o final do ano de 2010, toda a implementação do IFRS deverá estar finalizada. 

Essa instrução tem o objetivo final de que as normas brasileiras de contabilidade entrem 

em conformidade com as normas internacionais, destacando a importância e a 

necessidade dessa convergência. Para que haja maior transparência perante os usuários 

das informações, é necessário a aprovação do CFC, perante esse conjunto de 

pronunciamentos que foram e estão sendo editados pelo CPC.  

Com a resolução CFC nº1.103/2007, que dispõe sobre a criação do Comitê Gestor 

da Convergência no Brasil, cujo objetivo também é o monitoramento do processo de 

convergência da contabilidade brasileira, aos padrões internacionais, outro marco que foi 

considerado no cenário de convergência no Brasil, foi a modificação por meio da 

Deliberação CVM nº539/2008, do eixo teórico no Brasil que se baseou no 

pronunciamento Conceitual Básico, emitido pelo CPC.  Ressalta-se que, antes do ano da 

sua emissão, o Brasil apresentava duas estruturas distintas: uma proposta pelo CVM e 

outra proposta pelo CFC. Após o início dessa deliberação, houve uma efetiva 

aproximação da estrutura contábil brasileira com a internacional (LIMA, 2010). 

 

2.3  ARRENDAMENTO MERCANTIL  

 

Com a finalidade de fornecer orientações que determinem as políticas e as 

divulgações dos arrendamentos mercantis para os contratos de participantes, ou seja, 

arrendados, possuidor do ativo arrendado e o arrendatário, locador do bem, foi criado o 

CPC 06 (R1) – Operações de arrendamento mercantil através da resolução CFC n° 

1.304/10 de acordo com (CPC, 2012). 

A partir desse pronunciamento houve o surgimento do Leasing, colocando em 

acordo, que o arrendador transmitira ao arrendatário o direito de usar um ativo, em troca 

de um pagamento ao sócio de vários pagamentos, em um determinado período. Para 

Ribeiro, Reis e Pinheiro (2014), O leasing é uma operação de credito que disponibiliza 

benefícios, assim como obrigações futuras para o arrendatário na procura de vantagens 

fiscais e operacionais no acréscimo de suas atividades.  

Há dois tipos de arrendamento mercantil, um financeiro e outro operacional. Antes 

da lei 11.638/07, eram classificados como despesa na arrendatária no momento do 

vencimento das respectivas prestações. Os passivos e ativos não eram registrados e o seu 

argumento mais utilizado era o fato deles não possuírem o título de propriedade dos bens 

arrendados. 

Segundo Fioravante e Salotti (2009), o IAS 17 caracteriza que, a classificação do 

arrendamento deverá ser feita na data de início do arrendamento, sendo classificado em 
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financeiro ou operacional e não deve ser alterado o arrendamento, a não ser que exista 

alterações contratuais que possam modificar a natureza do contrato, alterando, 

consequentemente sua classificação. 

Ludícibus et al.(2010) afirma que, anteriormente à Lei n.º 11.638/07 o 

arrendamento mercantil ao tratamento e a classificação contábil, ocorriam nos registros 

apenas como despesas na arrendatária junto aos pagamentos de prestações. O ativo não 

era reconhecido ou qualquer passivo registrado, isto porque o arrendatário não tinha o 

título de propriedades de bens arrendados. 

A principal divergência entre as duas operações está em sua contabilização. O 

leasing financeiro tem a contabilização do valor do bem no ativo imobilizado e o valor 

total das contraprestações no passivo, entretanto no leasing operacional as 

contraprestações são registradas nas demonstrações de resultado, ou seja, não é incluída 

no balanço patrimonial.  

De acordo com Ribeiro, Reis e Pinheiro, (2014) surgiram as alterações contábeis 

a partir da adoção dos padrões da IFRS, uma delas foi o novo conceito de ativo, conforme 

o artigo 179, da Lei n° 6.404/76 (nova redação dada pela Lei n° 11.638/07). Essa Lei 

define que, se disponha por objeto bens matérias designados a continuidade das 

atividades, e exercidos com esse propósito em uma empresa, ainda que se transfiram os 

riscos, benefícios e controle de bens, deveram ser registrados no ativo imobilizado. 

Portanto, o leasing financeiro, conforme as características do novo conceito de ativo, 

devem ser registrados no ativo imobilizado das entidades arrendatárias, afetando e 

provocando os índices  

Martorelli, Morais e Salotti (2010) alega que, para um ativo ser reconhecido em 

seu imobilizado, deve-se manter as características exigidas na IAS 16 – Imobilizado e sua 

mensuração deve ser de forma confiável, sendo provável que seus benefícios futuros 

sejam gerados para a entidade. 

Com isso, houve mudanças na forma de contabilização do arrendamento mercantil 

financeiro, através desta alteração. Antes o que era tido como despesa, passou a ser 

classificado no ativo imobilizado e no passivo da arrendatária no momento da contratação 

da operação. Assim, as operações de leasing financeiro seguiram pelo Balanço 

Patrimonial com itens no ativo e no passivo; já quanto ao operacional, nenhuma mudança 

ocorreu e as parcelas são levadas a resultado quando incorridas (BARBOSA et al., 2011). 

Diante disso, o leasing financeiro provocou uma despesa de depreciação dos 

ativos depreciáveis, do mesmo modo que provoca uma despesa financeira em um 

determinado período. 

O reconhecimento da receita financeira deve se basear em modelo que representa 

a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido do arrendador, com o 

objetivo de melhorar a receita financeira durante o prazo do arrendamento em base 

sistemática e racional. Os valores residuais não garantidos devem ser revisados 

regularmente, isto é, o ativo tido como arrendamento financeiro, é classificado como 

mantido para venda, porém, o leasing operacional continua não havendo registro no ativo 

e nem no passivo da empresa arrendada. 

Na visão de Barbosa, Silva e Vargas (2014), a característica de um aluguel pode 

ser comparada com o leasing operacional, já que não existe a transferência de todos os 

riscos e benefícios relativos à propriedade do ativo, ficando a arrendatária o uso do bem 

em seu ativo, entretanto não contesta os riscos e benefícios correspondentes, ficando esses 

sob a obrigação do arrendador.    
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3 METODOLOGIA 

 

Para toda pesquisa há uma investigação e estudo sobre o problema abordado, 

obtendo uma organização dos dados colhidos, para obter resultado do objeto estudado. 

De acordo com Goldenberg (2004, p. 13), “A pesquisa científica exige criatividade, 

disciplina, organização e modéstia, baseando-se no confronto permanente entre o possível 

e impossível, entre o conhecimento e a ignorância”. 

A pesquisa tem aspecto descritivo, pois o seu principal objetivo é analisar e 

descrever os impactos causados nas demonstrações patrimoniais, após a adoção da IFRS 

16, em duas empresas brasileiras do setor aéreo de capital aberto, listadas na 

BM&FBovespa, sendo Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A e a Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras S.A. Na opinião de Gil (2002, p. 42), “As pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada populaçãoou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

O estudo foi abordado de forma qualitativa, como caracteriza Raupp Beuren 

(2006), as pesquisas com essa natureza, procuram mostrar características na qual não 

podem ser analisadas em um estudo quantitativo, entretanto apresentam análises mais 

extensas em relação ao que está sendo evidenciada. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados para obtenção dos resultados, fez-

se um estudo documental, ou seja, que abordou as demonstrações contábeis das empresas 

aéreas Azul e Gol, onde haverá uma divisão dos saldos contábeis das contas de ativo, 

passivo e notas explicativas. “Do ponto de vista de Cellard (2008, p. 298),” A técnica 

documental vale-se de documentos originais, que ainda não receberam tratamento 

analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em ciências 

sociais e humanas”. 

O universo de pesquisa tratou das duas empresas aéreas listadas na 

BM&FBovespa, utilizando as demonstrações contábeis, demonstração do resultado e as 

notas explicativas de cada companhia, no ano de 2017. A Gol apresenta atualmente uma 

extensa malha de rotas na América do Sul e Caribe, e a companhia aérea Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras S. A corresponde a terceira maior companhia aérea do País (PEREIRA 

et al., 2015). Atualmente essas entidades arrendam grandes ativos e continuam ampliando 

os contratos dessa natureza. Com o vigor da nova norma, essas empresas terão que 

modificar seus ativos, isto é, causando impactos nas suas demonstrações financeiras 

referentes à contabilização e à demonstração do leasing operacional.  

Os dados coletados foram o balanço patrimonial (ativo e passivo), demonstração 

do resultado e os contratos a pagar de leasing operacional de curto e longo prazo, no 

intuito de se observar o impacto causado logo depois da adoção da IFRS 16.  

No dizer de Chaves (2016), para uma boa análise dos resultados, devem ser 

considerados os indicadores de liquidez corrente, relação do capital de terceiros com o 

capital próprio, composição do endividamento, imobilização do patrimônio líquido, 

retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido, a fim de averiguar de maneira 

mais convincente os impactos do leasing operacional. 

Após o recolhimento dos dados necessários para o estudo dos índices das 

empresas aéreas, dá-se início o processo de confronto entre os números obtidos por meio 

de planilha eletrônica (Excel), comparando as variáveis e também relacionando seus 

valores com o referencial teórico da pesquisa.  

Por fim, foi possível resolver a problemática do estudo, refletindo sobre os índices, 

identificando o impacto logo após a adoção da IFRS 16, de cada companhia.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 COLETA DE DADOS 

 Ao realizar uma análise e coleta significativa dos dados das demonstrações 

contábeis das contas de ativo, passivo, demonstração do resultado e notas explicativas de 

ambas companhias aéreas, concluímos a utilização de arrendamentos mercantis 

operacionais e financeiros.   

 De acordo com o Quadro 1, evidencia a quantidade, o tipo de arrendamento 

utilizado e qual o tratamento que está sendo utilizado nas suas demonstrações financeiras. 

 

Quadro 1- Tratamento atual utilizado pelas companhias aéreas para o seu 

contrato de arrendamento mercantil 

Frota de Aeronaves Tipo de Arrendamento Tratamento Contábil 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A 

89 Operacional Despesa em base linear. 

31 Financeiro 

Ativos e passivos em contas 

específicas. 

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A 

21 Operacional Despesa em base linear. 

99 Financeiro 
Ativos e passivos em contas 

específicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas notas explicativas das Companhias Gol e Azul, 

(2018).  

  

Com base nos dados divulgados nas notas explicativos, a empresa Gol possui um 

volume maior de contratos operacionais, em relação a empresa Azul. Suas parcelas 

decorrentes de contratos operacionais são registradas como despesa no resultado pelo 

método linear, ao logo da utilização do arrendamento. Embora, os pagamentos futuros 

dos contratos de arrendamento operacionais não apresentem obrigações, com isso não há 

seu registro no balanço patrimonial, de acordo com a legislação vigente. No entanto, seus 

compromissos são registrados em notas explicativas das companhias. 

 A companhia Gol afirma que, após a adoção da IFRS 16, provocará um grande 

impacto com o aumento de seus ativos referentes a direito de uso e passivos referentes a 

arrendamentos que passarão a ser registrados no balanço a partir da data de adoção. Ficará 

extinta a despesa no resultado de forma linear, isto é, as companhias terão que criar contas 

específicas e seus balanços, para que sejam reconhecidos todos os pagamentos futuros 

dos contratos, todavia o resultado da empresa também será afetado (NOTAS 

EXPLICATIVAS GOL, 2017).  

 Durante o exercício de 2017, a companhia Azul afirma em sua nota explicativa que 

as despesas relacionadas como manutenção pesada e checks estruturais, realizadas nas 

aeronaves classificadas como operacional totalizaram R$ 0,2 bilhão e foram reconhecidos 

na rubrica como “Materiais de manutenção e reparo” nas demonstrações de resultados 

consolidadas (NOTAS EXPLICATIVAS AZUL, 2017). 

 Alguns contratos sofreram alteração para arrendamento financeiro. O que causou 

um impacto nas demonstrações financeiras, com um aumento de R$ 449.800, no ativo e 

passivo (NOTAS EXPLICATIVAS AZUL, 2017). Diante disso, a companhia Azul já 

vivencia o impacto que a nova norma causará em seus balanços patrimoniais. 

Todos os pagamentos mínimos futuro dos arrendamentos mercantis operacionais 
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não canceláveis, estão explícitos nas notas explicativas de ambas companhias aéreas, 

como mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Pagamentos mínimos futuros de arrendamentos operacionais não canceláveis. 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A 

 2017 2016 

2017 --- 857.747 

2018 858.508 839.343 

2019 928.226 889.940 

2020 888.944 873.692 

2021 746.595 745.719 

2022 630.477 646.388 

2023 em diante 1.251.964 1.393.896 

Total de pagamentos mínimos de 

arrendamento 5.304.714 6.246.725 

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A 

 31 de dezembro de 

 2017 2016 

Até um ano 1.256.660 1.139.347 

Mais de um ano, até cinco anos 4.577.550 4.235.115 

Mais de cinco anos 2.560.290 2.646.863 

 8.394.500 8.021.325 

Fonte: Notas explicativas (2017) 

 De acordo com a nota explicativa da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A, os 

arrendamentos existentes são conceituados como custos dos serviços prestados, em seu 

balanço consolidado havendo um valor de R$ 939.744,00. Já na Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras S.A, os arrendamentos são representados pelo montante de R$ 1.156.700,00, 

entre serviços e despesas administrativas, existentes no seu balanço consolidado. Cada 

bem arredando são depreciados ao longo de sua vida útil (NOTAS EXPLICATIVAS 

GOL, 2017). 

 Caso a norma já tivesse sido implantada, no ano de 2017, ambas companhias 

estariam com um aumento em seu ativo e endividamento. Pois, após o advento da adoção 

o tratamento dessas contas será diferente, visto que terá que incluir todos os 

arrendamentos, financeiros ou operacionais em suas demonstrações. 

 

4.2 IMPACTO DA IFRS 16 

  

O Quadro 3 e 4 representam os balanços de ambas companhias, do ano de 2017, 

com o ajuste realizado depois que a nova norma entrar em vigor, considerando o valor 

das operações de leasing operacional, em cada balanço. 

 

Quadro 3- Balanço patrimonial da Azul com e sem ajustes do ano de 2017 

AZUL 2017 

Grupo de Contas Sem Ajuste Com Ajuste 

Ativo Circulante R$             3.304.341,00 R$             4.561.001,00 

Ativo Não Circulante R$             7.012.275,00 R$             14.150.115,00 

Ativo Total R$           10.316.616,00 R$             18.711.116,00 
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Passivo Circulante R$             3.334.357,00 R$              4.591.017,00 

Passivo Não Circulante R$             4.148.649,00 R$           11.286.489,00 

Patrimônio Líquido R$             2.833.610,00 R$              2.833.610,00 

Passivo Total R$           10.316.616,00 R$           18.711.116,00 

               Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

Quadro 4- Balanço patrimonial da Gol com e sem ajustes do ano de 2017 

GOL 2017 

Grupo de Contas Sem Ajuste Com Ajuste 

Ativo Circulante R$       3.344.998,00 R$        4.203.506,00 

Ativo Não Circulante R$       6.659.750,00 R$      11.105.956,00 

Ativo Total R$     10.004.748,00 R$      15.309.462,00 

Passivo Circulante R$       5.750.045,00 R$        6.608.553,00 

Passivo Não Circulante R$       7.323.649,00 R$      11.769.855,00 

Patrimônio Líquido -R$       3.068.946,00 -R$       3.068.946,00 

Passivo Total R$     10.004.748,00 R$      15.309.462,00 

             Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

  

Logo após os ajustes feitos nas duas companhias, como mostra o Gráfico 1, o 

maior percentual em aumento no ativo foi o da empresa Azul, apresentando o ativo 

circulante de 38,03%, o ativo não circulante de 101,79% e o ativo total 81,37%, no ano 

de 2017. Embora, esse seja um dos maiores motivos também de aumento nos seus 

indicadores. 

 A companhia Gol registrou um aumento de 25,67%, 66,76% e 53,02% no ano de 

2017. 

 

Gráfico 1 - Aumento nos Ativos após Ajustes em seus Balanços

 
Fonte: Elaborado pelas autoras(2018). 

Em relação aos passivos exigíveis, como mostra o Gráfico 2, o aumento percentual 

continua sendo da companhia aérea Azul, com 37,69%, 172,05% e 81,37% logo após os 

ajustes realizados. A Gol trouxe um aumento percentual em seu balanço de 14,93%, 

60,71% e 53,02%, respectivo ao ano de 2017. 

 

Gráfico 2 - Aumento nos Passivos Exigíveis após Ajustes em seus Balanços 
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Fonte: Elaborado pelas autoras(2018). 

 

4.3 INDICADORES FINANCEIROS 

  

Logo após os ajustes nos balanços patrimoniais de cada companhia, foi realizado 

o recálculo de alguns índices, para a melhor averiguação do impacto da contabilização do 

leasing operacional. Como caracteriza Marion (2007) os índices relacionam duas 

grandezas, facilitando o trabalho do analista. Podendo-se dizer que a análise das relações 

ou percentuais é mais relevante que a observação dos montantes por si só. 

 O Quadro 5 e 6 evidencia os impactos que as companhias aéreas, Azul e Gol, sofrerá 

em seus indicadores financeiros com a adoção da IFRS 16. 

 

Quadro 5- Indicadores da Azul com e sem ajustes 

AZUL 2017  

INDICADORES 
Sem 

Ajuste 

Com 

Ajuste 
% 

Liquidez Corrente 0,99 0,99 0,00 

Capital Terceiro/Capital Próprio 72,53 84,86 0,17 

Composição do Endividamento 0,45 0,29 -0,35 

Imobilização do Patrimônio 

Líquido 
   

Retorno sobre o Ativo (ROA) 0,05 0,03 -0,45 

Retorno sobre o PL (ROE) 0,19 0,19 0,00 

               Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 

Quadro 6- Indicadores da Gol com e sem ajustes. 

GOL 2017  

INDICADORES 
Sem 

Ajuste 

Com 

Ajuste 
% 

Liquidez Corrente 0,58 0,64 0,09 

Capital Terceiro/Capital Próprio    

Composição do Endividamento 0,57 0,43 -0,25 
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Imobilização do Patrimônio 

Líquido 
   

Retorno sobre o Ativo (ROA) 0,04 0,02 -0,35 

Retorno sobre o PL (ROE)    

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

O índice de liquidez corrente da companhia Azul permaneceu imutável, embora o 

da Gol, houve um aumento de 0,09%. Isto é, houve um aumento no passivo total da Gol, 

devido à contabilização das contraprestações do leasing operacional.De acordo com 

Marion (2007, p. 83) esse índice “constitui uma apreciação sobre se a empresa tem 

capacidade para saldar seus compromissos”. Com isso, quanto maior o resultado da 

liquidez corrente, melhor. Na visão de Savytzky (2009), liquidez de curto prazo determina 

uma comparação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Além de ser considerado 

um índice “comum”. A liquidez corrente avalia a capacidade da empresa de efetuar seus 

pagamentos em curto prazo.  

Logo após, houve o cálculo dos índices de endividamento que identificam a 

quantidade de recursos de terceiros que a empresa disponibilizará, onde ocorreu um 

aumento apenas no índice da Azul, de 0,17%. Marion (2007, p. 104) afirma que “são os 

indicadores de endividamento que nos informam se a empresa se utiliza mais de recursos 

de terceiros ou de recursos dos proprietários”. O capital de terceiros e o capital próprio, 

também chamado de grau de endividamento, mede quanto a empresa está dependendo do 

capital de terceiros, ou seja, quanto menor for o índice, melhor para a entidade. No dizer 

de Ribeiro (2002), o grau de endividamento medirá a relação entre os Capitais de 

Terceiros e o Capital Próprio da empresa. Esse índice pode ser medido em porcentagem, 

verificando quanto de Capital de Terceiros foi utilizado para cada R$ 100 de Capital 

Próprio investido. 

Na composição do endividamento houve uma diminuição para ambas as 

companhias, quer dizer que, isso ocorreu devido a maior parte das operações do leasing 

operacional serem de longo prazo, acarretando em uma elevação no passivo não 

circulante, do que no passivo circulante. O maior impacto com redução foi o da Azul com 

0,35%. Logo após a Gol, obteve uma redução de 0,25%, no ano de 2017. Para Ribeiro 

(2002), o grau de endividamento medirá a proporção entre as obrigações de curto prazo 

e as obrigações totais da empresa. Isto é, mede a porcentagem de quanto das dívidas totais 

serão dívidas de curto prazo, para isso seu cálculo representará a divisão do passivo 

circulante, pela soma dos passivos circulante e não circulante. 

Em seguida, não obtivemos resultados do índice de Imobilização do Patrimônio 

Líquido, pois o denominador de ambos é o patrimônio líquido, que permaneceu 

inalterado. Por esse motivo, não foi possível calcular o índice de ambas empresas. 

Matarazzo (2010) afirma que, a imobilização do patrimônio líquido pode demonstrar a 

possibilidade da empresa em se tornar dependente do capital de terceiros, se verificado 

que a mesma utiliza grande parte do seu capital próprio no ativo permanente. 

Em relação ao Indicador de Retorno sobre o Ativo, utilizamos o lucro líquido da 

Azul de R$529.039,00 e da Gol de R$378.209,00. Não obtivemos aumento em nenhuma 

das companhias, em relação a esse índice. Para análise dos índices de Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido são necessários o lucro líquido de cada empresa e o seu patrimônio 

líquido. Com isso, podemos observar que não houve alteração no valor, da companhia 

aérea Azul, logo também, não houve alteração em seu indicador. Ribeiro (2002, p.149) 

caracteriza “quanto maior for este quociente, maior será a lucratividade obtida pela 

empresa em relação aos investimentos totais”. Enquanto o retorno sobre o patrimônio 
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líquido dividimos o lucro líquido pelo patrimônio líquido, para Ribeiro (2002) possibilita 

a análise necessária para se verificar em quanto tempo o Capital Próprio investido pelos 

sócios retornará para a empresa. 

Na companhia Gol, no ano estudado, não foi possível calcular os indicadores da 

relação de capital de terceiros com o capital próprio, o da imobilização do patrimônio 

líquido e do retorno sobre o patrimônio líquidos, pois a companhia possuía um patrimônio 

líquido negativo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo visa elucidar, mediante objetivo geral entender os impactos da 

adoção do IFRS 16 nas companhias aéreas. 

Quanto a coleta das informações contábeis, foi possível alcançar tais objetivos, 

mediante a coleta específica das demonstrações contábeis e notas explicativas, atingindo 

o primeiro objetivo específico, coletar os valores do balanço patrimonial, demonstração 

de resultado e notas explicativas, e logo após o segundo objetivo específico que foi, 

mensurar os valores a pagar de leasing operacional nas demonstrações financeiras. Á vista 

disso, identificamos que as companhias aéreas passarão por grandes mudanças em suas 

estruturas patrimoniais, ou seja, haverá um aumento em seus ativos e passivos depois da 

adoção da nova norma da IFRS 16, causando um impacto provocado pela quantidade de 

arrendamentos existentes.  

 De acordo com o terceiro objetivo específico, temos, analisar os indicadores 

financeiros após os ajustes da adoção da IFRS 16. Após a análise dos índices de ambas 

empresas, chegamos à conclusão de que a empresa aérea Azul houve impactos mais 

significativos, em seus indicadores financeiros, com relação a empresa Gol. Embora, o 

Patrimônio líquido da Gol esteja negativo, houve índices em que seu resultado foi bom, 

conforme análises.Conclui-se que com a adoção da nova norma IFRS 16 causará um 

impacto na estrutura patrimonial, ou seja, aumento de ativo e de endividamentos. 

 Com isso, a pesquisa alcançou todos os seus objetivos propostos. Uma das 

limitações encontradas para a realização deste trabalho foi, a questão de tempo, onde só 

foi possível analisar duas empresas aéreas, com limitações de dados e ausência de 

referências bibliográficas, sendo essa a limitação principal.  

 Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se calcular todos os índices 

possíveis, fazer comparações com anos diferentes, tanto no setor aéreo, como em setores 

distintos, onde exista um número elevado de contratos arrendamentos operacionais. 
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GRUPO I – Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO 

A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar a percepção dos discentes do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

quanto a sua preparação acadêmica para o Exame de Suficiência. Além disso, buscou-se 

averiguar as perspectivas de atuação profissional dos discentes em estudo e verificar 

quanto à adequação da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis. Quanto a 

metodologia aplicada para o alcance de tal finalidade, adotou-se a pesquisa de caráter 

descritivo com abordagem qualitativa, tratando-se de um estudo de caso com os alunos 

dos três últimos semestres do curso de ciências contábeis da UERN. Como instrumento 

de pesquisa foi utilizado um questionário com questões de múltipla escolha, aplicado aos 

discentes. Com os resultados foi possível identificar a principal perspectiva de atuação na 

profissão contábil, verificando-se que a maioria dos discentes pretendem atuar no setor 

público, seguido daqueles que desejam atuar na área empresarial. Constatou-se também 

que a maioria dos respondentes consideram que a universidade possibilita as condições 

necessárias para a formação profissional, indicando assim que a universidade assegura o 

exercício da profissão contábil. Além disso, verificou-se que a maioria dos discentes 

pretendem iniciar um curso de pós-graduação e consideram que profissão contábil não é 

vista de forma positiva pela sociedade e não tem o seu devido reconhecimento. Quanto à 

adequação da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis, verificou-se que a maioria 

mailto:babinyele@gmail.com
mailto:wilianefranca123@hotmail.com
mailto:keliane.melo.14@gmail.com
mailto:jandeson.dantas@hotmail.com
mailto:wenykapreston@hotmail.com
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dos respondentes consideram que a matriz não se encontra adequada e, por conseguinte, 

necessita de mudanças, destacando-se os seguintes eixos que necessitam de mudanças 

urgentes: formação teórico-prática e formação complementar. Quanto a preparação dos 

discentes para o Exame de Suficiência, objeto deste estudo, verificou-se que a maioria 

dos discentes consideram que estão aptos à prestarem o exame. Além disso, quanto ao 

conteúdo programático do exame, verificou-se uma pequena maioria dos discentes que 

concordam que o conteúdo programático do Exame de Suficiência é adequado à realidade 

das IES. 

 

Palavras-chave: Exame de Suficiência. Profissional Contábil. Ensino Contábil. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to analyze the perception of students of the course in Accounting 

from the Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) and their academic 

preparation for the Sufficiency Exam. In addition, it sought to assess the prospects of 

professional performance of students in the study and examine as to the suitability of the 

curriculum of the Accounting course. As the methodology for achieving such purpose, 

descriptive study with a qualitative approach was adopted, in the case of a case study with 

the students of the last three semesters of accounting sciences UERN. The research 

instrument used was a questionnaire with multiple-choice questions, applied to students. 

The results made it possible to identify the main perspective of action in the accounting 

profession, verifying that most students intend to work in the public sector, followed by 

those who wish to work in the business. It was also found that most respondents consider 

that the university provides the necessary conditions for training, thus indicating that the 

university ensures the exercise of the accounting profession. Moreover, it was found that 

most students want to start a postgraduate course and consider that the accounting 

profession is not seen positively by society and does not have its due recognition. As for 

the adequacy of the curriculum of the course of Accounting, it was found that most 

respondents consider that the matrix is not adequate and, therefore, needs changes, 

highlighting the following areas that require urgent changes: training theory and practice 

and further training. The preparation of students for the Sufficiency Exam, object of this 

study, it was found that most students feel that they are able to provide the exam. In 

addition, as the program content of the examination, a small majority was found that the 

students agree that the program content of the Sufficiency Exam is appropriate to the 

reality of IES. 

 

Keywords: Sufficiency Exam. Accounting Professional. Accounting Education.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário econômico atual aponta cada vez mais para a necessidade de 

profissionais qualificados, para um bom desempenho empresarial. Neste contexto, o 

profissional contábil se mostra uma peça fundamental, tendo em vista que nos últimos 

anos passou a ser visto de uma outra forma, adotando uma nova postura, fornecendo 

informações úteis, objetivas e com qualidade aos usuários e, consequentemente, 

contribuindo para uma melhor tomada de decisões nas organizações. 

Nesta perspectiva, pesquisas apontam que a profissão contábil tem se destacado 
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como uma área profissional muito atraente, se destacando como uma das melhores 

remunerações do mercado e sendo uma das mais procuradas nos vestibulares. Percebe-

se, porém, que tem surgido uma grande parcela de profissionais que ao final do curso não 

estão preparados e aptos a exercer a função contábil. Sendo assim, foi criado um método 

de avaliar se estes profissionais estão habilitados ao exercício da profissão: o Exame de 

suficiência (MARION, 2012). 

A Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, instituiu a aprovação do exame de 

suficiência, que é realizado em todo país pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

destinado ao bacharel em ciências contábeis, como condição para a obtenção do registro 

de classe. O exame de suficiência foi criado em 1999, sendo aplicado a partir do ano 2000 

até o ano de 2005, quando foi suspenso devido à criação ter sido por meio do CFC e não 

por lei. Somente em 2010, com a referida lei, houve o retorno da aplicação do exame 

(BRASIL, 2010). 

O exame de suficiência vai determinar quais profissionais estão aptos a atuar na 

contabilidade, pois os mesmos terão o reconhecimento pela sociedade como profissionais 

de capacidade, dessa forma, rendendo-lhe oportunidades de emprego e, 

consequentemente, melhor remuneração. Diante disso, verifica-se a necessidade da 

aplicação do exame de suficiência para o futuro de um bom contador, tendo como objetivo 

principal eliminar da sociedade os profissionais precariamente preparados, avaliando-os 

à capacitação, conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício da 

contabilidade (SOBRINHO; CRUZ, 2011). 

Em recente estudo realizado por Borges (2015) buscou-se identificar a relação 

entre o alto índice de reprovação na prova do exame com as grades curriculares das 

Instituições de Ensino Superior no Distrito Federal. Com os resultados, foram 

identificadas ao todo 37 instituições, destas, apenas 18 lecionam o curso de Ciências 

Contábeis e apenas 14 disponibilizaram sua grade curricular. Averiguou-se que o índice 

de aprovação foi maior na primeira fase, enquanto o índice de reprovação na segunda fase 

foi maior, equivalente a 58%. Além disso, percebeu-se que a análise do currículo, por si 

só, após a estratificação, não permite dizer que o índice de reprovação está associado à 

grade curricular, uma vez que as faculdades atendem o que é proposto. Apontam-se outros 

motivos, tais como nível de formação do professor, conteúdos programáticos e estrutura 

da IES. 

Diante disso, esta pesquisa apresenta a seguinte problemática: qual a percepção 

dos discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN) quanto a sua preparação acadêmica para o Exame de Suficiência? 

Com o intuito de responder o problema acima citado, tem-se o seguinte objetivo 

geral: analisar a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) quanto a sua preparação acadêmica para o 

Exame de Suficiência. E para dar suporte ao objetivo proposto, têm-se ainda os seguintes 

objetivos específicos: identificar o perfil dos respondentes da pesquisa; evidenciar se o 

conteúdo Programático do Exame de Suficiência adequado à realidade das Instituições de 

Ensino Superior e verificar quanto à adequação da matriz curricular do curso de Ciências 

Contábeis. 

A pesquisa traz um estudo aprofundado no que diz respeito ao exame de 

suficiência, e como os futuros profissionais estão se preparando nessa nova etapa para 

ingressar na profissão. Assim, a realização desta pesquisa se justifica no sentido de 

analisar a percepção dos discentes no que diz respeito a sua preparação para o Exame de 

Suficiência Contábil e quais fatores, segundo seu entendimento, afetam a possibilidade 
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de aprovação na referida avaliação. 
Quanto a metodologia aplicada para o alcance de tal finalidade, adotou-se a 

pesquisa de caráter descritivo com abordagem qualitativa, tratando-se de um estudo de 

caso com os alunos do último ano do curso de ciências contábeis da UERN. Os dados 

primários foram coletados por meio de um questionário com questões de múltipla 

escolha, aplicado aos discentes. Já os dados secundários fundamentaram-se no estudo 

bibliográfico de artigos, revistas, livros, pesquisas eletrônicas e periódicos nacionais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.3 O EXAME DE SUFICIÊNCIA CONTÁBIL NO BRASIL 

  

A necessidade do Exame de Suficiência surgiu quando o CFC notou o desnível 

qualitativo registrado no Curso de Graduação de Ciências Contábeis, pois enquanto 

alguns possuem padrões bastante altos, outros não passam de um curso médio melhorado, 

ou seja, voltado para uma área mais específica, explica Koliver (1999 apud CIPRIANI, 

2005). 

De acordo com Viali (2014) o Exame de Suficiência foi criado com o objetivo de 

comprovar toda a obtenção do conhecimento dos conteúdos programáticos desenvolvidos 

durante o curso e absorvidos pelos alunos do Curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis e no curso de Técnico em Contabilidade, sendo que a aplicação do Exame é 

feita duas vezes ao ano, em todo o território nacional, sendo uma edição a cada semestre, 

em data e horário a serem fixados em edital, por deliberação do Plenário do Conselho 

Federal de Contabilidade. 

De acordo com a Resolução nº. 1.486, de 15 de maio de 2015, última alteração 

feita, que Regulamenta o Exame de Suficiência como requisito para obtenção de Registro 

Profissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC): 

 
Art. 1º Exame de Suficiência é a prova de equalização destinada a comprovar 

a obtenção de conhecimentos médios, consoante os conteúdos programáticos 

desenvolvidos no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis (BRASIL, 

2015). 

O Exame de Suficiência é também conhecido como o Exame do CFC ou também 

do CRC, sendo um teste, que possui por objetivos a comprovação do conhecimento 

necessário para que o profissional bacharel em ciências contábeis possa com a aprovação 

no referido exame, exercer suas devidas funções no mercado de trabalho. Para poder obter 

o cadastro no CRC, é essencial que o bacharel tenha conhecimentos plenos em 

contabilidade e tenha buscado aperfeiçoamento técnico durante sua formação. Neste 

contexto, conforme Domiciano (2015) o Exame de Suficiência trata-se de uma prova em 

que todos os concluintes do curso de bacharel em Ciências Contábeis e do curso de 

Técnico em Contabilidade precisariam se submeter para comprovar um nível aceitável de 

conhecimento para que pudessem exercer a profissão. 
 
2.3.1 O SURGIMENTO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA 

 

O exame foi criado no ano de 1999, por meio da resolução CFC 853 de 28 de julho 

de 1999, no art. 1º, instituiu o Exame de Suficiência como um dos requisitos para a 

obtenção de registro profissional e teve sua primeira edição no ano 2000. A referida 

resolução teve vigência até o ano de 2004, quando durante esse período, houve 10 edições 
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do exame onde mais de 150 mil profissionais da Contabilidade fizeram sua inscrição. O 

exame produziu em seu período de vigência resultado imediato na formação de 

profissionais capacitado para atuar no mercado de trabalho. 

O exame era aplicado duas vezes ao ano, em todo Brasil sendo o mesmo 

necessário para fins de requerimento do registro profissional em qualquer Conselho 

Regional de Contabilidade. O primeiro exame ocorreu no segundo semestre de 2000 e 

perdurou até 2004 (NETO; KUROTORI, 2009). Durante esse período de 2000 a 2004, o 

Exame de Suficiência mostrou-se como um item fundamental para avaliar a capacidade 

técnica dos egressos dos cursos de Ciências Contábeis de todo o Brasil.  

O exame estimulava o aperfeiçoamento do ensino da Contabilidade nas 

instituições de ensino que ofertavam o curso, as quais eram exigidas pelo próprio mercado 

a obter um significativo percentual de aprovação dentre seus alunos, o que 

consequentemente, ajudava a melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos 

Contadores à sociedade. 
 
2.3.2 A EXTINÇÃO E O RETORNO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA 

 

O exame de suficiência foi suspenso pela justiça em 2005, pelo fato de que a 

Resolução CFC 853 de 28 de julho de 1999, no art. 1º, instituiu o Exame de Suficiência 

como um dos requisitos para a obtenção de registro profissional. Por esse motivo, o exame 

de suficiência, que foi obrigatório durante o período de 2000 a 2004, foi preciso ser 

suspenso, pelo fato de o mesmo ter sido criado apenas por Resolução do CFC e não por 

Lei, conforme menciona Domiciano (2015, p. 19-20): 

 
Com a instituição do Exame de Suficiência, mediante Resolução do CFC no 

ano de 1999, sem previsão da competência do respectivo Conselho de Classe 

pelo Decreto-Lei no 9.295/46, que regulamenta a profissão, uma série de 

decisões judiciais foram emitidas, em diversos estados brasileiros, contestando 

a ilegalidade do exame. Diante da falta de regulamentação, foram realizadas 

apenas dez edições do exame, entre os anos de 2000 e 2005, pois o exame foi 

suspenso por uma medida judicial requerida pelo Ministério Público, alegando 

que tal exigência não possuía respaldo legal, já que teria sido criado através de 

uma Resolução interna do CFC. Portanto, havia resistência de quem deveria se 

submeter ao exame, mesmo diante da afirmação do CFC de que o Exame de 

Suficiência não apenas contribui para a melhoria dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis, mas também pretende atender as necessidades da 

sociedade brasileira.  

 

Depois do período suspenso por força judicial, o exame de suficiência tem o seu 

retorno no ano de 2010, quando o presidente no período, Luiz Inácio Lula da Silva, 

aprovou a Lei nº 12.249/10, publicada em 17 de setembro de 2010 como também a 

Resolução CFC nº 1.301/2010. Em 28 de setembro de 2010, foi publicada a Resolução 

CFC nº 1.301/2010, posteriormente substituída pela Resolução CFC nº 1.373/2011, que 

regulamenta o Exame de Suficiência como requisito para obtenção ou restabelecimento 

de Registro Profissional no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). A referida 

resolução complementa as considerações dispostas no art. 12 do Decreto-Lei nº 9.295/46, 

com redação dada pela Lei nº 12.249/2010, que prevê aos profissionais contábeis a 

necessidade de concluir o respectivo curso superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação, e a aprovação em Exame de Suficiência com posterior registro no Conselho 

Regional de Contabilidade, para fins de exercer a sua profissão de forma regulamentada 

(VIALI, 2014). 
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A aceitação do exame pelos profissionais e estudantes da área contábil vem sendo 

bastante positiva, segundo Pereira, Simoni e Timmermans (2013) apontou-se para um 

entendimento favorável ao retorno do Exame de Suficiência, tendo em vista que o exame 

certifica a profissão e valoriza o profissional no contexto socioeconômico. Os 

profissionais e alunos concordam, em sua maioria, com o retorno do Exame e o 

consideraram muito importante ou importante para medir o conhecimento técnico, 

valorizar a profissão, filtrar os maus profissionais, melhorar o grau de conhecimento e 

estimular a educação continuada. 

Com a implantação do Exame de suficiência, observou-se que o ensino melhorou, 

pois estava formando profissionais mais capacitados e preparador par atuar no mercado, 

os quais possuem uma visão ampla do mundo, com um conhecimento avantajado, 

capacitados à tomar decisões mais rápidas e sábias. Conforme o art. 1º da Resolução do 

CFC nº 1.373/11, sua principal finalidade é “comprovar a obtenção de conhecimentos 

médios, consoante os conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de Bacharelado 

em Ciências Contábeis e no curso de Técnico em Contabilidade”. Desta forma, o exame 

permite ao profissional contábil recém-formado, o registro junto à entidade da classe 

(DOMICIANO, 2015). 

 

 
2.3.3 LEGISLAÇÃO 

 

Foi visto a necessidade da criação da legislação, a qual legaliza o exame de 

suficiência como um dos requisitos para obtenção do registro profissional, pois 

anteriormente tinha sido criado apenas a Resolução CFC 853 de 28 de julho de 1999, que 

foi criada pelo próprio conselho e não por lei. Foi suspenso por esse motivo, até sua 

regulamentação, retornando em 2010 com a criação da Lei nº 12.249 do dia 17 de 

setembro de 2010, a qual diz que: 

 
Art. 76.  Os arts. 2o, 6o, 12, 21, 22, 23 e 27 do Decreto-Lei no 9.295, de 27 de 

maio de 1946, passam a vigorar com a seguinte redação, remunerando-se o 

parágrafo único do art. 12 para § 1o: 

“Art. 2o A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim entendendo-

se os profissionais habilitados como contadores e técnicos em contabilidade, 

será exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos 

Regionais de Contabilidade a que se refere o art. 1o.” (NR) 

“Art. 12.  Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão 

exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em 

Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que 

estiverem sujeitos (BRASIL,2010). 

 

Foi criada também a Resolução CFC Nº 1.301/2010 – Art. 18., de 17 de setembro 

de 2010, que foi revogada em 08 de dezembro de 2011 pela Resolução CFC nº 

1.373/2011.Em 12 de fevereiro de 2014 foi criada a Resolução CFC nº 1.461/2014 que 

altera os artigos 2º e 5º e revoga o artigo 16 da Resolução CFC nº 1.373/2011, a qual 

regulamenta o Exame de Suficiência como requisito para obtenção de registro 

profissional em Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

Realizou-se ainda uma última uma alteração em 22 de maio de 2015, sendo esta a 

Resolução CFC nº 1.486/2015, segundo a mesma, o Exame de Suficiência será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9295.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9295.htm#art12
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1373-2011.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1373-2011.htm
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obrigatório apenas para os Bacharéis em Ciências Contábeis e não mais para os técnicos 

em contabilidade.  
 

Parágrafo único. O Exame de Suficiência, que visa à obtenção de registro na 

categoria Contador, pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes do último 

ano letivo do curso de Ciências Contábeis. 

Art. 2º A aprovação em Exame de Suficiência constitui um dos requisitos para 

a obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade.  

Art. 5º A aprovação em Exame de Suficiência, como um dos requisitos para 

obtenção de registro em CRC, será exigida do Bacharel em Ciências Contábeis 

(RESOLUÇÃO CFC nº 1.486/2015). 

 

 Diante disso, verifica-se que atualmente há respaldo legal para a aplicação do 

Exame de Suficiência, tornando-se este obrigatório para o exercício da profissão contábil 

no Brasil. A respeito disso, a seguir será discorrido sobre esta obrigatoriedade. 
 

2.3.4 Obrigatoriedade 

 

Até o ano de 2014 o Exame de Suficiência era obrigatório tanto os bacharéis em 

Ciências Contábeis quanto para os técnicos em contabilidade que tiveram sua formação 

após o ano de 2010. Depois na alteração na Resolução em 22 de maio de 2015, a 

obrigatoriedade do exame, ficou restrito apenas para os bacharéis em Ciências Contábeis. 

De acordo com a resolução CFC nº 1.486/2015 Art. 5º, “a aprovação em Exame 

de Suficiência, como um dos requisitos para obtenção de registro em CRC, será exigida 

do Bacharel em Ciências Contábeis”.  

A revogação feita da Resolução de 14 de dezembro de 2011, feita em 12 de 

fevereiro de 2014, teve por motivo que, se entendeu que esses profissionais tinham o 

direito adquirido quando a Lei foi publicada. Dessa forma, de acordo o CFC esclarece 

que: “os Conselhos de Contabilidade não irão mais exigir a submissão de técnicos em 

Contabilidade e de bacharéis em Ciências Contábeis ao Exame de Suficiência quando for 

apresentado o certificado de conclusão de curso com data anterior ao início da vigência 

da Lei n.º 12.249/2010”. 

Um dos motivos pelo qual o Exame de suficiência se tornou realmente obrigatório, 

foi porque era sabido que, se precisa de um respaldo legal o qual pudesse garantir a 

capacitação do profissional, dando-lhe condições de levar ainda mais qualidade dos 

serviços contábeis para a sociedade. 

 

2.3.5 Conteúdo Programático do Exame 

  

 De acordo com Viali (2014) no exame para bacharel em Ciências Contábeis, as 

matérias solicitadas nas provas são: Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Contabilidade Gerencial, Controladoria, Teoria 

da Contabilidade, Legislação e Ética Profissional, Princípios de Contabilidade e Normas 

Brasileiras de Contabilidade, Auditoria Contábil, Perícia Contábil, Noções de Direito, 

Matemática Financeira e Estatística e Língua Portuguesa. Já para os Técnicos em 

Contabilidade, o conteúdo é menor, as matérias são: Contabilidade Geral, Contabilidade 

de Custos, Noções de Direito, Matemática Financeira, Legislação e Ética Profissional, 

Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade e Língua Portuguesa. 
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 O exame de suficiência é composto por 50 questões objetivas, cada uma valendo 

um ponto, ou seja, não há diferença de pontuação entre as questões, sendo que todas as 

questões são constituídas por quatro alternativas e apenas uma correta. Conforme o art. 

4º, da Resolução 1.373/11, do CFC, o candidato será aprovado se obtiver, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) dos pontos possíveis, ou seja, acertar pelo menos 25 questões 

(DOMICIANO, 2015). 

 De acordo com o CFC (2013) o exame de suficiência para os bacharéis em Ciências 

Contábeis contempla os seguintes conteúdos específicos, conforme Quadro 02, a seguir: 

 
Quadro 02 – Conteúdo Programático do Exame 

Conteúdo Disciplinas 

 

 

 

 

 

Conhecimentos Específicos 

Contabilidade Geral 

Contabilidade de Custos 

Contabilidade aplicada ao Setor Público 

Contabilidade Gerencial 

Controladoria 

Teoria da Contabilidade 

Princípios Contábeis 

Normas Brasileiras de Contabilidade 

Auditoria Contábil 

Perícia Contábil 

 

 

Outras Áreas de Conhecimentos 

Noções de Direito e Legislação Aplicada 

Matemática Financeira e Estatística 

Legislação e Ética Profissional 

Língua Portuguesa Aplicada 

Fonte: Adaptado CFC (2013). 

 

  

Diante disso, nota-se que o estudante de contabilidade precisa estar preparado para 

prestar o exame, tendo em vista que na prova são abordadas todas as áreas de 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta seção vem descrever de que forma foi desenvolvido o presente trabalho, 

apresentando o objeto da pesquisa, o tempo em que foi realizada e a área em que está 

localizado o objeto. Apresenta, ainda, quais os procedimentos e abordagens que foram 

utilizadas e quanto ao tipo dos objetivos utilizados. 

A pesquisa foi realizada com os discentes dos três últimos semestres do curso de 

ciências contábeis da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN. O objeto 

de estudo foi analisado no período de janeiro a outubro de 2016, localizado na cidade de 

Mossoró, interior do Estado do Rio Grande do Norte. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa possui natureza descritiva. Com esse tipo de 

pesquisa, observa-se, registra-se, analisa-se e correlaciona fatos sem mudá-los. Beuren 

(2004) destaca que vários estudos utilizam este tipo de pesquisa para análise e descrição 

de problemas de pesquisa na área contábil. Complementa ainda que, normalmente ocorre 

o emprego de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais sofisticadas. 

A pesquisa foi direcionada aos discentes do curso de Ciências Contábeis da 

UERN, mais precisamente aqueles que estão cursando os três últimos semestres (8º, 9º e 

10º período), objetivando conhecer a concreta percepção dos universitários quanto à 

preparação que a UERN oferece para realizarem o Exame de Suficiência Contábil. 
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Em se tratando dos procedimentos de obtenção dos dados, utilizou-se pesquisa 

bibliográfica realizada em fontes secundárias como mídias virtuais presentes em sites de 

órgãos públicos relacionados com o projeto, leis, decretos relacionados com o Exame de 

suficiência, livros de teoria da contabilidade, revistas, informativos e artigos referentes 

ao exame buscando compor o referencial teórico, como também será feita uma pesquisa 

de campo. Conforme Moresi (2003) está abordagem trata-se de uma investigação 

empírica realizada no local onde ocorre um fenômeno ou que dispõe de elementos para 

explicá-lo, na qual podem-se incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e 

observação participante ou não.  

Desta forma, a devida pesquisa buscará compreender e conseguir informações 

através de fontes primárias, onde haverá a aplicação de um questionário, visando obter a 

percepção dos discentes em ciências contábeis da UERN sobre o exame de suficiência. 

Quanto a tipologia da pesquisa quanto à abordagem do problema, a pesquisa 

demanda uma abordagem quantitativa, pois de acordo com Richardson (1999, p.70) esse 

método de pesquisa “caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades 

de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”.  

Com relação aos procedimentos adotados para a coleta de dados, será utilizado 

um questionário, composto por 14 questões objetivas, que serão entregues ao discentes, 

onde terá informações acerca da percepção do aluno quanto à sua preparação acadêmica 

e seu posicionamento a respeito do Exame de Suficiência. De acordo com Marion et al. 

(2002, p. 63) “os questionários, quanto à natureza, seguem a mesma classificação das 

entrevistas, mas geralmente são autoaplicáveis, uma vez que o respondente da pesquisa 

preenche de próprio punho as perguntas impressas”. No questionário, levou-se em 

consideração o nível de concordância dos respondentes, por uma escala tipo Likert com 

grau de importância de 05 pontos, em casos de afirmação positiva, tendo como variantes: 

 
Tabela 01: Variantes 

1-Discordo 

Totalmente 

2- Discordo 3- Indiferente 4- Concordo 5-Concordo 

Totalmente 

1-Definitivamente 

Não 

2-Provavelmente 

Não 

3-Indeciso 4-Provavelmente 

Sim 

5-Definitivamente 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 O questionário foi aplicado com todos os alunos do 8º, 9º e 10° período do curso de 

Ciências Contábeis da UERN em Mossoró RN que estiveram presentes na sala no 

momento da aplicação da pesquisa. A amostra total da pesquisa foi correspondente a 56 

respondentes de uma população total de 94 discentes, representando assim uma amostra 

de 59,57%. 

Os dados coletados são apresentados por meio de tabelas dos programas Microsoft 

Word e Excel (versão Windows 2010). A análise das perguntas fechadas e de múltipla 

escolha se deu por meio de técnicas da estatística descritiva (média e frequência) que 

segundo Pestana e Gageiro (2014) tem como finalidade selecionar os procedimentos 

estatísticos a serem utilizados na análise de dados, permitindo assim a transformação dos 

dados coletados em informações por meio de tabelas, como forma de alcançar os 

objetivos definidos. Os dados serão analisados com base nas respostas dos discentes, 

comparando com a revisão de literatura sobre o assunto. 

Sendo assim, como método de análise utilizou-se a análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (2011) além de realizar a descrição do conteúdo dos dados, a pesquisa 

que emprega a análise de conteúdo, desenvolve-se por procedimentos sistemáticos e 
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objetivos, com a perspectiva de que um conjunto de dados em si constitui apenas dados 

brutos, que só farão sentido se trabalhados de acordo com um método de análise 

apropriado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção aborda o detalhamento da percepção dos discentes às questões 

propostas na pesquisa, bem como os comentários acerca dos resultados e a análise 

descritiva dos dados. Como suporte aos resultados obtidos, utilizou-se a análise de 

frequência absoluta e frequência relativa. Os dados foram coletados e analisados no 

segundo semestre do ano de 2016 com os discentes do 8º ao 10º período do curso de 

Ciências Contábeis das UERN, Campus Mossoró. Utilizou-se um questionário aplicado, 

estruturado em três blocos. O primeiro bloco tratou de identificar o perfil dos 

respondentes da pesquisa; o segundo buscou verificar as perspectivas dos discentes frente 

à profissão contábil no Brasil; o terceiro e último, tratou de perceber as perspectivas dos 

discentes frente ao Exame de Suficiência Contábil. Os resultados estão tabulados e 

dispostos em tabelas para melhor visualização e análise.  

 

4.1 PERFIL DOS DISCENTES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UERN 

 

Com o objetivo de identificar o perfil dos respondentes da pesquisa, foi 

questionado no instrumento de pesquisa itens correspondentes ao sexo, faixa etária, 

estado civil e período no qual os discentes estão cursando, iniciando pelo sexo, conforme 

observado na Tabela 01. 

 
Tabela 01 – Sexo dos respondentes da pesquisa 

Sexo Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Feminino 31 55,40 

Masculino 25 44,60 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Os dados da pesquisa demonstram quanto ao sexo dos discentes, em que se 

percebe uma pequena predominância do sexo feminino, tendo em vista que dos 56 

participantes da pesquisa, 55,40% são do sexo feminino contra 44,60% do sexo 

masculino.  Em âmbito nacional, de acordo com o Censo da Educação Superior de 2013, 

jovens do sexo feminino são maioria entre os acadêmicos do curso de ciências contábeis, 

dado evidenciado nas 191.293 matrículas do sexo feminino comparadas ao número de 

136.733 matrículas de alunos do sexo masculino (INEP, 2014). 
 

Tabela 02 – Faixa Etária dos respondentes da pesquisa 

Faixa etária Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Entre 19 a 23 anos 24 42,90 

Entre 24 a 30 anos 29 51,80 

Entre 31 a 40 anos 3 5,30 

Acima de 40 anos 0 0,00 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Com relação à faixa etária, verifica-se que o público maior está concentrado na 
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faixa de 24 a 30 anos, representando 51,80% dos discentes; seguidos daqueles que estão 

entre 19 e 23 anos, representando 42,90% da amostra; verificando-se também que apenas 

5,30% dos respondentes entre 31 e 40 anos e nenhum está acima de 40 anos de idade, 

percebendo-se assim um público jovem. 

 
 

Tabela 03 – Estado Civil dos respondentes da pesquisa 

Estado Civil Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Solteiro (a) 42 75,00 

Casado (a) 14 25,00 

União Estável 0 0,00 

Divorciado (a) 0 0,00 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

 Quanto ao estado civil, verificou-se que 75% dos respondentes estão solteiros, 

contra 25% dos respondentes que são casados. Nenhum dos respondentes se encontram 

nas condições de união estável e divorciados. 
 

Tabela 04 – Período/semestre dos respondentes da pesquisa 

Instituição de Ensino Frequência Absoluta Frequência Relativa 

8º período 20 35,70 

9º período 24 42,90 

10º período 12 21,40 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

E por último, porém não menos relevante, na Tabela 04 tem-se a representação 

dos discentes por período/semestre que estão cursando, em que 35,70% são alunos do 8º 

período, 42,90% discentes do 9º período e 21,40% estão cursando o 10º período. 

Sendo dados da coordenação do curso de Ciências Contábeis da UERN na turma 

do 8º período estão matriculados 24 discentes; sendo assim ficando de fora da pesquisa 

apenas 4 discentes por não estarem presentes em sala de aula no momento da aplicação 

do questionário, representando 83,33% da turma. No 9º período estão matriculados 40 

discentes, tendo participado da pesquisa 24 discentes, representando assim 60% da turma. 

Já no 10º período, com 30 discentes matriculados, o instrumento de pesquisa foi aplicado 

a 12 discentes que estavam em sala de aula, que representam 40% da turma. Desta forma, 

a amostra total da pesquisa foi correspondente a 56 respondentes de uma população total 

de 94 discentes, representando assim uma amostra de 59,57%. 

 

4.2 PERSPECTIVAS DOS DISCENTRES FRENTE AO EXAME DE SUFICIÊNCIA 

 

Neste tópico, aborda-se as perspectivas dos discentes do curso de Ciências 

Contábeis da UERN frente ao Exame de Suficiência Contábil, abordando questões como 

as mudanças necessárias nos eixos temáticos da matriz curricular, bem como a sua 

adequação para o curso; além de verificar se os discentes se consideram aptos para o 

exame em questão, dentre outros pontos que serão observados a seguir. Iniciando pela 

Tabela 05, foi indagado aos discentes se a matriz curricular do curso de Ciências 

Contábeis encontra-se adequada. 
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Tabela 05 – Matriz Curricular do Curso de Ciências Contábeis Adequada 

Opinião Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Discordo totalmente 7 12,50 

Discordo 25 44,60 

Indiferente 7 12,50 

Concordo 17 30,40 

Concordo totalmente 0 0,00 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 10, 12,50% dos respondentes discordam 

totalmente e 44,60% discordam desta afirmativa; 12,50% dos discentes optaram pela 

opção indiferente, 30,40% concordam e nenhum dos respondentes escolheu a opção 

concordo totalmente. Verificou-se assim que a maioria dos respondentes consideram que 

a matriz curricular do curso de ciências contábeis não se encontra adequada e, por 

conseguinte, necessita de mudanças. Partindo disso, por meio da Tabela 06 buscou-se 

identificar as mudanças necessárias e urgentes nos eixos temáticos da matriz curricular 

do curso de ciências contábeis. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) devem de acordo com a resolução 

CNE/CES nº10/04, estabelecer a organização da matriz curricular de ciências contábeis, 

por meio de um projeto pedagógico levando em consideração os seguintes aspectos: 

habilidades e competências esperadas para o profissional formando; os componentes 

curriculares, sistema de avaliação do aluno e do curso; monografia e projeto de iniciação 

cientifica (SILVA, 2015). 

 
Tabela 06 – Mudanças necessárias nos Eixos Temáticos da Matriz Curricular do Curso de Ciências 

Contábeis  

Opinião Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Formação Básica 12 21,40 

Formação Complementar 16 28,60 

Formação Teórico-Prática 22 39,30 

Disciplinas Optativas 6 10,70 

TOTAL 56   100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Tendo como base a proposta de um currículo mundial (CM) e a resolução 

nº10/2004 o CFC desenvolveu uma resolução que envolve uma carga horária total de 

3.180 horas; sendo distribuída em quatro eixos temáticos: o primeiro trata-se do conteúdo 

de formação básica, devendo ser ministradas em 900 horas, o segundo refere-se ao 

conteúdo de formação profissional, correspondente a 1.680 horas, o terceiro eixo 

referente ao conteúdo de formação teórico – prática, estabelecido em 420 horas e o quarto 

eixo diz respeito as disciplinas optativas, com carga horária mínima de 180 horas (SILVA, 

2015). 

Diante disso, na Tabela 07 verificou-se que 39,30% dos discentes consideram a 

necessidade de mudanças urgentes no eixo temático “formação teórico-prática”, seguido 

do eixo “formação complementar” com 28,60% das indicações. Ressaltou-se também 

mudanças necessárias no eixo “formação básica” com 21,40% da representação e 10,70% 

indicaram mudanças no eixo “disciplinas optativas”. 
 

Tabela 07– Discentes aptos para o Exame de Suficiência 
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Opinião Frequência 

Absoluta 

Frequência 

 Relativa 

Definitivamente não 3 5,40 

Provavelmente não 17 30,40 

Indeciso 12 21,40 

Provavelmente sim 22 39,30 

Definitivamente sim 2 3,60 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

O Exame de Suficiência foi criado com o objetivo de comprovar toda a obtenção 

do conhecimento dos conteúdos programáticos desenvolvidos durante o curso e 

absorvidos pelos alunos do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis e no curso de 

Técnico em Contabilidade, sendo que a aplicação do Exame é feita duas vezes ao ano, 

em todo o território nacional, sendo uma edição a cada semestre, em data e horário a 

serem fixados em edital, por deliberação do Plenário do Conselho Federal de 

Contabilidade (VIALI, 2014). 

Diante disso, foi indagado aos discentes se através dos conhecimentos adquiridos 

até o presente momento, consideravam-se aptos para prestar o Exame de Suficiência. 

Conforme pode ser observado na Tabela 12, apenas 5,40% dos discentes afirmaram que 

definitivamente não estão aptos; 30,40% consideraram que provavelmente não estão 

aptos, sendo este um percentual consideravelmente preocupante e 21,40 dos discentes 

estão indecisos. Por outro lado, 39,30 afirmaram que provavelmente sim e 3,60 

definitivamente sim, totalizando 42,90% dos respondentes que indicaram que estão 

preparados para o exame. 

 
Tabela 08 – Melhoria para o profissional contábil através da obrigatoriedade do Exame de Suficiência 

Opinião Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Discordo totalmente 7 12,50 

Discordo 25 44,60 

Indiferente 7 12,50 

Concordo 17 30,40 

Concordo totalmente 0 0,00 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

Foi questionado aos discentes se o Exame de Suficiência como requisito 

obrigatório trouxe alguma melhoria para os profissionais de contabilidade. Conforme 

pode ser observado na Tabela 13, a maioria dos respondentes afirmaram que a 

obrigatoriedade do Exame não trouxe benefícios, onde 12,50% discordaram totalmente e 

44,60% discordaram da afirmativa que a obrigatoriedade do exame trouxe melhorias. 

Destacou-se ainda que 12,50% dos discentes optaram pela opção indiferente e 30,40% 

dos respondentes destacaram que a obrigatoriedade do exame pode ser vista como um 

ponto positivo. 

Já no estudo realizado por Pereira, Simoni e Timmermans (2013) apontou-se para 

um entendimento favorável ao retorno do Exame de Suficiência, tendo em vista que o 

exame certifica a profissão e valoriza o profissional no contexto socioeconômico. Os 

profissionais e alunos concordam, em sua maioria, com o retorno do Exame e o 

consideraram muito importante ou importante para medir o conhecimento técnico, 
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valorizar a profissão, filtrar os maus profissionais, melhorar o grau de conhecimento e 

estimular a educação continuada. 

E por último, porém não menos relevante, buscou-se identificar quanto ao 

conteúdo programático do exame, composto por 50 questões objetivas (conhecimentos 

específicos e outras áreas de conhecimento), encontra-se adequado à realidade das 

Instituições de Ensino Superior na perspectiva dos discentes, conforme pode ser 

observado na Tabela 09, a seguir. 

 
Tabela 09 – Conteúdo Programático do Exame de Suficiência adequado à realidade das Instituições de 

Ensino Superior 

Opinião Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Discordo totalmente 1 1,80 

Discordo 16 28,60 

Indiferente 17 30,40 

Concordo 21 37,40 

Concordo totalmente 1 1,80 

TOTAL 56 100 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). 

 

 No Exame de Suficiência para bacharel em Ciências Contábeis, as matérias 

solicitadas nas provas são: Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos, Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público, Contabilidade Gerencial, Controladoria, Teoria da 

Contabilidade, Legislação e Ética Profissional, Princípios de Contabilidade e Normas 

Brasileiras de Contabilidade, Auditoria Contábil, Perícia Contábil, Noções de Direito, 

Matemática Financeira e Estatística e Língua Portuguesa. Já para os Técnicos em 

Contabilidade, o conteúdo é menor, as matérias são: Contabilidade Geral, Contabilidade 

de Custos, Noções de Direito, Matemática Financeira, Legislação e Ética Profissional, 

Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade e Língua Portuguesa 

(VIALI, 2014). 

Conforme pode ser observado na Tabela 14, há uma pequena maioria dos discentes 

que concordam que o conteúdo programático do Exame de Suficiência é adequado à 

realidade das IES, com 37,40% das indicações. Em contrapartida, 28,60% dos 

respondentes discordam e consideram que o exame não se encontra adequado e 30,40% 

optaram pela opção indiferente, ou seja, estão indecisos. Apenas 1,80% discordaram e 

concordaram totalmente. Desta forma, os resultados desta pesquisa apontaram que o 

conteúdo programático do Exame de Suficiência não está adequado à realidade das IES. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo principal analisar a percepção dos discentes 

do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) quanto a sua preparação acadêmica para o Exame de Suficiência. Além disso, 

buscou-se identificar o perfil dos respondentes da pesquisa; averiguar as perspectivas de 

atuação profissional dos discentes do curso de Ciências Contábeis da UERN e verificar 

quanto à adequação da matriz curricular do curso de Ciências Contábeis. 

 Com relação aos objetivos da pesquisa, pode-se afirmar que os mesmos foram 

atingidos, pois inicialmente foi possível identificar o perfil dos respondentes, em que se 

percebeu uma pequena predominância do sexo feminino, um público jovem, a maioria 

entre 24 a 30 anos de idade e 75% solteiros. 
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Em seguida, com relação ao segundo objetivo específico, evidenciar se o conteúdo 

Programático do Exame de Suficiência adequado à realidade das Instituições de Ensino 

Superior, verificou-se que há uma pequena maioria dos discentes que concordam que o 

conteúdo programático do Exame de Suficiência é adequado à realidade das IES, com 

37,40% das indicações. Em contrapartida, 28,60% dos respondentes discordam e 

consideram que o exame não se encontra adequado e 30,40% optaram pela opção 

indiferente, ou seja, estão indecisos. Apenas 1,80% discordaram e concordaram 

totalmente. Desta forma, os resultados desta pesquisa apontaram que o conteúdo 

programático do Exame de Suficiência não está adequado à realidade das IES. 

O terceiro objetivo específico tratou de verificar quanto à adequação da matriz 

curricular do curso de Ciências Contábeis. Com os resultados, verificou-se que a maioria 

dos respondentes consideram que a matriz curricular do curso de ciências contábeis não 

se encontra adequada e, por conseguinte, necessita de mudanças. Em seguida, buscou-se 

identificar as mudanças necessárias e urgentes nos eixos temáticos da matriz curricular 

do curso de ciências contábeis, destacando-se os seguintes eixos que segundo os discentes 

necessitam de mudanças urgentes: formação teórico-prática e formação complementar. 

Quanto a preparação dos discentes para o Exame de Suficiência, objeto deste 

estudo, verificou-se que a maioria dos discentes consideram que estão aptos a prestarem 

o exame. Outro ponto a ser destacado diz respeito se o Exame de Suficiência como 

requisito obrigatório trouxe alguma melhoria para os profissionais de contabilidade, que 

segundo os respondentes a obrigatoriedade do exame não trouxe benefícios. E quanto ao 

conteúdo programático do exame, verificou-se uma pequena maioria dos discentes que 

concordam que o conteúdo programático do Exame de Suficiência é adequado à realidade 

das IES. 

Portanto, este estudo contribui na identificação das perspectivas de atuação 

profissional dos discentes, além de evidenciar suas perspectivas quanto à preparação ao 

Exame de Suficiência. Como limitações, a presente pesquisa destaca o fato de ser apenas 

um estudo de caso aplicado na UERN, campus de Mossoró/RN, fato este que não pode 

generalizar os resultados encontrados. Entretanto a pesquisa torna-se relevante, pois 

destaca a relevância do profissional contábil no cenário atual, além de evidenciar as 

mudanças necessárias na matriz curricular dos cursos de Ciências Contábeis, permitindo 

assim uma reflexão para as IES. Por esse motivo, recomenda-se para futuras pesquisas a 

reaplicação e aperfeiçoamento da metodologia utilizada na análise deste estudo em outras 

IES e com outros grupos amostrais, afim de serem encontrados outros resultados ou 

permitir uma comparação. 
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RESUMO 

Ao longo dos anos o profissional contábil vem ganhando cada vez mais espaço no 

mercado de trabalho. Antes conhecido apenas como um “guarda-livros”, o contador tem 

se tornado uma peça indispensável para qualquer organização. Tendo em vista a sua 

grande responsabilidade que exerce sobre o patrimônio de terceiros, o profissional que 

atua na área contábil está entre os prestadores de serviços mais questionados quando o 

assunto é a ética profissional. Perante a tal discussão, se deu por princípio o intuito de 

descobrir, como objetivo geral, se no Município de Mossoró/RN existe profissionais 

contábeis que agem de forma antiética. Este artigo tem como procedimento um estudo de 

caso na qual apresenta uma característica descritiva além de uma abordagem qualitativa. 

A coleta de dados ocorreu mediante aplicação de um questionário contendo 10 (dez) 

questões fechadas direcionadas a 30 (trinta) profissionais contábeis do Município. Os 

resultados mostraram que existem, mesmo que seja um percentual pequeno, profissionais 

antiéticos que colocam os interesses do cliente em primeiro lugar, e outros que apenas 

não utilizam o código de ética por acharem desnecessária sua aplicação, ou que de algum 

modo, o seu exercício profissional seja limitado. Assim, se torna evidente que o 

profissional que age desta maneia estará na iminência de ser substituído por outro mais 
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mailto:wenykapreston@hotmail.com
mailto:jandeson.dantas@hotmail.com


 

341 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

qualificado, na qual possua uma conduta e valores éticos. Certamente estes profissionais 

éticos serão procurados pela sociedade, visto que a fiscalização está cada vez mais 

rigorosa e exigindo um profissional ético e competente. 
 

Palavras-chaves: Profissional contábil. Ética. Código de ética. 

 

ABSTRACT 

Over the years the accounting professional has been gaining more and more space in the 

labor market. Once known only as a "bookkeeper", the accountant has become an 

indispensable part of any organization. In view of its great responsibility that it exercises 

over the assets of third parties, the professional who works in the accounting area is 

among the most questioned service providers when it comes to professional ethics. In 

view of this discussion, the main goal was to find out if in the Municipality of Mossoró / 

RN there are accounting professionals who act in an unethical way. This article has as a 

procedure a case study in which it presents a descriptive characteristic besides a 

qualitative approach. Data collection was performed through the application of a 

questionnaire containing 10 (ten) closed questions directed to 30 (thirty) accounting 

professionals of the Municipality. The results showed that there are, even a small 

percentage, unethical professionals who put the client's interests first, and others who do 

not use the code of ethics because they find their application unnecessary, or that in some 

way, their exercise limited. Thus, it becomes evident that the professional who acts in this 

way will be on the verge of being replaced by a more qualified professional in which he 

has a conduct and ethical values. Certainly, these ethical professionals will be sought by 

society, since supervision is increasingly rigorous and requires an ethical and competent 

professional. 

Keywords: Professional accountant. Ethic. Code of ethics. 

 

1 INTRODUÇÂO 

Para se alcançar o objetivo de se estabelecer profissionalmente, a ética é a base 

para a construção de uma vida profissional. A responsabilidade, sigilo e diligência fazem 

parte dos princípios de um profissional contábil na qual tem se firmado um compromisso 

com sua a formação, colegas e classe profissional com o intuito de ser um instrumento de 

controle e orientação útil e eficaz para o desenvolvimento da sociedade e o progresso do 

país. Neste enfoque em que a ética é o alicerce para o desempenho correto da atividade, 

há, todavia, alguns contadores que não as seguem, causando assim um questionamento 

da sociedade perante a classe contábil. 

Ao longo dos últimos anos é notável a percepção no crescimento dos números de 

indivíduos que atuam na área contábil, de modo que, tem se tornado uma das mais 

requeridas atualmente. Portanto, para se tornarem um diferencial no meio profissional 

deverão obter, além uma preparação técnica, um comprometimento pessoal que defenda 

os seus princípios e valores éticos de maneira que não prejudiquem terceiros. 

Se faz necessário o aprofundamento do referente tema visto que tem o interesse 

tanto no âmbito profissional quanto pessoal, devido a percepção de que o contador vem 

adquirindo cada vez mais responsabilidades nas organizações. Portanto, é relevante 
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destacar que será o Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) que irá estabelecer 

qual a forma de atuação em que o profissional da área contábil deverá seguir, com o intuito 

de garantir uma admirável e sólida qualidade de trabalho. 

O presente estudo tem por objetivo geral identificar a existência ou não de 

profissionais que agem de forma antiética no exercício da profissão contábil de acordo 

com o Código de Ética Profissional do Contador na Cidade de Mossoró/RN. E como 

objetivos específicos tem como meta verificar se os contadores, do Município citado, 

conhecem o código de ética profissional; analisar seus conhecimentos sobre a ética 

contábil; e por fim, se os mesmos enfrentam conflitos éticos. 

O artigo está estruturado e organizado da seguinte forma consecutivamente: 

introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e as considerações finais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONCEITO DE CONTABILIDADE 

A contabilidade pelo seu conjunto de princípios, normas e procedimentos 

próprios, é uma ciência com o objetivo de conhecer a situação patrimonial das pessoas e 

as suas mutações. Para Ribeiro (1995, p. 14), “a contabilidade é uma ciência que permite, 

através de suas técnicas, manter um controle permanente do Patrimônio da empresa”. 

 Sá (1997, p. 20) descreve que “há cerca de 20.000 anos, o homem já registrava 

os fatos das riquezas em contas, de forma primitiva”. Pode-se então relatar que o homem 

primitivo já apresentava a preocupação com a variação da riqueza que detinha. Assim 

sendo, através de sua arte, passou a manifestar os seus primeiros pensamentos contábeis 

através de inscrições nas paredes das cavernas (produzindo pinturas) onde qualificava o 

objeto patrimonial e também simbolizava o registro da quantidade desse mesmo bem. 

Quando se fala de contabilidade é muito comum se pensar que se trata de uma 

ciência exata justamente por ela trabalhar com números, porém como é a ação humana 

que gera e modifica o fenômeno patrimonial, ela é uma ciência social. Sobre esse assunto, 

Sá (2000, p. 37) afirma que, “se a contabilidade trata do patrimônio das células sociais e 

estas se inserem no todo social, é fácil concluir que seja ela uma ciência social.” 

Para Iudícibus et al. (2003, p. 51), contabilidade: 

É social quanto às finalidades, pois, em última análise, através de suas 

avaliações do progresso de entidades, propicia um melhor conhecimento das 

configurações de rentabilidade e financeiras, e, indiretamente, auxilia os 

acionistas, os tomadores de decisões, os investidores a aumentar a riqueza da 

entidade e, como consequência, as suas, amenizando lhes as necessidades. 

Assim entende-se que, a contabilidade é uma ciência social que tende a registrar 

e organizar, através de um sistema de informações, todas as alterações sofridas no 

patrimônio das entidades, que podem ser tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. 

Para Tesche et al. (1991, p 18), “toda ciência tem um objeto definido. A delimitação do 

objeto de estudo serve para orientar o campo de ação de cada ciência.” 

Fachin (2002, p. 69) diz que é “tudo aquilo que um indivíduo pode ter 

conhecimento, sobre o que pode tomar qualquer atitude ou ao qual pode responder.” Já 

Gonçalves e Baptista (1998, p. 23) define contabilidade como sendo uma "ciência que 

tem por objeto o estudo do Patrimônio a partir da utilização de métodos especialmente 

desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir, e analisar todos os fatos que 
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afetam a situação patrimonial de uma pessoa". 

Iudícibus e Marion (1999, p. 56) destaca como objeto da contabilidade o 

patrimônio, levando em conta seu campo de atuação e ressaltam: 

O patrimônio de tais entidades, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, seja 

esse patrimônio resultante da consolidação de patrimônios de outras entidades 

distintas ou subdivisão do patrimônio de uma entidade em parcelas menores 

que mereçam ser acompanhadas em suas mutações e variações. 

Sendo assim, pode-se concluir que, dentro de uma perspectiva ampla, o objeto da 

contabilidade concilia no patrimônio, e verifica-se a contabilidade como uma ciência 

social. Todavia, a contabilidade utiliza os métodos quantitativos como sua principal 

ferramenta, pois ele mostra o valor do patrimônio da empresa. 

2.2 PROFISSÃO CONTÁBIL 

Para Schmidt e Santos (2008) pode-se dividir a contabilidade brasileira em dois 

períodos, antes e depois de 1964. Sendo apresentado no país em 1808, as primeiras 

manifestações contábeis. Essas aplicações se deram através dos métodos das partidas 

dobradas nas escriturações, na qual, foram realizadas pelos contadores gerais da Real 

fazenda. 

A profissão de contador foi regulamentada mediante publicação no Diário Oficial 

da União do Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931. Entre os anos 50 e 60, os 

contadores e profissionais contábeis no Brasil eram conhecidos como “guarda-livros”, 

tendo maior reconhecimento a partir dos anos 70, quando a expressão se tornou obsoleta. 

Segundo Corazza et al (2012, p. 25), “o profissional guarda-livros dentro da contabilidade 

é aquele que exerce a função de escriturar e conservar os livros de registros das 

empresas”. Ou seja, para as empresas o profissional, na qual foi citado, era um funcionário 

indireto do governo, servindo apenas para realizações de cálculos e preenchimentos de 

guias e formulários. 

O início da revolução nas contabilidades se deu por volta da década de 80 quando 

começaram a surgir os primeiros microcomputadores e sistemas de troca de informações. 

Assim havia mais velocidade e exatidão em seus números, porém a pilha de papéis 

continuava sobre as escrivaninhas. A década de 90 foi um salto para os escritórios 

contábeis. Com sistemas de gestão de empresa mais sofisticados, as contabilidades 

começaram a ter cada vez mais importância estratégica e passaram a exercer um papel 

mais efetivo no dia a dia de qualquer empresa, exercendo o dever de orientar e entregar 

suporte para tomadas de decisões. Baseado a isto, Sá (2012, p.1) afirma: 

Dentre as alterações profundas do panorama da vida humana e que 

determinaram mudanças nos procedimentos contábeis encontram-se os 

seguintes:  

1) Avanço prodigioso da informática; 

2) Internacionalização dos mercados e que imprimem modificações nos 

procedimentos de concorrência através de preços e qualidade; 

3) Declínio considerável da ética e da moral; 

4) Facilidade extrema da comunicação; 

5) Relevância dos aspectos sociais; 

6) Abusiva concentração da riqueza e aumento considerável dos índices de 
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miséria na América Latina; 

7) Progressiva dilatação das áreas de mercados comuns; 

8) Avanço considerável das tecnologias e da ciência; 

9) Necessidade de preservar o planeta em suas condições ecológicas; 

10) Grandes esforços de harmonização de princípios e normas etc. 

 

  Por tanto, percebe-se que contador é um profissional com diversas 

responsabilidades dentro do cenário de qualquer empresa. Além de auxiliar na gestão 

patrimonial e contabilizar todas as operações, compete ao profissional também se manter 

sempre atualizado às novas legislações, sendo esta uma condição básica para o bom 

desempenho da sua atuação, tendo em vista a grande responsabilidade que exerce sobre 

o patrimônio de terceiros. 

Sá (2012, p.1) por fim, reitera que “o futuro de nossa profissão cada vez mais 

acena para um papel do Contador que muito se assemelha ao de um médico, cuidando de 

seu paciente, receitando e prescrevendo regime para que o organismo empresarial seja 

sadio”. Diante de tal relevância do exercício contábil é conveniente destacar que toda e 

qualquer organização, por lei, é obrigada a contratar um profissional contábil, tendo em 

vista que o mesmo esteja devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. 

2.3 ÉTICA CONTÁBIL 

  Antes de aprofundar no tema é preponderante conceituar que a palavra “Ética” é o 

nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. É uma palavra derivada 

do grego e tem com significado aquilo que pertence ao caráter. Num sentido mais prático 

podemos avaliar esse conceito examinando certas condutas no nosso dia-a-dia, como por 

exemplo ao observar o comportamento de profissionais de diversas áreas. Relacionado a 

isto Gruner (1994, p. 47) relata que “a confiança na profissão está radicada na ética. Um 

código articulado fornece a estrutura que ajudará a assegurar práticas baseadas na ética”. 

Segundo Souza (2009) define a ética como uma palavra de origem grega ethos, 

que quer dizer o modo de ser, a conduta ou o caráter da pessoa. Etimologicamente, a 

palavra ética corresponde à palavra latina morale, que tem o mesmo significado. 

Ainda, para Souza (2009) complementa que o objeto material da ética é o ato 

humano, e seu objeto formal é a moralidade desse ato. Assim sendo, a ética trata com 

questões do bem, direito, justiça, honestidade, transparência, sinceridade e do bem 

comum. O mesmo é objeto de estudo há milênios, tendo-se com ela a relação que se tem 

com uma disciplina do pensamento, um conjunto de verdades e prescrições. Algumas 

pessoas tem a ética como uma característica própria, já outras vão adquirindo ao longo de 

sua vida pois esse conjunto de valores morais e princípios diferencia-se no que é bom ou 

mau, correto ou errado, justo ou injusto. Portanto, a ética seria uma espécie de teoria sobre 

a prática moral, uma reflexão teórica que analisa e critica os fundamentos e princípios 

que regem um determinado sistema moral. 

Assim, para Passos (2004) caracteriza-se como um conjunto de normas e 

princípios que tem por fim orientar as relações dos profissionais com seus pares, destes 

com seus clientes, com sua equipe de trabalho, com as instituições a que servem, dentre 

outros. 

Um dos campos mais carentes no que diz respeito à aplicação da ética é no 

trabalho, e em destaque o profissional contábil. Sá (2010) declara que as profissões 

liberais, quase na sua totalidade possuem um grande valor social. O que muda é a forma 
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de atuação e a natureza dos serviços, sendo a contabilidade destacada pelo seu papel de 

proteção à vida da riqueza das células sociais e por produzir documentos qualificados 

sobre o comportamento patrimonial. 

Souza (2009) discorre que a decisão da sociedade reflete diretamente no 

crescimento, no aumento da lucratividade e, até mesmo, na importância dispensada à 

perpetuação daquela empresa no que diz respeito a credibilidade nas informações 

divulgadas, a transparência nos negócios e os benefícios oferecidos ao corpo funcional, 

impactando assim diretamente na opinião da sociedade quanto a segurança e pertinência 

de se manter ou não relacionamento comercial com as empresas. 

Neste sentido, a ética de um profissional é um conjunto de comportamentos 

impostos a ele pela empresa em que ele trabalha ou pela profissão que ele pratica. Logo, 

podemos destacar a profissão contábil, por se tratar de um dos exercícios mais expostos 

a escândalos envolvendo desvios éticos e morais por se tratar de uma carreira que lida 

com uma extrema responsabilidade por se abranger com montantes de recursos e 

informações sigilosas à respeito das organizações. Sem exceções, todas as profissões 

exigem uma ética profissional, e o exercício contábil certamente é um dos que mais exige 

do indivíduo, pois segundo Kremer (2001, p.39): “é através de seus relatórios, registros e 

demonstrativos e principalmente pela assinatura da responsabilidade técnica pelo serviço 

prestado que expõe aos dependentes e usuários da contabilidade tais informações”. 

O profissional contábil deve obter um comportamento ético inquestionável para 

que possa se manter o sigilo das informações, ter conduta pessoal, dignidade, honra, 

competência e serenidade para proporcionar ao usuário as informações com segurança 

e confiabilidade e, ao mesmo tempo, ter uma conduta pessoal de forma a não se sentir 

seduzido em fraudar informações. Condutas estas já citadas deverão ser norteadas através 

do Código de Ética Profissional do Contador, na qual está exposta uma reunião de 

direitos, deveres, limitações e punições do profissional contábil. 

Conforme a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n.º 803/1996 

que regulamenta o Código de Ética Profissional do Contador (CEPC), é composta por 6 

(seis) capítulos com a finalidade de apresentar a conduta em que a classe contábil deverá 

atuar no exercício da sua profissão: Capítulo I: Define o objetivo do código de ética; 

Capítulo II: Aborda os deveres e obrigações; Capítulo III: Valor dos serviços 

profissionais; Capítulo IV: Deveres em relação aos colegas e à classe; Capítulo V: 

Penalidades; Capítulo VI: Aplicação do código (CFC, 1996). 

De acordo com Lisboa (1997), o objetivo do código de ética para o contador é 

habilitar esse profissional a adotar uma atitude pessoal, consoante com os 

princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade. Desse modo, não compete ao 

capacitado apena uma preparação técnica, mas também, uma defesa de seus princípios e 

valores éticos aplicados na sua profissão. O autor ainda relata a impossibilidade de 

desvincular a contabilidade da ética, já que ambos deverão se alinharem para que possam 

proporcionar o equilíbrio e um bom direcionamento da sociedade. 

Toda organização tem por objetivo atender demandas, dessa forma o papel do 

cliente é fundamental para o seu andamento. Na atividade do contador isto não é diferente, 

pois a realização do seu trabalho de forma eficiente e eficaz tem a necessidade de 

satisfazer o cliente, sem descumprir as normas que regulam a sua profissão. 

3 METODOLOGIA 

Entende-se por metodologia os procedimentos adotados para a realização do 
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trabalho apresentado. O método é uma ação, a maneira de como realizar algo. A pesquisa 

pode ser classificada quanto aos objetivos, aos procedimentos e a, à abordagem (THUMS, 

2003). 

A elaboração deste estudo tem início pela revisão de literatura e consulta ao 

Código de Ética Profissional do Contador. Em relação aos procedimentos foi aplicado um 

estudo de caso, na qual é justificado por Bruyne, Herman e Schoutheete (1977) a sua 

importância por conseguir reunir informações numerosas e detalhadas com vista em 

apreender a totalidade de uma situação. Assim, por meio das informações detalhadas se 

permite buscar um maior conhecimento possibilitando no auxílio de uma possível 

resolução de problemas relacionados ao assunto estudado. 

Quanto aos objetivos será utilizado o método de pesquisa descritiva no intuito de 

alcançar o objetivo proposto, que na concepção de Gil (1999) o objetivo desta tipologia 

consiste descrever características de determinada população ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis, obtendo assim, a utilização de técnicas padronizadas de 

coletas de dados como uma de suas expressivas características. 

Na abordagem do problema utilizou-se a pesquisa qualitativa, que na concepção 

de Richardson (1999) pode descrever a complexidade de determinado problema, analisar 

a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 

grupos sociais. O autor ressalta ainda que a pesquisa de caráter qualitativa contribui ainda 

no processo de mudanças de determinado grupo e possibilita, de forma mais aprofundada, 

o entendimento do comportamento dos indivíduos. 

Com o objetivo de ampliar e aprofundar com os conceitos dessa pesquisa será 

utilizado um questionário, para a coleta de dados, contendo 10 (dez) questões fechadas. 

O questionário utilizado será uma adaptação de Oliveira e Rodrigues (2014). Logo, para 

Gil (1995) destaca o valor das fontes escritas no objetivo de ajudar o pesquisador no 

desenvolvimento do seu estudo, e que em algumas circunstâncias só possível a 

investigação social através de documentos. O mesmo foi aplicado pelo próprio 

pesquisador diante dos correspondentes em um total de 30 (trinta) profissionais contábeis 

do município de Mossoró/RN, durante o período de Julho a Dezembro de 2017.  

Com relação as informações presentes no referencial teórico e das respostas dadas 

através da aplicação de um questionário como forma de coleta de dados, foram feitas 

análises com o intuito de haver o confronto entre ambas. 

Almejando dessa forma o alcance dos objetivos propostos afim de esclarecer a 

problemática encontrada sobre o tema. 

 

4 RESULTADOS 

Esta fase da pesquisa consiste em apresentar os resultados da coleta de dados com 

o intuito de identificar se no município de Mossoró-RN há profissionais contábeis que 

atuam de forma antiética no processo do seu exercício da profissão.  A entrevista 

correspondeu há um número de 30 (trinta) contadores na qual, cada, responderam um 

questionário contendo 11 (onze) questões fechadas. 

Inicialmente foi esquematizado o perfil dos entrevistados. Percebeu-se que 

63,33% dos entrevistados correspondiam ao sexo feminino, já o sexo masculino o número 

de entrevistados foi de 36,67%. Foi notado uma alta porcentagem para o sexo feminino, 

entendendo-se assim o seu fortalecimento na participação da profissão contábil, apesar 

de ainda o gênero masculino liderar esse quesito no Brasil. 

Ao dar sequência na entrevista, foi questionado quanto ao nível de escolaridade 
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dos profissionais. A maioria, 86,66% dos correspondentes, são graduados em Ciências 

Contábeis, os outros 13,34% são técnicos em Contabilidade. 

Constatou-se um percentual elevado de profissionais que possuem uma 

graduação, e ao longo dos anos esse número tende a crescer gradativamente visto que, o 

Conselho Federal de Contabilidade definiu a extinção do registro profissional para os 

formados em um curso técnico que se deu a partir de 2014.  

Ao examinar quanto ao tempo de atuação no mercado de trabalho, conseguiu-se 

os seguintes percentuais: 3,33% disseram que atuam entre 0 a 5 anos; 50,00% relataram 

que atuam entre 6 a 10 anos; dos que atuam entre 11 a 15 anos apresentou uma 

porcentagem de 10,00%; os mesmos 10,00% são dos profissionais que atuam entre 16 a 

20 anos e 26,67%; responderam que atuam há mais de 20 anos. 

Percebe-se que a maioria dos Contadores entrevistados atuam há menos de 15 

anos na profissão. Assim, entende-se que o nível de crescimento da classe Contábil tem 

aumentado nos últimos anos e essa realidade tende a continuar em ascensão para os 

próximos anos já que se trata de uma área que está sempre passando por processos de 

evoluções devido a diversos fatores que promovem um grande avanço tecnológico na 

consolidação de dados contábeis. Essas tecnologias possibilitam cada vez mais o 

crescimento do mercado contábil, pois são apenas ferramentas e necessitam de pessoas 

capacitadas para toda realização do processo desde a validação de dados até a auditoria 

final, crescendo consequentemente a procura por novos profissionais para ingressarem 

neste amplo mercado. 

Tabela 1: Questionamento quanto ao conhecimento do Código de Ética 

Profissional do Contador 

Nível de Concordância Número de Entrevistados % 

Sim, e sigo tudo o que contém 

nele 

17 56,67 

Sim, mas não o sigo por achar 

desnecessário 
0 0,00 

Sim, mas o utilizo de acordo 

com os interesses do cliente 
10 33,33 

Não 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a tabela 1, os profissionais foram questionados quanto ao conhecimento 

nos quais possuíam sobre o Código de Ética Profissional do Contador. Foram coletadas 

as seguintes respostas: 56,67% que sim e seguem tudo o que contém nele; 33,33% 

disseram que sim, mas utilizam de acordo com os interesses do cliente e 10,00% 

responderam que não têm conhecimento do código de ética de sua atividade profissional. 

Apesar da maioria dos entrevistados relatarem que conhecem o seu código de 

ética, podemos perceber uma porcentagem considerável de profissionais que vêm 

realizando suas atividades de forma antiética e agindo de forma indevida, tornando que 

seus deveres profissionais sejam descumpridos.  

Baseado a isto, a Resolução CFC Nº 803/1996 aborda, no capítulo II: 

“Art. 2º São deveres do Profissional de contabilidade: I – exercer a profissão 

com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a 
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legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade, e 

resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo 

da dignidade e independência profissionais.” 

Dando prosseguimento, na questão 5, foi perguntado aos profissionais se o código 

de ética profissional tem, no dia a dia, auxiliado no exercício da profissão. Na tabela 2 a 

seguir percebe-se 50,00% dos correspondentes responderam que o código de ética poderia 

ser mais claro em situações do dia a dia; para 30,00% dos entrevistados afirmam que tem 

auxiliado muito no exercício da profissão; 10,00% dizem que está longe da realidade do 

dia a dia dos contadores e 10,00% marcaram outros. 

Tabela 2: O auxílio do Código de Ética Profissional do Contador no dia a dia 

Nível de Concordância Número de Entrevistados % 

Tem auxiliado muito no 

exercício da profissão 

15 50,00 

Poderia ser mais claro em 

situações do dia a dia 
9 30,00 

Está longe da realidade do dia 

a dia dos profissionais 
3 10,00 

Outros 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

Verificou-se que a metade dos entrevistados (50,00%) não estão satisfeitos com o 

código de Ética Profissional do Contador, realidade esta que precisa ser alterada. Para 

Oliveira e Rodrigues (2014): os profissionais precisam entender que o código de ética 

serve como uma defesa aos profissionais, na qual orienta e direciona o contador para a 

conduta que se espera deles, e não para que o mesmo seja visto como algo que irá 

prejudica-los. 

Para se alcançar o objetivo de se estabelecer profissionalmente, a ética é a base 

para a construção de uma vida profissional, sendo através dela que se expõe para a 

sociedade os valores que regem a profissão. 

               Com o intuito de descobrir os interesses dos entrevistados, na questão 6, foi 

questionado o que julgam ser mais relevante tendo as seguintes opções: 

• O número de clientes; 

• Idoneidades das empresas; 

• Faturamento; 

• Outros. 

 

  Diante das respostas foi obtido um resultado satisfatório tendo em vista que todos 

os representantes (100,00%) afirmaram ser a idoneidade das empresas. Dessa forma, 

percebe-se um padrão de conduta correto. As qualidades e competências apresentadas 

tende a engrandecer as empresas de forma que aumente o seu faturamento e espaço no 

mercado. 

A seguir foi perguntado aos contadores se já haviam recebido uma proposta para 

agir de forma antiética obtendo as seguintes respostas: 63,33% disseram que sim, e os 

outros 36,37% responderam que não. 

Em relação aos resultados apresentado, Lisboa (1997, p.47) diz que: 
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“As pessoas, sem exceção, são colocadas constantemente diante de situações 

nas quais elas têm de decidir entre cumprir ou quebrar uma regra. É provável 

que nesses momentos dois fatores pesem na decisão: (1) o benefício que a 

violação da regra proporcionará; e (2) o custo de sofrer a penalidade que será 

imposta pela quebra da regra.” 

De fato os profissionais são colocados, diariamente, em situações como esta de 

fornecer informações e realizações de serviços que atenda às necessidades somente do 

cliente, porém é necessário entender que, como cita Lisboa (1997), essa conduta não ética 

custará penalidades. 

Tabela 3: Como agem os profissionais contábeis quando são solicitados, pelos clientes, para alterarem os 

valores do faturamento das suas empresas 

 

Nível de Concordância Número de Entrevistados % 

Explica que esta atitude 

contraria sua ética e não 

fornece 

22 73,33 

Apenas diz que não e não 

explica o porquê 

0                        0,00 

Fornece, mas deixa bem claro 

que não poderia 

8 26,67 

Altera conforme a solicitação 

do cliente 

0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

                 Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme apresentada na tabela 3, os contadores foram submetidos ao 

questionamento de como agiriam diante de um cliente que solicita um faturamento com 

valores alterados. Referente aos resultados, na tabela 3, podemos observar que 73,33% 

dos profissionais explicariam que esta atitude contraria sua ética e não forneceriam; já 

26,67% relatam que fornecem, mas deixam claro que não poderiam. Logo, percebe-se 

que há um percentual considerável de profissionais contábeis que fornecem, apesar tendo 

em conhecimento que não poderiam por se tratar de uma conduta contrária ao Código de 

Ética Profissional do Contador. Para concluir, o Capítulo II do código de ética profissional 

deixa claro em relação dos deveres e das proibições da classe, e o Art. 3º do mesmo 

capítulo, diz: “XVII – iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de 

terceiros, alterando ou perturbando o exato teor de documentos, bem como fornecendo 

falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas.” 

Ao dar segmento a pesquisa, perguntou-se aos contadores como agiriam se 

encontrassem em uma situação em que o cliente não tenha recolhido um imposto devido 

no prazo. Foram colocadas as seguintes opções: 

• Deixa o cliente ficar inadimplente, pois o problema é dele mesmo; 

• Comunica-lhe no momento em que se dá conta de que a empresa está 

inadimplente e deixa bem claro quais as penalidades caso ele não a coloque 

em dia; 

• Simplesmente informa ao órgão fiscalizador o débito; 

• Outros. 

Para finalizar a entrevista, sobre o fato do contador ser visto como um profissional 

que manipula informações, foi perguntado aos profissionais de contabilidade se o código 
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de ética profissional ajudaria a mudar esta opinião que a sociedade tem em relação aos 

profissionais contábeis. Responderam sim 93,33% dos profissionais, sendo 6,67% dos 

votaram Não. 

Infelizmente, por ainda existirem profissionais contábeis mal qualificados, esta 

crítica faz com que toda a classe seja desmerecedora. Este perfil de “sempre dá um 

jeitinho” colocada pela sociedade é possível que seja revertida, porém, se faz necessário 

que o Conselho Federal de Contabilidade ampliasse a sua forma de fiscalização. No 

Capítulo V do código de ética trata bem quanto as penalidades impostas: 

 
“Art. 12º A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, 

sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de uma das seguintes 

penalidades: I – advertência reservada; II – censura reservada; III – censura 

pública. Art 13° O julgamento das questões relacionadas à transgressão de 

preceitos do Código de Ética incumbe, originariamente aos Conselhos 

Regionais de Contabilidade, que funcionarão como Tribunais Regionais de 

Ética e Disciplina, facultado recurso dotado de efeito suspensivo e interposto 

no prazo de quinze dias, para o Conselho Federal de Contabilidade em sua 

condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina.” 

Alcançou-se um relevante e satisfatório resultado, percebendo-se que 100% dos 

profissionais entrevistados responderam que comunicam ao cliente no momento da 

verificação do problema e realizam as orientações para que possam evitar penalidades 

que tendem a acontecer em razão da presente infração. 

Ao analisar todas as respostas do questionário aplicado aos profissionais contábeis 

de Mossoró-RN percebe-se que quase todos os entrevistados conhecem o Código de Ética 

Profissional do Contador, porém, há uma alta porcentagem de profissionais que não as 

seguem da forma que é esperada. Assim, entende-se que alguns profissionais acreditam 

que o código de ética os limitam, ou não agrega valor no dia a dia durante as suas 

atividades profissionais contábeis. 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Com relação aos objetivos deste trabalho, geral e específicos, acredita-se que 

tenham sido alcançados já que foi possível relacionar a parte teórica com a prática em 

decorrência da relevância da ética para o exercício da profissão contábil. 

A discussão sobre ética refere-se a uma dimensão essencial da vida do ser humano, 

pois esta é social. Nesse sentido, a sociedade tem se manifestada com preocupações 

relacionadas com a ausência da ética diante das várias relações existentes, entendendo-se 

que a vida social pressupõe a existência de valores que tratam da dignidade humana, 

realização pessoal, sociabilidade e solidariedade. 

Dessa forma, o profissional de contabilidade, enfrenta um desafio que é agir 

profissionalmente de forma honesta, digna e competente. Ele deve saber identificar com 

clareza quais os princípios éticos que irão nortear a sua conduta, uma vez que tais 

princípios representam a essência das intenções para viver e atuar na sociedade. Assim, 

conclui-se que a profissão contábil e a ética precisam estar sincronizadas, pois um 

profissional que não adota a ética como orientação de sua profissão corre o risco de 

degradar sua imagem e a de sua classe. 

Logo, o objetivo dessa pesquisa não tem a pretensão de querer causar julgamentos 

a forma como os contadores de Mossoró-RN atuam no âmbito profissional, mas sim a 
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finalidade de evidenciar a existência ou não de profissionais que atuam de maneira 

antiética no município. Assim sendo, conclui-se que foi identificado, ainda que seja um 

percentual pequeno, a existência de conflitos éticos entre os profissionais contábeis x 

clientes. 

A presente pesquisa apresenta limitações, e dada a relevância do tema e visando 

despertar o interesse concreto nos acadêmicos deixo, para o âmbito acadêmico, a sugestão 

para realização de novos estudos de modo que se possa evidenciar a concepção dos 

estudantes, de Ciências Contábeis, sobre a relevância da ética para o exercício da 

profissão contábil. 
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO 

O uso da contabilidade em entidades do terceiro setor propicia grandes vantagens 

administrativas, pois a contabilidade e a gestão sempre estiveram interligadas, sendo o 

contador o elo para retratar as evoluções financeiras e econômicas das organizações. Logo 

o objetivo dessa pesquisa foi evidenciar a contabilidade como ferramenta de gestão das 

entidades do terceiro setor em uma Comunidade Católica na cidade de Mossoró/RN. 

Como metodologia optou-se pela pesquisa descritiva, sendo aplicado um roteiro de 
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entrevista com dez perguntas ao contador responsável pela instituição, foi adotado a 

análise qualitativa. Obtivemos como resultado, que a Comunidade Católica Shalom faz 

uso adequado da contabilidade como ferramenta para gestão dos elementos financeiros 

da referida entidade. Sendo assim, pode-se concluir que os objetivos propostos foram 

atingidos e que a contabilidade quando é usada de forma correta, produz bons resultados. 

 

Palavras-chave: Contabilidade; Terceiro setor; Comunidade católica. 

 

ABSTRACT 

The use of accounting in entities of the third sector provides great administrative 

advantages, since accounting and management have always been interconnected, being 

the accountant the link to portray the financial and economic evolutions of the 

organizations. Therefore the objective of this research was to highlight accounting as a 

management tool for third sector entities in a Catholic community in the city of 

Mossoró/RN. As a methodology, the descriptive research was chosen, and an interview 

script with ten questions was applied to the accountant responsible for the institution. The 

qualitative analysis was adopted. We have as a result, that the Shalom Catholic 

Community makes proper use of accounting as a tool for managing the financial elements 

of said entity. Thus, one can conclude that the proposed objectives have been achieved 

and that accounting when used correctly produces good results. 

 

Key-words: Accounting; Third sector; Catholic community. 

 

 

1.  INTRODUÇÃO   

As organizações são conjuntos de pessoas, recursos e estruturas que tem metas e 

objetivos, conforme os autores Ebsen e Laffin (2004) podem ser divididas em três: em 

primeiro, segundo e terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o setor público, que tem 

por função promover o bem-estar da sociedade, zelando principalmente pela saúde, 

segurança e educação da população. O segundo setor é o privado, aquele que tem por 

objetivo principal a obtenção de lucros, através de compra, venda e prestação de serviços 

de modo geral. E, por fim, o terceiro setor que de acordo com Tenório (2002) caracterizam 

como autônomas, sem vínculos com o governo e voltadas para o atendimento das 

necessidades da população, complementando a ação do Estado, sem finalidade lucrativa; 

ainda acrescentando que a sua sobrevivência independe da existência de lucro ou de 

mecanismo do mercado.   

Devido aos diversos fatores sociais como crescimento demográfico, crises 

imobiliárias, falência de empresas privadas, escassez de recursos, consequências 

problemáticas das políticas públicas, etc., é factível que as entidades do terceiro setor 
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cresçam significativamente diante dos problemas que uma sociedade detém, que procura 

a voluntariedade dessas organizações (MELO NETO; FROES, 1999).  

É evidente que com o crescimento das instituições do terceiro setor foi-se 

necessária estender a contabilidade para sua evolução, contribuindo com as organizações 

internas das contas patrimoniais para fornecer as devidas informações estabelecendo 

controle dos próprios recursos internos e estabilidade organizacional.  

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para 

a tomada de decisões dentro e fora da entidade. Nas instituições de cunho social, a gestão 

não irá se preocupar com os resultados econômicos, pois o objetivo dessas entidades é o 

bem-estar coletivo; porém, é importante que exista preocupação com a sustentabilidade 

da organização. Portanto, a contabilidade torna-se uma importante ferramenta para 

gestão, sendo necessário que exista transparência, pois refletirá em uma maior 

credibilidade e poderão conseguir mais investidores para realizar a obtenção de seus 

resultados. Mesmo se inserindo em um setor sem fins lucrativos, estas organizações 

precisam de organização contábil (BLOEDAU; LIMA, 2008).  

Partindo desse contexto, sabendo a finalidade, a relevância e os benefícios que a 

contabilidade traz para as organizações, surge então o questionamento que norteia esse 

estudo: Como a contabilidade auxilia na gestão das entidades do terceiro setor?  

Esse artigo tem por objetivo geral evidenciar a contabilidade como ferramenta de 

gestão das entidades do terceiro setor, em uma Comunidade Católica na cidade de 

Mossoró/RN. E, como objetivos específicos obteve os seguintes: evidenciar os benefícios 

trazidos pela contabilidade, identificar a relevância da elaboração dos relatórios e 

demonstrativos contábeis e demonstrar a pertinência da contabilidade para conquistar 

provedores de recursos. 

Diante do que foi observado em outros estudos o que incentivou a elaboração dos 

artigos foi o crescimento das entidades do terceiro setor nos últimos anos, a sua 

importância no contexto socioeconômico, e a necessidade de utilizar a contabilidade 

como instrumento de gestão e transparência para as mesmas.  Salientando a relevância 

em saber a forma de atuação que a contabilidade possui, para saciar a curiosidade dos 

seus usuários quanto ao seu funcionamento, pois, ainda é uma ferramenta muito 

dispensada. Não que nos outros setores não seja, mas no terceiro é essencial que exista 

uma transparência nos dados contábeis. A contabilidade é um instrumento eficaz na prova 
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de onde e como os recursos foram utilizados, no entanto, torna-se um meio de 

comprovação da seriedade da entidade, aumentando o seu grau de confiabilidade.  

 A escolha deste tema se justifica no fato que além de as prestações de serviços, a 

contabilidade deve fornecer melhorias nas decisões organizacionais tanto na parte jurídica 

quanto financeira, também nos resultados dos serviços e estabilidade nas condições de 

trabalho.  

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CIÊNCIA CONTÁBIL 

 

A ciência contábil iniciou-se ainda quando os homens nômades habitavam 

cavernas, a partir de pinturas e figuras projetadas com sinais e por traçados de rabiscos 

diferentes, buscavam aprimorar e similar seus registros de controle para seus mantimentos 

dos dias que passariam habitados por aquele tempo determinado (SÁ, 2008).  

De acordo com Costa (2009) a contabilidade se integra essencialmente para o 

desenvolvimento e prosperidade das organizações, tendo em vista o bom desempenho das 

empresas. A contabilidade é uma ferramenta de busca informacional para que os gestores 

possam realizar decisões visando a maximização dos resultados positivos. A ciência 

contábil pode ser caracterizada como a ciência que manifesta os estudos patrimoniais, 

evidenciando-a com realidades e buscando evidências comportamentais, em comparação 

a funcionalidade das chamadas células sociais. Sá (2003) também afirma que a 

contabilidade define e organiza a natureza, limites e objeto de estudo da contabilidade.  

Para Franco (1999) na contabilidade é necessário registrar, classificar, demonstrar, 

auditar e analisar todos os fenômenos que transcorrem no patrimônio da organização, 

tendo como seu principal objetivo fornecer informações, interpretação sobre a 

estruturação e alterações desse patrimônio, para tomada de decisões de seus gestores. De 

acordo com Perez Jr e Begalli (1999) a ciência contábil vem sendo vista como uma 

ferramenta que sustenta informações, fazendo com que os métodos adotados possam 

trabalhar de forma consistente, tornando simples a coleta de dados para organizar e 

conduzir melhor as situações financeiras de uma organização.  

Gouveia (1975) determina também que as transações expressadas em termos 

financeiros é considerada uma arte, estabelecida por diferentes ramos contábeis. O poder 

da informação e as decisões tomadas podem se caracterizar como arte.  
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Para Ferreira (2004) a ciência contábil surge como uma ciência teórica que quando 

aplicada, pode definir as técnicas financeiras dos patrimônios das empresas e 

organizações, buscando a partir dos princípios de contabilidade analisar economicamente 

a visão dos recursos e de suas modificações na administração.  

Dentro de uma organização os administradores estão constantemente tomando 

decisões diversas. Shigunov (2003) estabelece que pertence a contabilidade estar disposta 

com díspares relatórios trazendo informações adequadas, com conteúdo correspondente 

e confiáveis, periodicamente.  

Iudícibus (1997) articula que as informações são importantes para adiantar o 

indivíduo sobre a racionalização de decisões, na qual forneça de forma clara os registros 

envolvidos para diversos usuários. 

Assim como toda empresa, para Iasb (1998) é propício que o indivíduo relacione 

as demonstrações contábeis da empresa durante um determinado tempo para qualificar o 

desempenho e o comportamento dos resultados obtidos, assim também equiparando com 

outras empresas, para constatar se a empresa possui uma regularidade nas finanças. 

Campos (1992) afirma que o cliente está sempre satisfeito se o produto ou serviço, deve 

ser atendido perfeitamente, esclarecida, segura, acessível e no tempo adequado. De 

acordo com Kalkmann (2002) é diretamente proporcional a satisfação do cliente com a 

satisfação do empresário, assim que buscam a produtividade e o lucro. 

Segundo Iasb (1998) o entendimento do cliente deve ser facilitado por parte das 

demonstrações contábeis, isso promove uma qualidade diferenciada na empresa atuante, 

é evidente que o cliente tenha o mínimo de conhecimento na área para conhecer os termos. 

Vasconcelos (2002) enaltece que as informações devem prover da verdade, ser eficaz, 

melhorar o entendimento, sem conter erros, segura para tomar decisões. 

 

2.2 CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

 

 A principal função que a contabilidade tem em uma organização, seja ela com ou 

sem fins lucrativos, é a de registrar informações úteis para auxiliar nas tomadas de 

decisões gerenciais e evitar a descontinuidade da instituição. De acordo com Stone (2011) 

a contabilidade é substancial para permanência financeira de uma entidade, pois fornece 

informações relevantes para o planejamento e avaliação do desempenho das empresas. 
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 É importante e necessário ampliar a compreensão quanto as informações 

fornecidas, aos proprietários/gestores, pela contabilidade, que contribuirá para atingir os 

objetivos econômicos e financeiros das empresas (STONE, 2011). Voltando a visão para 

as organizações do terceiro setor, não existe muita diferença, a contabilidade é 

imprescindível para sua estrutura, porém existem organizações permanentes que não 

levam essa informação com relevância. É importante que exista um parâmetro, que é a 

contabilidade, para haver uma boa avaliação quanto ao impacto social que a instituição 

promove, pelos doadores de recursos (NIYAMA; SILVA, 2008). 

 Em uma organização, constantemente, os administradores estão tomando 

importantes decisões. Passando a existir uma necessidade onde a contabilidade deve estar 

preparada com relatórios distintos, oferecendo informações úteis para o auxílio nas 

tomadas de decisões. Um dos pecados que a gestão pode ter, é não adotar a contabilidade 

como ferramenta. 

 Segundo Iudícibus e Marion (2008) é notório que nas empresas, em sua maioria, a 

má gerência é a grande vilã do sucesso da organização, pois decisões tomadas sem dados 

confiáveis, sem nenhum tipo de respaldo, podem prejudicar radicalmente a entidade, na 

qual frequentemente se tem uma contabilidade irreal e distorcida que apenas serve como 

um mero instrumento para atender as exigências do fisco.  

Os autores ainda defendem que a experiência e o feeling do administrador não são 

mais fatores decisivos no quadro atual; exige-se um elenco de informações reais que 

norteiam tais decisões. E essas informações estão contidas nos relatórios elaborados pela 

contabilidade. 

 Em vista disso, é por meio da contabilidade que a maioria das informações 

necessárias são geradas para gerir uma organização. 

 Crepaldi (2013) descreve que a contabilidade é um instrumento da função 

administrativa que tem como finalidade controlar o patrimônio, apurar os resultados das 

entidades, por fim, prestar informações sobre o patrimônio e o resultado das entidades 

para os seus usuários.  

 A necessidade de precisão nas decisões, que requerem velocidade de informações 

faz com que o conhecimento contábil se torne essencial em todos os setores. Para Lima 

(2013) as vantagens que os gestores podem ter em suas entidades, é facilmente 

conseguida com uma contabilidade organizada, que são elas: a verificação se a empresa 
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é lucrativa, análise do nível de risco que a empresa sofre, constatação se ela é 

financeiramente autônoma, análise da situação que se encontra a sua tesouraria, localiza 

os gasto que foram mais elevados e prediz impostos futuros e resultados. 

 Na figura 1 é apresentado as vantagens e desvantagens do uso da contabilidade em 

uma organização.  

 
Figura 1- Características de gestão com ou sem a Contabilidade como ferramenta 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 

Portanto, é perceptível a necessidade da parceria que a gestão deve ter com a 

contabilidade, onde elas devem caminhar juntas para obter êxito e alcançar os objetivos 

das empresas.  

 

2.3 A RELEVÂNCIA DA CONTABILIDADE NO TERCEIRO SETOR 

 

 Nas organizações do terceiro setor existe uma maior independência para determinar 

o seu próprio futuro, quando comparado com o setor público, pois não são sujeitas ao 

controle público direto, e também ao setor privado, visto que não distribuem lucros a seus 

proprietários. São criadas e mantidas por pessoas que acreditam que mudanças são 

necessárias, e desejam, elas mesmas, tomarem providência nesse sentido (HUDSON, 

1999). 

 Quando fundadas tais instituições, é necessário que seus proprietários estabeleça 

uma estrutura que tenham metas e objetivos. No entanto, como não se trata de entidades 

com fins lucrativos, há necessidade de conquistar voluntários para o seu crescimento. 

Quando é estabelecido uma gestão para tal, uma ferramenta essencial é a contabilidade. 
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Chagas (2011) defende que os desafios que se encontram nessas entidades, são 

devidos a sua má gestão, já que são consideradas organizações frágeis, e que é necessária 

uma gestão sustentável. No entanto, a contabilidade torna-se um instrumento 

indispensável, pois ela registra todos os fatos da entidade, mensurando-os da melhor 

maneira e demonstrando-os através de relatórios aos usuários. 

Uma grande aliada do terceiro setor, podemos dizer que é a informação contábil, 

que de acordo com Yamamoto e Salotti (2006) definem como aquela que modifica as 

circunstâncias do conhecimento de seu usuário em relação a organização e, a partir de 

perspectivas, a utiliza na solução de problemas. Dentro da concepção informacional e de 

relevância das informações, as demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor 

fornecem informações úteis para auxiliar os doadores em suas decisões de doação. 

Percebendo que um dos grupos interessados na informação das entidades sem fins 

lucrativos são os fornecedores ou provedores de recursos que, para o FASB (Financial 

Accouting Standards Board), os doadores são incluídos, cujas decisões quanto a alocação 

de recursos afetam tanto as organizações quanto a sociedade em geral.  

 Através da contabilidade é possível demonstrar para sociedade o trabalho que vem 

sendo desenvolvido por parte dessas instituições, para Vilanova (2004, p.4) é perceptível 

que no Brasil há uma multiplicação de organizações do terceiro setor, porém algumas 

apresentam objetivos duvidosos ao praticarem abusos e fraudes. No entanto, torna-se 

fundamental que exista nitidez em suas aplicações quanto aos seus recursos. 

 Para Campos (2003) existe uma maior necessidade de transparência quanto a sua 

aplicação quando há aumento do volume dos recursos arrecadados pelas entidades. 

Portanto, quanto mais clara for a avaliação de todo processo operacional da organização, 

mais positivamente será vista, e com isso, mais recursos poderão ser arrecadados. Uma 

forma de demonstrar tal lisura é dentro do balanço patrimonial. 

 Existem algumas mudanças nas nomenclaturas de determinadas contas do balanço 

patrimonial, definidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, apenas por uma 

questão de melhor definição, a ITG 2002 23 (CFC, 2012) estabelece que ao invés de 

‘conta capital’, tem-se ‘patrimônio social’ e ao invés de ‘lucro ou prejuízo acumulado’, 

tem-se ‘superávit ou défcit do exercício’. Onde pode ser melhor retratado na figura 2.  

 

 

 

 



 

361 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

Figura 2- Mudanças nas nomenclaturas das contas patrimoniais.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Na visão de Olak e Nascimento (2010) as expressões superávit e défict são para 

evidenciar o resultado positivo ou negativo, que em organizações do segundo setor, seria 

lucro ou prejuízo. Ainda afirmam que o termo ‘social’ expressa com maior compreensão 

a quem pertence o patrimônio líquido, ou seja, à própria sociedade. 

 A base que a contabilidade deve ter para tais entidades, é a lei 6.404/76, chamada 

de lei das sociedades anônimas (SA’s) ou sociedades por ações e suas alterações trazidas 

pelas leis 11.638/2007 e 11.941/2009.  

 Para Araújo (2005) as organizações do terceiro setor podem fazer uso de partes da 

lei das SA’s, no que se concerne, principalmente, às demonstrações contábeis e à 

escrituração de suas operações.  

 Para haver uma maior exatidão na prestação de contas nas entidades sem fins 

lucrativos, é preciso estar sempre elaborando os demonstrativos contábeis conforme as 

normas e os princípios fundamentais da contabilidade.  

 Normas e práticas que são associadas: NBC T 10.4 – Fundações (Resolução CFC 

nº 837/99); NBC 10.8 – Cooperativas; NBC 10.16 – Entidades que recebem subsídios, 

subvenções e doações. (Revogada pela Resolução do CFC nº 1.143 de 21 de novembro 

de 2008); NBC 10.18 – Entidades sindicais e associações de classe (Resolução do CFC 

nº 838/99 de 22 de fevereiro de 1999); NBC T 10.19 – Entidades sem finalidades de lucros 

(Resolução do CFC nº 926/2001 e nº 966/20003) foi revogada pela resolução do CFC nº 

1.409/2012 que aprovou a NBC-ITG-2002. 
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 Os princípios contábeis equivalem em normas que são capazes de nos proporcionar 

demonstrativos financeiros mais incontestáveis com a real organização de uma 

instituição, onde também é facilitada a informação contábil aos diversos usuários.  

Consoante a Iudícibus (2004) o que deve guiar a profissão para que se consiga 

alcançar os objetivos da contabilidade são os princípios contábeis, que para o autor são 

conceitos básicos que constituem o núcleo fundamental. 

 Os princípios que as entidades do terceiro setor adotou foram: o princípio da 

entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da atualização 

monetária (que foi revogado pela resolução do CFC nº 1.282/10), da competência e da 

prudência.  

O princípio da entidade diz que o patrimônio não deve ser confundido com 

aqueles dos seus sócios, em outras palavras, não se deve misturar os bens, 

o que é da organização é somente dela e o que é do proprietário pertence 

unicamente a ele;  

O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação 

no futuro e, portanto, a mensuração e apresentação dos componentes do 

patrimônio levam em conta esta circunstância; 

O princípio da oportunidade refere-se ao processo de produção de 

informações íntegras e tempestivas, onde deve ser mensurado e 

apresentado os componentes patrimoniais; 

O princípio do registro pelo valor determina que os componentes do 

patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das 

transações; 

O princípio da competência define que os efeitos das transações e outros 

eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou pagamento; 

O princípio da prudência fala que no caso de termos duas opções válidas, para 

a quantificação da variação patrimonial, devemos sempre considerar o 

menor valor para os bens e direitos, ativos, e o maior valor para as 

obrigações, passivo, pois é melhor prever prejuízos do que antecipar 

lucros, o contador deve ser prudente ao apresentar os seus resultados, não 

criando falsas expectativas.  
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 Portanto, quando somados todos esses pontos é possível ver a relevância da 

contabilidade nas organizações do terceiro setor. É de suma importância seguir essas 

normas e princípios para alcançar os objetivos de tais entidades.  

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES 

 

Através de conceitos por diversos autores que discorrem sobre os determinados 

assuntos da contabilidade, foi desenvolvido o referencial teórico. Baseou-se em artigos 

bibliográficos e dissertações de mestrado que abordam sobre estudos feitos da 

contabilidade dentro de entidades do terceiro setor. 

Observou-se por meio do referencial que os artigos apresentados foram aplicados 

em universidades para recolhimento de dados dos questionários obtidos e organizações 

do terceiro setor. 

Os estudos feitos são de grande importância para a sociedade, porém pouco 

abordados nas pesquisas acadêmicas, tendendo uma relevância menor sobre o assunto por 

parte dos acadêmicos. É fundamental destacar função estrutural e organizacional dessas 

ONG’s para estabelecer os fatores contabilísticos dentro de uma sociedade 

profundamente que visa o capital. Logo abaixo, no quadro 1, se tem os estudos que já 

foram publicados que seguem a mesma linha do tema desse estudo. 

 
Quadro 1- Estudos semelhantes a este.  

 TÍTULO Autor Objetivo Geral 

1 Contabilidade criativa versus 

ciência contábil: um estudo dos 

impactos do fenômeno sobre a 

ciência 
 

 

Sousa, 
Nascimento, 
Bernardes 

(2013) 

Evidenciar como a Ciência Contábil é 

afetada pela prática da contabilidade 

criativa.  
 

2 A contabilidade como instrumento 

de transparência para as entidades 

do terceiro setor. um estudo de caso 

na associação de assistência à 

criança deficiente (AACD)  
 

 

Neto, Freitas 
(2013) 

Analisar a contabilidade no processo de 

transparência para as entidades do terceiro 

setor.  
 

3 Atuação da contabilidade no 

terceiro setor: estudo de caso Mitra 

Arquidiocesana de Vitória  
 

 

Oliveira, 

Durãs 
(2014) 

Demonstrar quais são os procedimentos ou 

mecanismos utilizados para obtenção do 

controle financeiro das paróquias através da 

Mitra Arquidiocesana de Vitória.  
 

4 O desafio da contabilidade diante 

do terceiro setor nas prestações de 

contas 
 

 

Morais, 

Teixeira, 

Guimaraes 

Conhecer os procedimentos de prestação e 

contas da Fundação de Apoio a Pesquisa e 

Extensão (FAPEX) 
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(2017) 
  

5 A contabilidade como instrumento 

essencial no desenvolvimento das 

entidades do terceiro setor: o caso 

ACACCI  
 

 

Lima 
(2003) 

 

Demonstrar que a Contabilidade é um 

instrumento de grande utilidade para o 

desenvolvimento das Entidades do Terceiro 

Setor, no que tange a evidenciação da 

informação para os seus usuários. 
6 As contribuições da contabilidade 

na prestação de contas em entidades 

do terceiro setor: um estudo de caso 

na “primeira igreja batista bíblica de 

vitória da conquista no ano de 2011” 
 

 

Bomfim 
(2013) 

 

Analisar as contribuições da Contabilidade 

na prestação de contas da entidade do 

Terceiro Setor “Primeira Igreja Batista 

Bíblica no ano de 2011”, localizada em 

Vitória da Conquista-BA. 
 

7 Entidades Do Terceiro Setor: 

Importância do Conhecimento e 

Cumprimento das Obrigações 

Acessórias. 
 

 

 

Oliveira, 

Colares, 
Ferreira 
(2014) 

 

 

Apresentar os resultados obtidos por meio 

de uma pesquisa que teve por objetivo 

verificar quais as obrigações acessórias 

exigidas para as entidades do terceiro setor 

e qual o nível de conhecimento dos gestores 

de tais entidades acerca destas obrigações 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Com os inúmeros conhecimentos e a facilidade pelo qual o acesso de informações 

é fornecido faz com que a prática contábil amplie, no entanto para Sousa, Nascimento, 

Bernardes a prática da contabilidade criativa não deve ser tratado com normalidade pois 

induz a erros nos registros da empresa. 

Nos últimos anos, o terceiro setor ganhou espaço, obtendo grande visibilidade 

tanto da mídia quanto de inúmeros pesquisadores, devido seu crescimento e importância 

social, sobretudo visando suprir o que o Estado (primeiro setor) não realiza para a 

sociedade (MARQUES et al., 2015). 

Para Neto (2013) a arrecadação de recursos das entidades não governamentais se 

tornaram inviáveis devido as fraudes e corrupções diante do seu crescimento 

organizacional, pois os doadores, investidores questionam sobre a destinação dos recursos 

que foram doados e a eficiência do trabalho desenvolvido por tais instituições.  

Ultrapassando a percepção de que a contabilidade serve apenas para entidades 

com fins lucrativos, que tem como meta o lucro, Neto (2013) determina que a ideia de 

que o processo de decisão é consequência da contabilidade, tornando-se uma ferramenta 

de gestão controlada. O estudo e controle do patrimônio da entidade o departamento de 

contabilidade se responsabiliza, mediante o registro dos fatos contábeis obtidos, sendo 

que as informações sobre a composição e as variações do patrimônio de uma entidade 

auxiliam na tomada de decisões. 
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Houve uma necessidade maior de pessoas capacitadas para exercer as atividades 

contábeis da Mitra Arquidiocesana de Vitória. Oliveira, Durãs (2014) também esclarece 

que não são fornecidos as devidas comunicações para solucionar problemas. 

No desenvolvimento desse estudo Morais, Teixeira, Guimaraes (2017) a mídia e 

terceiros contribuem para uma má imagem do terceiro setor e sua função na sociedade 

atual, então é imprescindível a conscientização e a busca por informações antes de 

apropriar-se de quaisquer fundamento. 

A ênfase sobre o profissional contábil se dá pela constante busca pela informação, 

Lima (2003) também afirma que é de suma importância retratar a situação do patrimônio 

da empresa.  

Para Targino (2008) no que diz respeito ao terceiro setor é necessário indicar que 

seu progresso origina-se da iniciativa e da responsabilidade social de grupos sociais 

organizados, e também da iniciativa privada em parcerias a estas organizações sociais, 

podendo ser chamadas de OSC’s (Organizações da Sociedade Civil).  

As análises obtidas concedeu uma visão melhor sobre as finanças e contas 

patrimoniais que são realizadas dentro dessas entidades, aprimorando-se o controle dos 

recursos internos das organizações. 

A realização da contabilidade no terceiro setor fornece a legitimidade e a 

segurança dos fatos, Bonfim (2013) admite que a execução dos lançamentos nas ONG’s 

promove melhor planejamento e transparência nas finanças. 

 Verificar o grau de conhecimento sobre as obrigações exigidas, também é um 

relevante fator para os gestores dessas organizações, Oliveira, Colares e Ferreira(2014), 

asseguram que as obrigações fiscais são determinantes para os contribuintes das empresas 

sem fins lucrativos, ficarem alertas com as leis e normas esclarecidas. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Para atender o objetivo da pesquisa de evidenciar a contabilidade como 

ferramenta de gestão das entidades do terceiro setor, em uma Comunidade Católica na 

cidade de Mossoró/RN adotou-se a pesquisa descritiva, com aplicação de questionário e 

análise qualitativa.  

A pesquisa descritiva tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias tendo em vista a formulação e problemas mais precisos ou hipóteses 
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pesquisáveis para estudos posteriores. Esta tem o intuito de evidenciar a contabilidade 

como ferramenta de gestão das entidades do terceiro setor. De acordo com Gil (2010) é 

aquela que determina a definição das características do assunto pesquisado.  

         Ao que diz respeito aos procedimentos técnicos, foi optado o estudo de caso, que é 

caracterizado pela interrogação direta das pessoas que possam estar envolvidas com o 

objeto cujo comportamento se deseja conhecer. Na visão de Yin (2004) o estudo de caso 

é uma técnica de pesquisa que apresenta um método que abrange tudo em abordagens 

específicas de coletas e análises de dados.  

         Foi aplicado um questionário na Comunidade Católica Shalom de Mossoró/RN, 

onde foi introduzido um roteiro de entrevista ao contador responsável pela saúde 

financeira da instituição. No tratamento foi realizada uma análise contextualizando o 

entrevistado e confrontando com o referencial teórica, sendo realizado uma análise de 

conteúdo que conforme Bardin (2009) faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens, que tem como principal intenção a dedução de 

conhecimentos referente às condições de produção ou recepção que recorre a indicadores 

quantitativos ou qualitativos.  

         Houve uma análise qualitativa, pois foi necessário estimular o entrevistado a pensar 

e a se expressar livremente sobre o assunto em questão. Os dados obtidos, em vez de 

serem tabulados, de forma a apresentar um resultado preciso, eles são retratados por meio 

de relatórios, levando-se em conta aspectos tidos como relevantes, como as opiniões e 

comentários do entrevistado.  

 

4 RESULTADOS  

 

Inicialmente foi solicitado que o entrevistado aborda-se como foi fundada a 

entidade em sua percepção. Sendo assim, foi retratado pelo o mesmo que a Comunidade 

Católica Shalom é uma organização sem fins lucrativos, fundada por Moysés Louro de 

Azevedo Filho, há 36 anos em Fortaleza, onde é localizada a sua matriz. No entanto, 

existem diversas filiais distribuída por todo Brasil e em alguns países do exterior, e na 

cidade de Mossoró/RN foi surgida uma filial há 20 anos. Foi fundada a partir de uma 

experiência que o fundador teve com Deus, no qual foi plantado em seu coração um 

enorme desejo de viver em comunidade, levando o evangelho para o próximo. Hudson 

(1999) já dizia que tais instituições eram criadas e mantidas por pessoas que acreditam 
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que mudanças são necessárias, e desejam, elas mesmas, tomarem providência nesse 

sentido. Portanto, a forma que Moysés encontrou de transformar esse desejo em realidade, 

foi através de uma lanchonete em que teve ajuda de alguns amigos, que tomaram essa 

vontade como suas também, então ao mesmo tempo que eles serviam os clientes havia a 

evangelização.  

Em seguida foi perguntado qual o momento que a organização passou a utilizar a 

contabilidade como ferramenta. O contabilista explicou que desde que a associação 

começou a se expandir, foi visto a necessidade de abrir o CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica), pois a Receita Federal começou a cobrar. Como Stone (2011) reportava 

a contabilidade é essencial para prolongação financeira de uma entidade. Com isso, pode-

se afirmar que há conciliação com o referencial. 

Para dar continuidade a entrevista foi indagado quais eram os benefícios que 

obtiveram após ter a contabilidade como utensílio. O perguntado citou apenas alguns 

benefícios, que foram eles: organização interna; noção de quanto arrecadou em doações, 

nas vendas dos produtos da lanchonete e livraria; e ainda, uma visão geral do que entra 

(superávit) e do que sai (défcit).  Para Lima (2013) as vantagens que os gestores podem 

ter em suas entidades, é facilmente conseguida com uma contabilidade organizada, que 

são elas: a verificação se a empresa é lucrativa, análise do nível de risco que a empresa 

sofre, constatação se ela é financeiramente autônoma, análise da situação que se encontra 

a sua tesouraria, localiza os gasto que foram mais elevados e prediz impostos futuros e 

resultados. Sendo assim, existe concordância com o que há no referencial.  

Posteriormente foi feito mais um questionamento no qual foi interpelado se havia 

união entre a gestão e a contabilidade. O entrevistado afirmou que havia, pois era 

necessário o controle e a análise que o contador faz para auxiliar os gestores nas tomadas 

de decisões. Crepaldi (2013) relata que a contabilidade é um instrumento da função 

administrativa que tem como finalidade controlar o patrimônio, apurar os resultados, por 

fim, prestar informações para os seus usuários. Portanto, está em conformidade com o 

que consta no referencial. 

Logo depois, foi inquirido ao contador se eram feitos demonstrativos com notas 

explicativas suficiente para o bom entendimento dos usuários. No qual respondeu de 

forma direta e sem entrar em detalhes, disse somente que eram feitas. Para Vasconcelos 

(2002) as informações devem prover da verdade, ser eficaz, melhorar o entendimento, 
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sem conter erros, seguras para tomar decisões.  Dessa maneira, é perceptível a 

congruência entre a resposta e o referencial. 

Continuando a seguir o roteiro, a demanda se carregou em saber se são levantados 

relatórios e demonstrativos contábeis na organização. O contador disse que eram feitos 

semanalmente a análise dos balancetes e anualmente o balanço patrimonial era registrado. 

De acordo com Iudícibus e Marion (2008) dentro dos relatórios  elaborados pela 

contabilidade estão contidos informações que norteiam fatores decisivos, por isso a 

necessidade de serem feitos. Assim sendo, mais uma vez há harmonia com o referencial. 

A próxima questão levantada foi sobre a nitidez das aplicações de recursos. Onde 

o bacharel em Ciências Contábeis retrucou que as aplicações eram nítidas através dos 

comprovantes de gastos. Para Campos (2003) quanto mais clara for a avaliação de todo 

processo operacional da organização, mais positivamente será vista e com isso mais 

recursos poderão ser arrecadados. Desta forma, há coerência com o referencial. 

Consecutivamente surgiu uma nova indagação que foi se os demonstrativos da 

organização são elaborados conforme as normas da contabilidade. Obteve-se como 

resposta que sim, eram feitos segundo as normas, pois devido as prestações de contas com 

a Receita Federal e afins é necessário que seja, até mesmo para ser aprovado. Consoante 

a Araújo (2005) as organizações do terceiro setor podem fazer uso de partes das leis das 

SA’s, no que se refere, principalmente, as demonstrações contábeis. Posto isto há 

uniformidade com o referencial.  

O penúltimo quesito a ser levantado foi se na entidade era feito registro, 

classificação, demonstração, auditoria e análise de todos os fenômenos que transcorrem 

o seu patrimônio para auxiliar os seus gestores nas tomadas de decisões. O responsável 

pela comunidade redarguiu que eram feitos todos os passos citados, e que eles tinham um 

auditor independente que servia na sua matriz, localizada em Fortaleza. Na visão de 

Franco (1999) na contabilidade é necessário registrar, classificar, demonstrar, auditar e 

analisar todos os fenômenos que transcorrem no patrimônio da organização, tendo como 

seu principal objetivo fornecer informações, interpretações sobre a estrutura e alterações 

desse patrimônio, para auxiliar nas tomadas de decisões do seus gestores. Por 

conseguinte, o resultado obtido está de acordo com o referencial.  

 Para concluir a entrevista foi interpelado se o questionado concordava que a 

contabilidade é uma grande aliada da organização para conquistar  provedores de 
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recursos. O mesmo concordou com a afirmação, explicando que através dela há uma 

maior transparência com as notas e, consequentemente, aumentando a confiabilidade dos 

doadores.   Segundo Yamamoto e Salotti (2006) a informação contábil é aquela que 

modifica as circunstâncias do conhecimento de seu usuário em relação a organização e, a 

partir das concepções, utiliza nas soluções de problemas. Tendo em vista que um dos 

grupos interessados em tais informações das entidades sem fins lucrativos  são os 

provedores de recursos que, para o FASB, os doadores são incluídos, cuja as decisões 

quanto a alocação de recursos afetam tanto as organizações quanto a sociedade em geral. 

Dessarte, há analogia com o referencial.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A contabilidade é a ciência responsável pela saúde financeira das organizações, seja 

ela com ou sem fins lucrativos, que tem como objeto de estudo o patrimônio, permitindo 

assim o seu controle. Pode-se dizer também que é uma ótima ferramenta para gestão das 

entidades, pois auxilia os gestores nas tomadas de decisões.  

 O objetivo geral foi atingido, pois o mesmo buscava evidenciar a contabilidade 

como ferramenta de gestão das entidades do terceiro setor em uma Comunidade Católica 

em Mossoró/RN, fato este que foi demonstrado em razão da transparência que ela causa 

por meio de seus demonstrativos, apresentando a forma que foi gerado e distribuído os 

seus bens, e também a sua organização interna que foi permitida através dela. 

 Os objetivos específicos também foram alcançados, uma vez que os mesmos 

procuravam evidenciar os benefícios trazidos pela contabilidade, identificar a relevância 

da elaboração dos demonstrativos e relatórios contábeis, e demonstrar a pertinência da 

contabilidade para conquistar provedores de recursos. Pelo fato de terem sido 

comprovados quando comparado as respostas do entrevistado e o referencial teórico, e 

visto que a contabilidade atrai maior confiabilidade dos doadores e, consequentemente 

mais doações, isso se dá pelos benefícios e demonstrativos contábeis oferecidos pela 

instituição. 

Nos resultados da pesquisa foi perceptível a utilização da contabilidade de forma 

coerente na instituição. A Comunidade Católica Shalom mostrou ser um grande exemplo 

de transparência administrativa, contábil e em suas atividades em prol a sociedade, e é 

por esse motivo que vem crescendo há 36 anos e expandindo por todo o mundo. Ela segue 
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de forma correta o que a contabilidade impõe, fazendo demonstrativos e relatórios 

contábeis com nitidez para um bom entendimento de seus usuários. A sua gestão segue 

lado a lado com a contabilidade, permitindo que a entidade continue a evoluir.  

 A pesquisa limitou-se a estudar apenas a Shalom, na cidade de Mossoró/RN, por 

esse motivo não é possível inferir que todas as organizações do terceiro setor faça uso ou 

não, e também se é adequada a maneira que ela está sendo utilizada, sabe-se que se não 

for empregada do jeito certo, não será um mecanismo útil para gestão, impossibilitando 

o seu crescimento. 

 Portanto, a partir deste estudo, espera-se ter contribuído para realidade deste 

segmento de organizações sem fins lucrativos da cidade de Mossoró/RN, e demonstrado 

quanto é relevante o uso da ciência contábil neste ramo. Para pesquisas futuras, sugere-

se uma exploração em outras entidades do terceiro setor, como igrejas, fundações, entre 

outros. Além disso, pode-se aplicar em outras cidades, para que possa assim ter um 

conhecimento abrangente e aumentar o número de pesquisas nessa área.  
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GRUPO I – Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO 

Temas como a Controladoria e Teoria Institucional vem sendo frequentemente associados 

às empresas, o que destaca sua relevância na tomada de decisão e eficácia organizacional, 

e especificamente no caso da última a identificação da produção científica nas Ciências 

Contábeis. A relevância desse tipo de estudo vem sendo reconhecida por a Controladoria 

tratar-se de um mecanismo de gestão capaz de oferecer informações acerca da situação 

da empresa e influenciar diretamente na tomada de decisão. Destarte, esse estudo tem 

como objetivo evidenciar a Controladoria como instrumento de gestão nas Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs) na perspectiva da Teoria Institucional. Com relação aos 

procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e de 

natureza quantitativo, elaborou-se um questionário com 11 perguntas sobre PMEs, 

controladoria e teoria institucional, que foram respondidas por controllers. No tratamento 

de dados, foi realizado um confronto entre o referencial teórico e as respostas obtidas na 

coleta de dados. Os resultados apontaram a importância da Controladoria como um 

diferencial para atender as necessidades desses novos empresários e para a permanência 

dentro das empresas. Sobre o novo institucionalismo, que tem se tornado importante nas 

PMEs, mostrando se presente dentro das organizações, principalmente por causa da 

competitividade, onde essa nova forma de organização abrange várias áreas do 

conhecimento. Porém tem que ser mais estudada pois se percebe que ainda está um pouco 

ausente dentro de algumas empresas.  

Palavras-chave: Controladoria. Teoria Institucional. Pequenas e Medias empresas. 
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ABSTRACT 

 

Issues such as Controllership and Institutional Theory have been frequently associated 

with companies, which highlights their relevance in decision making and organizational 

effectiveness, and specifically in the case of the latter the identification of scientific 

production in Accounting Sciences. The relevance of this type of study has been 

recognized by the Controllership as a management mechanism capable of providing 

information about the company's situation and directly influencing decision-making. 

Therefore, this study aims to show the Controllership as an instrument of management in 

Small and Medium Enterprises (SMEs) from the perspective of Institutional Theory. 

Regarding the methodological procedures, this is a descriptive and quantitative research, 

a questionnaire was elaborated with 11 questions about SMEs, controllership and 

institutional theory, which were answered by controllers. In the data treatment, a 

comparison was made between the theoretical reference and the answers obtained in the 

data collection. The results pointed out the importance of Controllership as a differential 

to meet the needs of these new entrepreneurs and the permanence of SMEs in the market. 

On the new institutionalism, which has become important in SMEs, showing itself within 

organizations, mainly because of competitiveness, where this new form of organization 

covers several areas of knowledge. But it has to be studied more because it is perceived 

that it is still a little absent in some companies. 

 

Key-words: Controllership. Institutional Theory. Small and medium enterprises. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As necessidades determinadas pelo avanço do mundo corporativo moderno e o 

aperfeiçoamento da Contabilidade em seus sistemas de informações, surgiram como um 

gatilho na busca das organizações por mecanismos mais eficientes de gestão. No Brasil, 

as pequenas e médias empresas (PMEs) desempenham um papel vital em sua economia, 

sendo significantes ainda na concorrência mundial. 

Haja vista a rápida evolução do mercado, as PMEs sofreram maior impacto se 

comparadas as empresas de grande porte. Pois estas, geralmente já detém um sistema de 

controle interno e externo mais rigorosos, tendo de fazer apenas algumas retificações. A 

Controladoria mostra-se, então, como um diferencial para auxiliar ao empresário no 

conhecimento da situação de sua empresa e na tomada de decisão, afim de que seja 

possível o atingir a eficácia e perenidade organizacional (GOTTARDO; CESTARI, 

2007; BORTOLLUZI et al, 2011; CARMO et al, 2013; KICH et al, 2014). 

O profissional responsável pela Controladoria é o controller, segundo Mendes 

(2002) ele seria uma espécie de almoxarife da base de dados da empresa, em que se 

encontram além de dados, os critérios de mensuração, de valoração e de regras de decisão 

além de outros. Esta base irá controlar todas as vertentes de decisão da empresa sejam 

elas operacionais, econômicas ou financeiras. 

 Outrossim, a Teoria Institucional que tem estimulado a atenção de pesquisadores 

na área da contabilidade. A mesma possibilita importantes contribuições para as 

organizações. Mostrando uma abordagem sociológica, em que seu principal objetivo é 

identificar a produção científica nas ciências contábeis. Essa teoria oferece argumentos 

de qualidade para determinadas mudanças em que um grupo de profissionais fará de tudo 
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para que essas modificações seja as melhores possíveis e que a empresa venha a prosperar. 

Conforme Scott (1995b), a teoria institucional pondera transformações ocorridas na área, 

especialmente a partir de meados dos anos 60, período marcado por trabalhos orientados 

em favor da perspectiva de sistemas abertos. 

 Em face ao relevante papel da Controladoria nas pequenas e médias empresas, e no 

seu potencial como instrumento de gestão, emerge o seguinte questionamento que 

norteará este artigo: Como a Controladoria atua como instrumento de gestão nas pequenas 

e médias empresas na perspectiva da Teoria Institucional?  

 O presente artigo tem como objetivo, destarte, evidenciar a Controladoria como 

instrumento de gestão nas pequenas e médias empresas na perspectiva da Teoria 

Institucional. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Temas como a Controladoria e Teoria Institucional vem sendo frequentemente 

associados às empresas, o que destaca sua relevância na tomada de decisão e eficácia 

organizacional, e especificamente no caso da última a identificação da produção científica 

nas Ciências Contábeis.  

 

2.1 A CONTROLADORIA  

 

 De acordo com Durigon (2012) a controladoria surgiu no século XV na França, já 

Silva, Toledo Filho e Pinto (2009) afirmam que o termo controladoria difundiu-se na 

Alemanha a partir de 1779, já nos Estados Unidos, a controladoria se originou nos 

serviços públicos em 1950 (LUNKES, 2009, LUNKES; HEICHSEN; DA ROSA, 2015).  

Entretanto, segundo Monteiro e Barbosa (2011, p. 41) “no Brasil a função 

Controladoria foi incorporada à prática empresarial com a instalação das multinacionais 

no país”, em que houve um significante aumento na procura por profissionais área no 

país.  

Conforme Mosimann (1993) a controladoria é uma ciência autônoma, não mais 

como uma área da contabilidade, porém é intimamente ligada a ela. Para Padoveze (2012, 

p. 3) a Controladoria “pode ser entendida como a ciência contábil evoluída.” Desta forma 

a controladoria seria a Ciência Contábil com uma análise mais gerencial e controladora.  

 Na visão de Chiavenato (2000) a controladoria busca assegurar que as coisas sejam 

feitas segundo as expectativas ou conforme o que foi planejado, organizado e dirigido, 

assinalando as faltas e erros a fim de repará-los e evitar repetição. Já Borineli (2006, p. 

05) conceitua controladoria como “um conjunto de doutrina e conhecimentos, que se 

constituem em base teóricas e conceituais de ordens operacional, econômica, financeira 

e patrimonial, relativas ao controle do processo de gestão organizacional”.   

 
Genericamente controladoria é a área de conhecimento profissional que nas 

entidades com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas, revestidas por um 

órgão administrativo com o próprio nome de Controladoria ou através de ações 

administrativas, se preocupa em estudar o patrimônio no tocante a gestão 

econômica (FRANKLIN, 2012, p. 5).   

 

Nesse sentido é verossímil retratar a controladoria genericamente e mais adaptada 

a empresa, seja ela de pequeno ou médio porte. Traçados os objetivos e a forma de 

tratamento das informações é possível moldar a forma de controle dos dados a fim de que 
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desempenhe uma melhor análise na tomada de decisão.  

Ainda que não haja um consenso do conceito de controladoria, seja ela uma 

ciência independente ou ramo da contabilidade, é garantido que a gestão e a busca de 

maior eficiência na organização estão intimamente ligadas ao termo controladoria 

(DURIGON, 2014, LUNKES; HEICHSEN; DA ROSA, 2015).   

Para Bianchi, Backes e Giongo (2006) o processo de gestão das empresas deve 

ser compreendido como um planejamento estratégico, operacional, execução e controle, 

que proporciona a tomada de decisões relevantes para busca da eficácia organizacional.    

Para atingir os resultados esperados, a execução das ações deve estar de acordo com 

aquilo que foi planejado. Isto posto, a controladoria possui um papel fundamental nesse 

processo de gestão, visto que atua por meio da interação com todas as áreas da empresa, 

as quais disponibilizam as informações para a gestão da organização de modo a tomar 

decisões fundamentadas e mais eficientes.   

 
A finalidade da Ciência de Controladoria é o controle econômico das entidades 

com uma gestão baseada em resultados econômicos. [...] Os serviços possuem 

aspectos diferenciados e específicos que devem ser tratados de forma 

diferenciada. A controladoria nas empresas prestadoras de serviços apresenta 

resultados otimizados proporcionando uma atividade competitiva 

(TAKAKURA JUNIOR, 2012, p. 15).        

 

De acordo com o supracitado, as aplicações da controladoria podem ser realizadas 

individualmente e setorizada. No caso das pequenas empresas, seu gerenciamento pode 

ser realizado por meio de um funcionário em específico com o cargo de controller.   

Na visão de Paulo et al (1997) apud Santos e Miranda : “Esse papel difere 

grandemente de empresa para empresa. Dependendo do porte e estrutura organizacional, 

a função de Controladoria pode atuar de formas diferentes e dentro dos mais diversos 

níveis da administração’’. Bruni e Gomes (2010 apud Mendes, 2002) sustentam que esse 

profissional seria uma espécie de almoxarife da base de dados da empresa, em que se 

encontram além de dados, os critérios de mensuração, de valoração e de regras de decisão 

além de outros. Esta base busca organizar e expor dados relevantes, de modo a exercer 

influência na tomada de decisão dos gestores, lógica e concernentemente com os objetivos 

organizacionais visto que pretende controlar todas as vertentes de decisão da empresa 

sejam elas de cunho financeiro, operacional ou econômico.   

Crepaldi(2011,p.28) estabelece que:  

 
O controllerfaz parte da cúpula administrativa, participando nos processos de 

planejamento e controle empresarial, capacitando os gerentes e os 

administradores a planejarem, executarem e controlarem adequadamente as 

atividades da empresa, utilizando com eficiência e eficácia os recursos que são 

colocados a sua disposição com a missão e o objetivo da empresa, conduzindo-

a ao sucesso.   

O profissional tem por principal encargo sempre estar atualizado no mercado em 

que a empresa se dispõe, ter habilidades multifuncionais, conhecimento abrangente nas 

áreas contábil, financeira, econômica e administrativa. Oliveira, Perez Jr. e Silva (2011) 

citam conhecimentos exigidos pelo mercado: contabilidade e finanças, sistemas de 

informações gerenciais, tecnologia da informação, aspectos legais de negócios e visão 

empresarial, métodos quantitativos e processos informatizados da produção de bens e 

serviços.  
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Para Santos e Miranda (2010): “O controle deve ser contínuo e recorrente, 

avaliando o grau de adesão entre os planos e sua execução, é a etapa do processo onde se 

analisa os desvios.” Desse modo, o controle deve ser feito assiduamente, avaliando o 

desempenho dos planos e sua execução, de modo a inquirir os desvios e ao mesmo tempo 

buscar as causas, orientando as ações corretivas, com o intuito de atingir os objetivos 

propostos.  

 

2.2 A TEORIA INSTITUCIONAL  

 

O conceito de teoria institucional vem sendo exercido há anos em estudos 

sociológicos e organizacionais. Conquanto continua a ser um dos conceitos mais 

controvertíveis em termos de concepção teórica e de aplicação prática. Um dos primeiros 

autores a efetuar foi Everett Hughes. Onde o mesmo (HUGHES 1942). “Estabelece a 

instituição como uma entidade social implementado de maneira esperada e permanente”.  

A persistência das organizações deriva não apenas do fato de que estas satisfazem 

necessidades humanas sobressaindo que essas necessidades são culturalmente assentadas, 

mas também de um conjunto de fatores contingenciais que nascem das relações 

inevitáveis “de fenômenos sociais com outros fenômenos sociais e com outros fenômenos 

que não são nada sociais” (HUGHES, 1936, p.181). Na visão de Carvalho, Vieira e Lopes 

(2001) o prognóstico do questionamento institucional é Philip Selznick, ao interpretar as 

organizações como uma “‘expressão estrutural da operação racional’ que, ao longo do 

tempo, são sujeitas às pressões do ambiente social e modificando-se em sistemas 

orgânicos”, passando por um processo de institucionalização através do qual “os valores 

substituem os fatores técnicos na determinação das tarefas organizativas” (CARVALHO, 

VIEIRA e LOPES, 2001, p.1).  

A respeito da tradição sociológica de Selznick, o novo institucionalismo propõe-

se ser diferente, trazendo novas contribuições para o campo dos estudos organizacionais. 

De fato, a etnometodologiaGarfinkel, (1967) e o construtivismo social Berger e 

Luckmann, (2001) são considerados como microfundamentos oficiais da perspectiva 

institucional Powell e Dimaggio, (1990).  

Conforme Carvalho, Vieira e Lopes (2001, p.7) antes da contribuição 

institucional, “os ambientes eram variáveis formadas por elementos de dimensão 

fundamentalmente objetiva, como os recursos materiais, a tecnologia e o capital”. Os 

autores afirmam que a proposta institucionalista sugere o acrescento de um “sistema de 

crenças e de normas institucionalizadas” à visão do ambiente formado por “fluxos e 

intercâmbios técnicos”.  

Em um dos artigos clássicos da corrente neo-institucional, Meyer e Rowan (1983) 

baseiam-se na ligação da existência da chamada sociedade pós-industrial, cujas 

infraestruturas organizacionais formais espelham os mitos dos contextos institucionais 

nos quais estão adentradas, em vez das demandas decorrentes de atividades do seu 

trabalho. Os autores, numa referência ao construtivismo social, assimilam as organizações 

como reflexos estruturais da realidade socialmente construída, sendo condicionadas, 

principalmente, por seu ambiente institucional. Desse modo, o mito da racionalidade 

expresso por meio de regras institucionais racionalizadas, presentes em diferentes 

domínios da atividade − influencia a forma e a expansão da organização formal que 

incorpora tais regras como elementos estruturais: quanto maior o grau de modernização 

da sociedade, maior a presença das estruturas racionalizadas em dados domínios e maior 

o número de domínios com estruturas racionalizadas.    
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Institucionalizar-se, para uma organização, significa, portanto, uma alternativa 

para mudanças necessárias à organização. Tais transformações ocorrem através da 

eficiência ou pura e simplesmente por adequações conformais adotadas na gestão 

organizacional. Tolbert e Zucker (1999, p. 205) entendem a institucionalização como um 

conjunto de processos sequenciais que “sugerem variabilidade nos níveis de 

institucionalização, implicando, deste modo, que alguns padrões de comportamento 

social estão mais sujeitos do que outros à avaliação crítica, modificação e mesmo à 

eliminação”.  

Consequentemente, a organização, quando criada, define uma missão e estratégia, 

através das quais suas interpretações de mundo serão estabelecidas e transferidas à 

sociedade e seus stakeholders por meio de mecanismos de gerenciamento de impressões 

e instalações de mitos. A responsabilidade social se instala pelo mesmo caminho e se 

conclui no sucesso destes procedimentos.   

Na teoria institucional, a fixação de uma gestão interessada em valores 

socialmente incumbidos se dá, portanto, desde a criação da empresa. Os padrões e ideais 

podem ser reparados e ordenados a uma nova intenção cidadã de permanência, se a 

preferência por políticas socialmente responsáveis surgir após a fundação. Mas, 

independentemente do estabelecimento das diretrizes em responsabilidade social 

acontecer no momento de criação da empresa ou depois, faz se necessária a decisão sobre 

qual abordagem a ser adotada.  

Dias Filho (2003, p. 95) analisando Meyer e Rowan (1992), DiMaggio (1991) e 

Powell (1983) entre outros, sugere que:   

 
A teoria institucional procura clarificar o funcionamento das organizações 

como uma veracidade socialmente fundada e constituída. Sob esse prisma, elas 

são vistas como um ente que atua em função de regras, procedimentos, crenças 

e valores predominantes em determinado contexto.  

 

Desta maneira, a designação por uma versão razoável de institucionalização, por 

meio da alteração de incentivos e de oportunidades oferecidas, pode alterar sua natureza 

a sua repercussão sobre os indivíduos com os quais interage, uma vez que esses 

indivíduos, na organização moderna, são equivalentes ao conhecimento da e para a 

organização.  

Zucker (1987, p. 443-464) afirma que:   

 
A teoria institucional organizacional proporciona um aspecto abundante  e 

composto das organizações. Nessa teoria, as organizações são persuadidas  por 

pressões normativas, às vezes procedentes  de fontes externas, tais como o 

Estado, outras vezes resultantes  dentro da própria organização. Sob certas 

conjunturas, essas imposições  levam a organização a ser orientada por 

elementos legitimados por procedimentos operacionais padrão, para a 

certificação profissional e a exigência, que muitas vezes têm o efeito de 

direcionar a atenção de desempenho da tarefa (tradução nossa).  

 

A teoria institucional tem sido inserida  nas áreas de economia, sociologia, ciência 

política, administração e contabilidade, sendo usada como pano de fundo em inúmeros 

trabalhos, que buscam entendimentos da veracidade social dentro de sistemas como 

organização, família e governo. Estudos apontam que esse despertar pela teoria 

institucional tem como suporte os anos 1980. Assim, Peters (2000, p. 9) confirma que:  

 
Tem havido revalidação das principais teorias institucionais no campo das 
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ciências sociais, e especialmente em ciência política. March e Olsen (1984) em 

seu artigo publicado no American Political Science Review (APSR), principal 

jornal da pesquisa acadêmica de ciência política, retratou o início da subversão 

contra o individualismo metodológico de ambos e as abordagens da escolha 

racional. Na sequência desta e sua posterior publicações 1989, 1994; Brunsson 

e Olsen, 1993; Olsen e Peters, 1996 tem ocorrido uma proliferação de teorias 

institucionais e as aplicações dessas teorias. Da mesma forma, em Economia 

North, 1990; Alston, Eggerston e Norte, 1996; Khalil, 1995 e na sociologia 

DiMaggio e Powell, 1991; Scott, 1995; Zucker, 1987 houve um nascimento 

(ou mais adequadamente uma ressurreição) de abordagens institucionais para 

as questões básicas nestas disciplinas (tradução nossa).  

 

Para Carvalho, Andrade e Mariz (2005, p. 3) a teoria institucional depreende a 

haveres de modificações, enquanto uma mutação de padrões e regras para assegurar 

conformidades e reduzir riscos e incertezas, isto é, a mudança ocorre para sustentar uma 

ordem de valores compartilhados. Em concordância de Silva e Gonçalves (1999, p. 220) 

a teoria institucional é concebida pela convergência de influência de corpos teóricos 

oriundos da ciência política, da sociologia e da economia, que buscam incorporar em suas 

proposições a ideia de instituições e de padrões de comportamento, de normas e de 

valores, de crenças e pressupostos, nos quais encontram-se imersos indivíduos, grupos e 

organizações.  

 

2.3 CONTROLADORIA x TEORIA INSTITUCIONAL 

 

 A Controladoria é um recurso da ciência contábil e de outras ciências, como por 

exemplo, as gestões financeira e econômica, empregada às organizações com o propósito 

de prestar orientação ao plano de negócio empresarial. Esta tem se mostrado como um 

instrumento de controle dentro das empresas que é vital para uma melhor organização, 

traçando assim diretrizes eficientes para assegurar a perenidade das entidades 

(MOSIMANN e FISCH, 2009; BORINELLI, 2006; CARMO et al, 2013; KICH, 2014). 

 Em estudos organizacionais sendo um dos primeiros, adotam o conceito de 

instituição de um modo prescritivo, apreensivos com as formas como uma organização 

pode tornar-se uma instituição, auferindo plausibilidade perante a sociedade e tornar-se 

perseverante, em que o mesmo sobreviva ao ambiente de negócios. As instituições 

crescem em número e tornam-se mais especializadas em termos de função. Elas se 

sujeitam a um número maior de contingências, consequência do aumento da mobilidade. 

Ao relacionar Teoria Institucional com Controladoria, constata-se que a última 

concerne de uma área emergente no Brasil, ou seja, que se encontra em um processo de 

institucionalização, não apenas como área de conhecimento, mas também unidade 

organizacional. Ambas atuam em todos os setores organizacionais, fornecendo suporte e 

orientação a produção de informações necessárias na tomada de decisões do gestor. 

 

2.4 ESTUDOS EMPÍRICOS ANTERIORES 

 

Ivam Ricardo Peleias, bacharel (FECAP e PUC-SP) mestre e doutor em Ciências 

Contábeis pela Universidade de São Paulo (FEA-USP), realizou estudos na área da 

Controladoria, um deles é o livro ‘‘Controladoria, gestão eficaz utilizando padrões’’, 

apresentando a relevância da abordagem de risco-retorno e da alocação de capital para 

controle da gestão de instituições financeiras, fazendo uma análise da controladoria e a 

inserção do fator risco em sua atividade e ainda os riscos financeiros da empresa moderna, 
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os diversos tipos de riscos presentes na atividade de intermediação financeira e a 

reorientação da controladoria. 

MasayukiNakagawa, graduado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Fundação 

Escola de Comércio Alvares Penteado, mestre e doutor em Controladoria e Contabilidade 

pela Universidade de São Paulo (USP) desenvolve estudos ligados a competitividade, 

eficácia organizacional, e custos aplicada à contabilidade. ‘’Introdução à Controladoria: 

conceitos, sistemas, implementação’’ (1993) é um desses estudos, centrado no modelo de 

informações GECON (Gestão Econômica ou Gestão por resultados), determinou os 

princípios e condições para a estruturação da integração entre os sistemas de padrões e de 

orçamento visando possibilitar o apoio requerido na viabilização da eficácia empresarial,  

partindo da visão gerencial, analisando aspectos relevantes relacionados com o modelo 

de gestão, processo de tomada de decisões e dos sistemas de informações, para identificar 

as interdependências requeridas na estruturação do modelo de informação adequado. 

A teoria institucional tem ganhado angariado aspecto ao longo dos anos, e 

Quinello (2007) analisando as funções de Hall e Taylor, diz que “os teóricos institucionais 

indicam instituições como sendo: os próprios protocolos, métodos, normas e práticas 

oficiais e oficiosas específicas as organizações da comunidade política ou da economia 

política”. 

No meio de alguns trabalhos sobre dispersão de renovação em sua espessura 

institucional, distingue-se o ensaio de Ribeiro (2012) em que o autor faz uma ponderação 

acerca da concepção institucional envolvido na alteração em instituições de Ensino 

Superior, e salienta ainda que essa dimensão institucional não fora apreciada em estudos 

precedentes. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Pesquisa pode ser compreendida como um processo sistemático da produção do 

conhecimento, buscando gerar novos conhecimentos e/ou a confirmação ou refutação de 

algum conhecimento pré-existente, podendo também ter como interpretação o conjunto 

de atividades orientadas pela busca de um conhecimento. (THIOLLENT, 1997). A 

pesquisa realizada neste estudo é classificada quanto aos seguintes aspectos: pelo modo 

de abordagem do problema, de acordo com seus objetivos e com base nos procedimentos 

técnicos utilizados.  

 De modo que seja possível chegar à resposta do problema de pesquisa deste estudo 

foi abordada a tipologia qualitativa de pesquisa que para Roesch (2007) está ligada a uma 

fase exploratória da pesquisa e é apropriada para uma avaliação formativa, objetivando a 

efetividade de um projeto.  

Diante da necessidade de determinar o delineamento da pesquisa e descrever as 

características do estudo com relação aos objetivos foi adotada a pesquisa descritiva, que 

para Martins (2007) objetiva a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, como também o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos. Neste 

caso, a aplicação da abordagem descritiva contribui para identificar a relação da 

Controladoria e a Teoria Institucional. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados como embasamento 

teórico informações coletadas por meio da metodologia da pesquisa bibliográfica, ou seja, 

desenvolvida a partir de materiais publicados em livros, artigos e teses; bem como estudo 

de caso, que conforme Yin (2005) possibilita o estudo de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, particularmente quando os limites entre o fenômeno 



 

381 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

e o contexto não estão claramente delineados; através de questionários respondidos por 

controllers.  

O período de coleta de dados ocorreu em 14 de junho a 05 de julho de 2018, sendo 

estruturada da seguinte forma: 11 questões fechadas, encaminhadas para profissionais da 

Controladoria e com respostas recebidas por meio eletrônico (e-mail). Os questionários 

foram respondidos espontaneamente e a aplicação do mesmo garantiu que a identidade 

dos respondentes fosse preservada. Conforme Richardson (1999, p. 191), questões 

fechadas são aquelas que contêm perguntas contendo alternativas de respostas 

preestabelecidas, onde o participante deve responder à alternativa que mais condiz às suas 

características da pesquisa. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), as vantagens do 

questionário são a economia no tempo; obtenção de um maior número de dados; atingir 

um maior número de pessoas simultaneamente; obtenção de respostas mais rápidas e 

precisas e em razão do anonimato dos respondentes.  

O presente artigo objetiva, portanto, evidenciar a Controladoria como instrumento de 

gestão nas pequenas e médias empresas na perspectiva da Teoria Institucional. Em relação 

as Pequenas e Médias Empresas, consoante Chiavenato (2010) estas vêm aumentando a 

sua participação na economia nacional, sempre inovando, assumindo riscos, 

estabelecendo estratégias para melhorar seus resultados. Para Drucker (1998), a inovação 

nessas empresas se dá por meio da percepção das necessidades do mercado. Em relação 

ao tratamento de dados dessa pesquisa, foi realizado um confronto entre o referencial 

teórico e as respostas obtidas na coleta de dados. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Este segmento aborda a definição da concepção dos respondentes ás questões 

recomendadas, bem como a análise descritiva dos dados, foi manuseado um questionário 

digital com 17 perguntas fechadas, com o propósito de distinguir o perfil dos 

controllersnas pequenas e médias empresas. 

Tabela 01 – Sexo dos respondentes 
Sexo Frequência Percentual 

Masculino 4 80% 

Feminino 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  
Inicialmente, foi realizada uma análise acerca do sexo dos respondentes, conforme 

a tabela 1, de acordo com esta pesquisa os homens predominam essa área da contabilidade, 

sendo o resultado de 80% dos respondentes pertencentes ao sexo masculino e apenas 20% 

ao sexo feminino. 
Tabela 02 – Faixa etária 

Faixa etária Frequência Percentual 

Até 25 anos 1 20% 

Entre 26 e 30 anos 0 0% 

Entre 31 e 40 anos 2 40% 

Entre 41 e 50 anos 2 40% 

Acima de 50 anos 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 
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Ao analisar a tabela 2, pode-se perceber que 40% dos respondentes possui entre 31 

e 40 anos, 40% entre 41 e 50 anos e os 20% restantes, até 25 anos.  

 

Tabela 03 – Estado civil 
Estado civil Frequência Percentual 

Solteiro (a) 0 0% 

Casado (a) 5 100% 

Divorciado (a) 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Na tabela 3, constatou-se que todos os respondentes são casados. Logo em seguida, 

questionou-se sobre o nível de escolaridade destes (Tabela 4). 
 

Tabela 04 – Nível de escolaridade 
Escolaridade Frequência Percentual 

Graduado 3 60% 

Mestrado 2 40% 

Doutorado 0 0% 

Técnico 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados de pesquisa (2018) 

 

Verifica-se que os profissionais respondentes do questionário, representam em um 

percentual de 60%, aos possuem graduação e 40% os que possuem mestrado.  
 

Tabela 05 - A Controladoria como uma ciência independente. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 1 20% 

Concordo em partes 2 40% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 2 40% 

Não sei responder 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Conforme a tabela 5, os respondentes foram questionados quanto a Controladoria 

ser uma ciência independente, somente 20% concordaram, 40% concordaram em partes 

e os 40% restantes discordaram. Para Mosimann (1993) a Controladoria é de fato uma 

ciência autônoma, não é mais  uma área da contabilidade, mas está intimamente ligada a 

ela. Já conforme Padoveze (2012, p. 3) a mesma “pode ser entendida como a ciência 

contábil evoluída.”. Logo, a Controladoria seria a Ciência Contábil com uma análise mais 

gerencial e controladora. 

Os respondentes foram indagados quanto a Controladoria poder ampliar seu 

conceito e utilização, onde todos concordaram, o que valida a afirmação de Beuren, 

Bogoni e Fernandes (2008) de esta pode ampliar seu conceito e uso conforme a estrutura 

empresarial, procurando responder à complexidade do ambiente na qual está inserida. 
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Tabela 06 - O controle deve ser contínuo e recorrente, avaliando o grau de adesão entre 

os planos e sua execução. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 3 60% 

Concordo em partes 1 20% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 1 20% 

Não sei responder 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Na tabela 6 averiguou-se que a maior parte dos controllers, 60% concordaram e 

20% concordaram em partes que o controle deve ser contínuo e recorrente, avaliando o 

grau de adesão entre os planos e sua execução, os demais 20% discordaram. Na visão de 

Santos e Miranda (2010) além de o controle precisar ser contínuo e recorrente, é a etapa 

do processo onde se examina os desvios, buscando constatar as causas, direcionando as 

ações corretivas, observando o acontecimento no cenário futuro, com o fim de alcançar 

os objetivos propostos.  

Tabela 07 - A função do controller é iminentemente contábil. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 4 80% 

Concordo em partes 0 0% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 1 20% 

Não sei responder 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Esta sétima tabela destaca que a maioria (correspondente a 80%) acredita que a 

função do controller é iminentemente contábil, o que valida a afirmação de Santos e 

Miranda (2010) que ainda acrescenta que o controller acompanha o plano de ação da 

empresa, avaliando a atuação de todos os gestores, de forma que possam ser alcançados 

os resultados, global e setorial organizando e relatando dados importantes, exercendo 

influência fazendo com que os gestores tomem decisões lógicas e concernentes com a 

missão e objetivos da empresa. 
 

Tabela 08 - As organizações devem ser inovadoras, e precisam ser organizadas para o 

abandono sistemático de tudo aquilo que é costumeiro. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 2 40% 

Concordo em partes 2 40% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 1 20% 

Não sei responder 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Conforme a tabela 8, os profissionais foram questionados quanto a inovação nas 

organizações e se devem estar preparadas para o abandono do que é costumeiro. Foram 

coletadas as seguintes respostas: 40% concordam, 40% concordam em partes e apenas 

20% discordam. A maior parte das repostas corrobora com a máxima de Drucker (1998, 
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p. 58): “as organizações devem ser inovadoras, e precisam serorganizadas para o 

abandono sistemático de tudo aquilo que é costumeiro, conhecido e confortável, quer se 

trate de um produto, serviço ou um processo, um conjunto de aptidões, relações humanas 

e sociais, em resumo, ela precisa ser organizada para mudanças constantes.”, ou seja, a 

inovação mostra-se indispensável para a permanência das Pequenas e Médias Empresas 

no mercado, sendo preciso o empreendedor perder esse receio. 

As empresas podem ser identificadas pelo seu tamanho, de acordo com o seu 

faturamento bruto ou uma série de critérios, como a quantidade de funcionários ou 

volume de negócios. Essas surgem como a maneira estruturada e organizada em busca de 

atingir um determinado resultado e crescimento, sempre investindo em melhorias, dando 

preferência a profissionais que possam auxiliar nestes objetivos com ideias inovadoras. 

Tabela 09- As pequenas e médias empresas estão sempre inovando, procurando novas 

atividades, assumindo riscos, procurando trabalhar com eficiência, estabelecendo 

estratégias para reduzir custos e melhorar seus resultados. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 0 0% 

Concordo em partes 3 60% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 2 40% 

Não sei responder 0 0% 

Total 5  100%  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Consoante a Tabela 09, os respondentes foram questionados com relação a se as 

PME’s estão sempre inovando, se procuram novas atividades, assumem riscos, 

procurando trabalhar com eficiência, estabelecendo estratégias para reduzir custos e 

melhorar seus resultados. A maioria, que corresponde a 60% concordou em partes e 40% 

discordaram. Para Chiavenato (2000) as pequenas e médias empresas vêm aumentando 

sua participação na economia nacional, demonstrando criatividade nas suas operações. 

Estão sempre inovando, procurando novas atividades, assumindo riscos, procurando 

trabalhar com eficiência, estabelecendo estratégias para reduzir custos e melhorar seus 

resultados, pois só assim conseguem ter um diferencial trazendo com isso, o seu 

crescimento e permanência no mercado. 
 

Tabela 10 - A inovação nas PME’s se dá através da percepção das necessidades do 

mercado. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 2 40% 

Concordo em partes 3 60% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 0 0% 

Não sei responder 0 0% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A tabela 10 mostra o questionamento quanto a percepção das necessidades do 

mercado ser o que impulsiona a inovação nas PME’s em que 40% concordaram e 60% 

concordaram em partes. Isso atesta o axioma de Drucker (1988): a inovação nas pequenas 

e médias empresas se dá através da percepção das necessidades do mercado, produzindo 
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produtos e serviços que possam suprir estas necessidades, atraindo maior número de 

clientes e maior rendimento. Estas empresas procuram alternativas para enfrentar a 

concorrência com as empresas de grande porte através da união de redes de associados, 

ou seja, associação de empresas, com o objetivo de juntas aumentarem o seu poder de 

compra perante os seus fornecedores, conquistando assim, preços mais competitivos. 
 

Tabela 11- A instituição é uma entidade social implementado de maneira esperada e 

permanente. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 2 40% 

Concordo em partes 2 40% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 0 0% 

Não sei responder 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

 Conforme a tabela 11, os controllers se depararam com a afirmação de Hughes(1942), 

onde o mesmo afirma que a instituição é sim uma entidade social esperada e permanente, 

os resultados de 40% dos respondentes confirmam o que o autor disse, já outros 40% 

concordam em partes, porém de modo geral na visão dos controllers a afirmação do autor 

está certa. Na tabela seguinte vê-se uma semelhança nas respostas comparada a tabela 11.  

 

Tabela 12 - O novo institucionalismo propõe-se ser diferente, trazendo novas 

contribuições para o campo dos estudos organizacionais. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 2 40% 

Concordo em partes 2 40% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 0 0% 

Não sei responder 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Já nessa tabela (12), os profissionais foram questionados quanto o novo 

institucionalismo ser diferente e trazer novas contribuições para estudos organizacionais, 

essa afirmação foi de uma tradição sociológica de Selzinick (GARFINKEL 1967) as 

respostas foram razoáveis em que 40% concordaram e apenas 20% não souberam 

responder. 

 Assim como na tabela anterior (12) onde 40% concordaram e concordaram em 

partes e 20% não souberam responder a tão afirmação se percebe uma semelhança entre 

duas questões do questionário onde segundo Carvalho, Vieira e Lopes (2001), afirmam 

sim que os ambientes eram variáveis formadas por elementos de dimensão 

fundamentalmente objetiva. Afirmam também que a proposta institucionalista sugere o 

acrescento de um sistema de crenças e de normas institucionalizadas. Assim também 

como na afirmação de  Dias Filho 2003 em eu o mesmo confirma a afirmação de Meyer 

e Romam (1992) entre outros autores. Em que a teoria institucional e vista como um ente 

que atua em função de regras, procedimentos, crenças e valores predominantes em 

determinado contexto. Onde novamente o percentual foi o mesmo que a tabela (12). 
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Tabela 13 - A teoria institucional organizacional proporciona um aspecto abundante e 

composto das organizações. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 1 20% 

Concordo em partes 3 60% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 0 0% 

Não sei responder 1 20% 

Total 5 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Na tabela 13, 60% dos respondentes concordam em partes sobre a afirmação do 

autor Zucker(1987), em que nessa teoria as organizações são persuadidas por pressões 

normativas, às vezes procedentes de fontes externas, tais como o Estado, outras vezes 

resultantes dentro da própria organização. 

 

Tabela 14 - Institucionalizar-se, para uma organização, significa, portanto, uma 

alternativa para mudanças necessárias à organização. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 3 60% 

Concordo em partes 2 40% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 0 0% 

Não sei responder 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Na tabela 14, 60% concordam que a institucionalização significa, portanto, 

mudanças para à organização. Em que essas transformações ocorrem por eficiência na 

gestão organizacional. Tolbert e Zucker(1999), entende a institucionalização como 

conjunto sequencial “ Sugere variabilidade nos níveis de institucionalização, implicando, 

desse modo, que alguns padrões de comportamento social estão mais sujeitos do que 

outros’’. Em seguida na tabela 17 veremos se os respondentes concordaram com o autor. 

 

Tabela 15- A teoria institucional tem sido inserida nas áreas de ciências contábeis, 

economia, administração, sociologia etc. está sendo usada em inúmeros trabalhos onde 

se busca um sistema de organização empresarial. 
Opções Frequência Percentual 

Concordo 3 60% 

Concordo em partes 1 20% 

Nem concordo nem discordo 0 0% 

Discordo 0 0% 

Não sei responder 1 20% 

Total 5 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

Na tabela 15 observa-se que 60% dos profissionais concordaram, então se 

confirma o que Peters (2000, p. 9) quis dizer ao mostrar a visão de vários autores e esses 
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estudos apontam que esse despertar pela teoria institucional tem como suporte os anos 

1980. Em que fica assim confirmado que a teoria institucional abrange várias áreas das 

ciências. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo geral evidenciar a Controladoria como 

instrumento de gestão nas pequenas e médias empresas na perspectiva da Teoria 

Institucional. A fim de atingir este objetivo, foi realizado um confronto entre o referencial 

teórico e as respostas obtidas na coleta de dados. 

Quanto aos objetivos apresentados pode-se dizer que foram atingidos, tendo em 

vista que a relevância da Controladoria nas Pequenas e Médias Empresas na perspectiva 

da Teoria Institucional foi evidenciada, pelo fato de um percentual considerável dos 

controllers questionados concordarem que: a função destes é iminentemente contábil, o 

controle deve ser contínuo e recorrente e que nessa etapa se examina os desvios, buscando 

constatar as causas, direcionando as ações corretivas, com o fim de alcançar os objetivos 

propostos pela organização e ainda que a inovação nas pequenas e médias empresas 

ocorre através da percepção das necessidades do mercado.  

Ainda apurou-se que a Teoria Institucional tem se mostrado um pouco ausente 

diante dos controllers, pois teve um percentual de 20% em todas as afirmações, sendo 

que esses não sabiam responder, ou seja, a teoria institucional tem que ser estudada e 

elaborada nas organizações, embora ela abranja várias áreas do conhecimento. 

Constatou-se que a Controladoria tem sido um diferencial para atender as 

necessidades desses empresários e que a Teoria Institucionaltem se mostrado importante 

e presente dentro das organizações, mesmo que ainda esteja ausente entre alguns 

controllers, pois estas dispõem ao empresário informações acerca da situação de sua 

empresa e auxiliam diretamente na tomada de decisão, afim de que seja possível o atingir 

a eficácia e perenidade organizacional. 

Destarte, esta pesquisa contribui para que os novos empresários percebam a 

relevância da Controladoria como instrumentos de gestão na perspectiva da Teoria 

Institucional, visto que estas dispõem aos mesmos informações acerca da situação de sua 

empresa e auxiliam diretamente na tomada de decisão, afim de que seja possível o atingir 

a eficácia e perenidade organizacional. Entretanto, como limitações destaca-se o fato de 

ter sido realizada com um baixo número de controllers, fato este que não se pode 

generalizar seus resultados.Por este motivo, sugere-se a aplicação da pesquisa com um 

maior número de profissionais da Controladoria, buscando o aprimoramento da temática 

e da metodologia usada para a análise. 
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é analisar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos 

profissionais contabilistas em Mossoró-RN, considerando os fatores físicos e 

psicológicos que interferem na realização de tarefas em seu ambiente profissional. Para 

isso, foi realizado estudo do caso, através do envio de um questionário eletrônico baseado 

no modelo de Miguel(2012). Os resultados obtidos estão de acordo com os objetivos 

propostos, apontando que os profissionais contabilistas estão fruindo maneira satisfatória 

a QVT. Essas conquistas foram alcançadas através de lutas sindicalistas e sociais, 

percebendo que um funcionário motivado produz melhor, a partir daí a administração 

começou a enfatizá-las nas empresas. 

Palavras-chave: QVT. Profissionais contabilistas. Conquistas. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the Quality of Life at Work (QWL) of accounting 

professionals in Mossoró-RN, considering the physical and psychological factors that 

interfere in the performance of tasks in their professional environment. For this, a case 

study was carried out by sending an electronic questionnaire based on the model of 

Miguel (2012). The results obtained are in agreement with the proposed objectives, 

pointing out that the accounting professionals are enjoying satisfactory QWL. These 

achievements were achieved through union and social struggles, realizing that a 

motivated employee produces better, and from there management began to emphasize 

them in companies. 

Key-words: QVT. Professional accountants.Achievements. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial foi um período em que o trabalho era baseado pelo índice 

de produtividade e crescimento econômico, marcado pela mecanização das atividades 

humanas, menosprezando o lado físico e emocional e resultando em estresse e 

desmotivação. Porém, em 1960, movimentos sindicalistas, sociais e empresários 

começaram a perceber que o funcionário feliz e motivado produz melhor, enfatizando a 

qualidade de vida no trabalho (QVT). 

Atualmente, a QVT é uma preocupação contínua na maior parte das organizações 

que almejam resultados eficientes, uma vez que a gestão constatou a importância dessa 

ideia na contemporaneidade. Por isso, o bem-estar dos colaboradores (condições de 

trabalho, salários, descanso, entre outros) deve ser prezado, a fim de proporcionar o 

desempenho individual e melhor interação com grupo. 

A contabilidade é classificada como uma ciência social, recebendo constante 

influência humana que poderá proporcionar mudanças em sua estrutura. Relativamente, 

Silva (2003) afirma que aquele que desejar se tornar um Contador deverá conhecer o novo 

perfil que o mercado requer e estar disposto a investir cada vez mais no desenvolvimento 

de sua carreira. Essa manifestação não deve ser apenas no mercado de trabalho, mas o 

indivíduo deve levar em consideração seus valores e aptidões, inserido em um momento 

econômico e social dentro de suas características, antecipando as novas tendências e 

inovando.    

Dessa forma, o profissional contábil enfrenta diversas situações complicadas 

diariamente, que irão agravar-se caso não exista um ambiente de trabalho seguro para sua 

atuação e prevenção de conflitos com clientes, órgãos e outros profissionais. A revista 

norte-americana Health elencou, em seu site, as dez profissões mais propícias ao 

aparecimento da depressão: Contadores e consultores financeiros aparecem na nona 

posição no ranking.    

A finalidade deste artigo é tratar dos aspectos relacionados à qualidade de vida no 

trabalho de cada profissional, com uma pesquisa e apuração de seus resultados, aplicada 

aos contabilistas atuantes na cidade de Mossoró-RN. Para este fim, realizou-se uma 

revisão histórica sobre o assunto e um estudo de campo, junto a estes profissionais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1PROFISSIONAL CONTABILISTA E O AMBIENTE DE TRABALHO 

O profissional contabilista exerce o seu ofício de forma ampla e excessiva. 

Antigamente chamado de “guarda-livros”, hoje o contador e o técnico em Contabilidade 

estão inseridos num processo acelerado de globalização, onde se exige uma grande 

capacidade de adaptação no seu trabalho (ZANARDI, 2012). O avanço da tecnologia deu 

início a uma nova fase dos contadores, que utilizam ferramentas inovadoras para prestar 

serviços à sociedade, aos empresários, às entidades sociais, culturais e filantrópicas, aos 

governos (federal, estaduais e municipais), aos investidores, judiciário e outros.  

Segundo Marion (2009), é chamado de Contador ou Bacharel em Ciências 

Contábeis, o profissional que concluiu o curso superior de Contabilidade. Já o Técnico 

em Contabilidade é aquele que cursou o nível técnico (médio). No entanto, ambos são 

chamados de contabilistas e podem ser responsáveis pela contabilidade das empresas, 

análise de balanços, pesquisas contábeis e etc. Porém, há atividades cuja execução é 
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exclusiva do Contador, como a perícia contábil e a auditoria.  A Figura 1 relata todos os 

segmentos da profissão contábil. 

Figura 1: Segmentos da profissão Contábil. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

Além de ser uma área ampla, a Contabilidade recebe influências de outros 

campos de atuação, como o Direito e a docência, mesmo com suas demasiadas diretrizes 

em órgão público, entidades privadas, e trabalhos independentes. 

A carga horária diária comum de um profissional é de 8 (oito) horas, em média. 

Entretanto, no que se refere aos contadores e técnicos, ultrapassar esse modelo prático é 

frequente. Trabalhar com dados privativos de pessoas físicas e/ou jurídicas faz com que 

o trabalho saia do escritório e introduza-se na vida pessoal (CARVALHO, 2003). Diante 

disso, o ambiente de trabalho em que se encontra o profissional da Contabilidade exige 

muito de si, devido às relações interpessoais existentes de maneira direta.  

De acordo com o presidente de Gestão do Conselho Regional de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul (CRCRS-2013), Antônio Carlos Palácios, o contador não 

consegue mostrar para o cliente a importância e dificuldade desse trabalho, e acaba 

sendo cobrado de forma equivocada em relação à sua efetiva carga de trabalho. A 

extensão da sua área de execução o dispõe a um ambiente de trabalho comumente hostil, 

com uma carga horária elevada.  

 

2.2QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)       

No período da Revolução Industrial, o trabalho era baseado na divisão e 

especialização de tarefas. As atividades humanas eram mecanizadas a fim de atingir a 

produtividade e o crescimento econômico, com o lado físico e emocional do trabalhador 

totalmente menosprezado, resultando em estresse e desmotivação. Não obstante ao 

ambiente hostil e péssimas qualidades de vida enfrentadas.  

Nesse contexto, vem sendo abordado constantemente o conceito de qualidade de 

vida no trabalho (QTV). Onde seus estudos iniciaram em Londres, no TavistockInstitute, 

por Erick Trist e colaboradores, que desenvolveram suas pesquisas com uma abordagem 
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sócio técnica em relação à organização do trabalho e em relação a ele. Sucedido de outros 

trabalhos na área por Louis Davis e colaboradores nos Estados Unidos, a fim de modificar 

as linhas de montagens (RODRIGUES, 1999). 

Carvalho (2003) reitera que a maior parte da vida de um trabalhador está no seu 

local de trabalho, de modo que os fatos acontecidos nesse local vão além do ambiente da 

empresa, pois têm grande influência em sua vida pessoal e familiar. Portanto, a forma 

como as organizações tratam as pessoas pode gerar consequências que são refletidas em 

ambientes externos, indo além do espaço de trabalho. Nos últimos anos tem sido imenso 

o esforço realizado pelas organizações para sobreviver, como também têm sido 

consideráveis o desgaste e o sacrifício reservados ao trabalhador moderno. 

O objetivo principal da QVT é assimilar as duas posições opostas, ou seja, o lado 

reivindicador dos funcionários quanto ao seu bem-estar e satisfação do trabalho, afim de 

melhorias pra o desenvolvimento de suas habilidades, e o lado das organizações quanto à 

busca de seus objetivos, utilizando o fator da eficiência e eficácia (CHIAVENATO, 2002). 

A qualidade de vida no ambiente profissional deve envolver a avaliação do nível 

de saúde dos funcionários, bem como o estilo de vida deles e o clima organizacional como 

um todo. O desenvolvimento de programas visando proporcionar aos funcionários 

benefícios tanto para sua vida profissional como pessoal devem ser incentivados, tendo 

em vista que apresentam considerável melhora na motivação, na criatividade e na 

produtividade das equipes de trabalho. Fernandes (1996) em caráter quantitativo adaptou 

a tabela de QVT inicialmente elaborada por Walton, associando oito dimensões para 

avaliação (QUADRO 1). 

 

Quadro 1: Indicadores de qualidade de vida no trabalho. 

 
Fonte: Fernandes (1996). 

Segundo Chiavenato (2010), a QVT é um conjunto de fatores que proporcionam 

benefícios de equilíbrio e bem-estar ao ser humano durante a realização do trabalho, com 
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intuito de alcançar um melhor desenvolvimento. Nesse caso, é significativo destacar os 

seguintes aspectos: um relacionamento positivo com o grupo e com si próprio, 

respeitando as condições físicas e psíquicas de cada colaborador, boa remuneração, 

disponibilidade adequada de recursos para o desenvolvimento de habilidades e 

perspectiva de desenvolvimento futuro dentro da organização. 

2.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) DO PROFISSIONAL 

CONTABILISTA 

 

Qualidade de Vida no Trabalho é uma gestão dinâmica e uma circunstância de 

fatores físicos, tecnológicos e sócio-psicológicos que afetam a cultura e alteram o clima 

organizacional, refletindo no bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas 

(FERNANDES, 1996, p.45-46). 

Machado (1996. p. 44) reitera que a qualidade de vida no trabalho é um dos 

aspectos determinantes para manter-se em paz e refere-se a esforços no sentido de 

melhorar ou humanizar a situação de trabalho. Entretanto, a busca pela modernização no 

contexto do trabalho referente ao indivíduo ainda acarreta danos à sua saúde física e 

mental, além da insatisfação gerada pelo ambiente proporcionado, desencadeando a 

ineficácia organizacional. A utilização das habilidades mentais do trabalhador exige 

um ambiente motivacional e estimulante, para que haja um retorno positivo das suas ações 

e que o mesmo possa garantir segurança, produtividade e compromisso com o serviço a 

prestar. De outro modo, condições adversas, desencorajamento e o não reconhecimento 

podem provocar frustrações, levando o indivíduo ao estresse (GRAZZIANO; FERRAZ 

BIANCHI, 2010). 

Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association 

(ISMA-BR) concluiu que cerca de 70% dos brasileiros sofrem de estresse no trabalho. 

Desse número, 30% apresentam sintomas da síndrome de Burnout, definida por 

Freudenberger (1970) como: “um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está 

intimamente ligada à vida profissional”, estando em iminência de um quadro de 

depressão.  

O trabalho ocupa lugar de destaque na vida do ser humano, pois está associado 

com a sua posição social e financeira. No âmbito profissional de contadores e técnicos 

em Contabilidade, onde existe uma série de obrigações além da grande rotina dentro do 

escritório, comumente está presente o estresse ocupacional. Thomé (2001) elenca os 

diversos seguimentos na prestação de serviços entre os Contabilistas e o cliente, tais como 

o controle do patrimônio da empresa, verificação das folhas de pagamento, cobrança de 

contratantes, fechamento de livros para prestação de contas, gerando tensão e cobrança 

no profissional. Isto posto, aumentaram-se as exigências da Receita Federal, que hoje são 

o principal motivo de atenção da maioria dos profissionais contábeis, e as evoluções 

tecnológicas ocorrem em uma velocidade que a categoria não consegue acompanhar 

(MELLO, 2014). 

A Contabilidade é classificada como uma ciência social e está em constante 

transformação. Em se tratar propriamente de relações interpessoais, o contato com os 

clientes pode desencadear um certo desconforto ou desentendimento, uma vez que os 

profissionais contabilistas desempenham um papel fundamental relacionado a bens, 

direitos e obrigações. Rodrigues (1999) reitera que as condições de trabalho geram fatores 

estressantes quando não há uma boa relação entre os funcionários e os seus clientes. 

Dessa forma, o bem-estar do indivíduo é expresso em seu trabalho quando existe 
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um equilíbrio entre os serviços a serem cumpridos e os resultados obtidos. Todavia, a 

qualidade de vida do mesmo é diretamente ligada a essa tranquilidade e contentamento, 

sendo influenciada pelas condições de trabalho existentes e reconhecimento social 

(PADILHA; GROSSI, 2010). 

Silva (2003) afirma que o contador é o informante essencial para levar a empresa 

ao sucesso ou não, uma vez que pode analisar dados passados, perceber com clareza o 

presente e prever eventos futuros. Diante disso, estes profissionais precisam estar em 

constante adaptação às novas regras, com sua saúde física e mental equilibrada. 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser classificada quanto aos objetivos como descritiva, buscando 

descrever características de determinada população, fenômeno ou relações variáveis 

estabelecidas. No que se refere à abordagem do problema, classificamos como 

quantitativa, visto que há o emprego de instrumentos estatísticos na coleta das 

informações. Ademais, referente ao procedimento pode ser considerada como estudo de 

caso, reunindo diversas informações a fim de entender determinada situação. (GIL, 1999; 

RICHARDSON 1999; BRUYNE et al.; 1977).        

Com intuito na análise de dados foi utilizado o instrumento de pesquisa adaptado 

de Miguel (2012), consolidado pelo envio de um questionário eletrônico com 9 questões 

distribuídas em duas etapas respectivas: caracterização dos respondentes e qualidade de 

vida no trabalho. Direcionadas para os profissionais contabilistas de Mossoró-RN, 

autônomos e os que trabalham em escritórios ou empresas particulares, avaliando 

questões econômicas, psicológicas e sociológicas.  

 

4 ANÁLISE E DISCURSÃO DOS RESULTADOS 

Esta fase da pesquisa consiste em apresentar os resultados da coleta de dados 

com intuito de avaliar a qualidade de vida no trabalho e resiliência dos profissionais 

contabilistas em Mossoró-RN. A amostra foi composta por 43 contabilistas, sendo 

realizada no dia 9 de junho de 2018.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

Tabela 1: Sexo. 
Sexo Percentual Frequência 

Feminino 37,2% 16 

Masculino 62,8% 27 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Notou-se uma aparição maior de respondentes do sexo masculino, totalizando 

62,8% do número total. 

 

Tabela 2: Estado civil. 
Opções Percentual Frequência 

Solteiro(a) 53,5% 23 

Casado(a) 41,9% 18 

União Estável 0,0% 0 

Divorciado(a) 2,3% 1 

Viúvo(a) 2,3% 1 

TOTAL 100,0% 43 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A maioria dos participantes, referente ao estado civil, está solteiro(a), totalizando 

pouco mais de 50%. 

 

Tabela 3: Faixa etária 
Opções Percentual Frequência 

Menos de 25 anos 20,9% 9 

De 25 a 40 anos 58,1% 25 

De 45 a 60 anos 20,9% 9 

Mais de 60 anos 0,0% 9 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

A faixa etária predominante nos respondentes é de 25 a 40 anos, com uma 

porcentagem de 58,1%.     

 

Tabela 4: Escolaridade.  
Opções Percentual Frequência 

Nível técnico 2,3% 1 

Nível superior 41,9% 18 

Especialização 34,9% 15 

Mestrado 16,3% 7 

Doutorado 4,7% 2 

Pós-doutorado 0,0% 0 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

De acordo com os dados coletados, a maioria dos respondentes concluíram o 

nível superior (41,9%), com um grande percentual presente na conclusão da 

especialização (34,9%). 

 

Tabela 5: Tempo de atuação como profissional contabilista. 
Opções Percentual Frequência 

0 a 5 anos 44,2% 19 

6 a 10 anos 34,9% 15 

11 a 25 anos 4,7% 2 

16 a 20 anos 4,7% 2 

Mais de 20 anos 11,6% 5 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

A atuação na área entre 0 a 5 anos é predominância sobre os respondentes 

(44,2%). 

 

Tabela 6: Renda familiar.  
Opções Percentual Frequência 

Até 5 salários mínimos 39,5% 17 

Mais que 5 e até 10 salários 

mínimos 

37,2% 16 

Mais que 10 e até 15 salários 

mínimos 

9,3% 4 

Mais que 15 salários mínimos 14% 6 
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TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

Diante dos dados obtidos, a maioria está num grupo com uma renda familiar de 

até 5 salários mínimos (39,5%). 

 

4.2 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

Tabela 7:Avaliação da qualidade de vida. 
Opções Percentual Frequência 

Muito ruim 2,3% 1 

Ruim 4,7% 2 

Nem ruim nem boa 14% 6 

Boa 58,1% 25 

Muito boa 20,9% 9 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

Os correspondentes que afirmam ter uma boa qualidade de vida mostram-se 

parte significativa do percentual, totalizando 58,1%. Partindo do entendimento de 

Chiavenato (2010), esta população dispõe de benefícios no seu ambiente de trabalho para 

obter bem-estar físico e emocional, atrelado a um conjunto de fatores para um bom 

desenvolvimento.  

 

Tabela 8: Satisfação quanto à saúde. 
Opções Percentual Frequência 

Muito insatisfeito 2,3% 1 

Insatisfeito 11,6% 5 

Nem satisfeito nem insatisfeito 27,9% 12 

Satisfeito 48,8% 21 

Muito satisfeito 9,3% 4 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

A tabela acima representa 48,8% dos que relatam estar satisfeito com sua saúde, 

diretamente relacionada com o seu trabalho, onde os acontecimentos da vida profissional 

interferem diretamente na vitalidade pessoal (CARVALHO, 2003).  

Tabela 9: Nível de concentração no trabalho.  
Opções Percentual Frequência 

Nada 0,0% 0 

Muito pouco 2,3% 1 

Mais ou menos 27,9% 12 

Bastante 65,1% 28 

Extremamente 4,7% 2 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

61,5% dos respondentes afirmam se concentrar bastante em seu trabalho, o que 

está associado a um ambiente motivacional e estimulante, em que os profissionais se 

sentem a vontade para aplicar suas habilidades mentais, garantindo um retorno positivo 

de suas ações (GRAZZIANO; FERRAZ BIANCHI, 2010). 
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Tabela 10:Análise da saúde do ambiente de trabalho em relação a clima, barulho, poluição 

e atrativos. 
Opções Percentual Frequência 

Nada 4,7% 2 

Muito pouco 7% 3 

Mais ou menos 32,6% 14 

Bastante 48,8% 21 

Extremamente 7% 3 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

  

Conforme a tabela 10, a maioria dos respondentes (48,8%) reitera que seu 

ambiente de trabalho é bastante saudável. Uma vez que a carga horária diária de um 

profissional contabilista costuma ser de 8 (oito) horas, Carvalho (2003) afirma que boas 

condições de trabalho são essenciais para o desempenho, visto que a quantidade de 

informações de pessoas físicas e/ou jurídicas passadas para o contabilista é grande e acaba 

introduzindo-se na sua vida pessoal. 

 

Tabela 11:Análise das oportunidades de atividade de lazer. 
Opções Percentual Frequência 

Nada 0,0% 0 

Muito pouco 20,9% 9 

Médio 51,2% 22 

Muito 23,3% 10 

Completamente 4,7% 2 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

Fernandes (1996) acrescenta como um dos indicadores de qualidade de vida no 

trabalho (QVT) o trabalho e espaço total de vida, contendo a vida pessoal do profissional 

preservada, bem como seus horários fixos e ajustados. Diante disso, observa-se na tabela 

5 que grande parte dos contabilistas (51,2%) afirma participar de maneira mediana das 

atividades de lazer, e um número considerável (20,9%) reitera que as oportunidades de 

atividades de lazer são poucas.  

 

Tabela 12: Satisfação com a capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-dia. 
Opções Percentual Frequência 

Muito insatisfeito 2,3% 1 

Insatisfeito 9,3% 4 

Nem satisfeito nem insatisfeito 11,6% 5 

Satisfeito 74,4% 32 

Muito satisfeito 2,3% 1 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)      

  

74,4% da população estudada evidenciou satisfação no desempenho de suas 

atividades cotidianas, fato que está relacionado à tranquilidade e contentamento da sua 

qualidade de vida, sendo influenciada pelas condições de trabalho existentes e 

reconhecimento social (PADILHA; GROSSI, 2010). 

 

Tabela 13: Satisfação com a capacidade para o trabalho. 
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Opções Percentual Frequência 

Muito insatisfeito 0,0% 0 

Insatisfeito 7% 3 

Nem satisfeito nem insatisfeito 14% 6 

Satisfeito 72,1% 31 

Muito satisfeito 7% 3 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A capacidade para desenvolvimento do trabalho está atribuída as cobranças 

equivocadas e extensão da área de execução (PALÁCIOS, 2013). Na tabela 13, tem-se 

um número elevado (72,1%) e aproximado de pessoas satisfeitas com a sua capacidade 

no ofício. 

 

 

Tabela 14: Satisfação quanto as relações pessoais(amigos, parentes, conhecidos, colegas). 
Opções Percentual Frequência 

Muito insatisfeito 0,0% 0 

Insatisfeito 0,0% 0 

Nem satisfeito nem insatisfeito 11,6% 5 

Satisfeito 79,1% 34 

Muito satisfeito 9,3% 4 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

Machado (1996) reitera que a qualidade de vida no trabalho é um dos aspectos 

determinantes para manter-se em paz e refere-se a esforços no sentido de melhorar ou 

humanizar a situação de trabalho, fato esse que influencia nas relações interpessoais em 

que 79,1% dos respondentes declaram estar satisfeitos. 

 

Tabela 15: O quanto resultados/ notícias ruins abalam no trabalho. 
Opções Percentual Frequência 

Pouco 25,6% 11 

Muito pouco 34,9% 15 

Não abalam 14% 6 

Muito 25,6% 11 

TOTAL 100,0% 43 

Fonte: Dados da pesquisa (2018).          

 

Carvalho (2003) afirma que a maior parte da vida de um trabalhador está no seu 

local de trabalho, de modo que os fatos acontecidos nesse local vão além do ambiente da 

empresa, pois têm grande influência em sua vida pessoal e familiar, dessa forma a tabela 

acima ficou empatada em duas respostas com percentual de 25,6% para ambas, em que 

uns afirmam que noticias ruim abalam pouco e outros consideram muito. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da referida pesquisa foi analisar os fatores físicos e psicológicos que 

influenciam diretamente na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) dos profissionais 

contabilistas em Mossoró-RN, identificando sua percepção em relação às variáveis do 

ambiente de trabalho que podem favorecer ou não para o desenvolvimento das atividades. 
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De modo geral, pode-se avaliar de forma proveitosa a QVT que esses 

profissionais possuem, resultante da aplicação da administração, que atua diretamente 

nessa área, sendo de grande importância para a realização pessoal e do grupo, em que os 

colaboradores se sentem mais a vontade para o desempenho de atividades. Portanto, para 

que estes resultados fossem alcançados alguns fatores foram essenciais, como boas 

condições de trabalho, remuneração justa, oportunidade de crescimento na área e 

interação com os colegas. 

Os objetivos gerais e específicos foram atingidos de modo que a maioria dos 

respondentes fizeram a análise de uma boa qualidade de vida no trabalho, com condições 

agradáveis em relação a clima, poluição e relações pessoais. 

Por se tratar de um estudo de caso aplicado somente com profissionais 

contabilistas de Mossoró-RN, não se pode generalizar os resultados. Para obtenção de 

uma amostra mais ampla, sugere-se aplicar o estudo com outros contadores, de diferentes 

regiões.  
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Grupo I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO  

O presente estudo teve como objetivo identificar através da análise das demonstrações 

contábeis a posição da CELPA em eficiência, com base em dados contábeis, comparados 

com companhias de energia elétrica listada na B3. Verificou-se as demonstrações 

contábeis, do ano de 2017, das 46(quarenta e seis) companhias, no que se refere a Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício(DRE), utilizou-se o técnicas 

estatísticas com a Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), para 

o processamento dos dados, através do software Sistema Integrado de Apoio à Decisão 

(SIAD). Observou-se que 13 (treze) empresas atingiram o escore máximo de eficiência, 

100%, corresponde a 28% do total das companhias pesquisadas. A CELPA, objeto de 

estudo dessa pesquisa, ficou na 18° posição, com 84% da eficiência das melhores 

classificadas.  

 Palavras-chave: Demonstrações Contábeis. Análise. Eficiência. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to identify, through the analysis of the financial statements, 

CELPA's position in efficiency, based on accounting data, compared to electric power 

companies listed in B3. The financial statements for the year 2017 of the 46 (forty-six) 
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companies were verified, with respect to the Balance Sheet and Statement of Income for 

the Year (DRE), statistical techniques were used with Data Envelopment Analysis (Data 

Envelopment Analysis - DEA), for data processing, through the Integrated Decision 

Support System (SIAD) software. It was observed that 13 (thirteen) companies reached 

the maximum efficiency score, 100%, corresponding to 28% of the total companies 

surveyed. CELPA, the object of study of this research, was in 18th position, with 84% of 

the efficiency of the best ranked. 

  

Keywords: Financial Statements. Analyze. Efficiency. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade exerce cada vez mais o seu papel de fornecer informações úteis 

aos seus mais diversos usuários, governo, gerentes, sócios, investidores e a sociedade em 

geral. Para tal, a contabilidade dispõe de acordo com a Marion (2009), das seguintes 

técnicas: escrituração contábil, demonstração contábil, análise de balanços e, auditoria.  

No que tange a análise de balanço, nos dias atuais, o termo melhor utilizado é a 

análise das demonstrações contábeis, visto que, o conjunto das demonstrações contábeis: 

Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração de Fluxo de Caixa, 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor 

Adicionado, para algumas situações, representam da melhor forma a possibilidade de 

análise. 

A sociedade brasileira está passando por um momento de crise em praticamente 

todos os setores, passando por uma verdadeira retração na econômica. Diante disso essa 

pesquisa visa analisar as demonstrações financeiras do setor de energia listadas no sitio 

da B3(Brasil, Bolsa, Balcão). Segundo publicação na revista EXAME (2018), o setor 

elétrico brasileiro está em crise. Uma série de medidas irresponsáveis e protecionistas 

tomadas pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, aliada a condições climáticas 

desfavoráveis, colocaram em risco as empresas que atuam no segmento, gerando 

distorções que afetam a economia do país e pesam no bolso dos consumidores.  

Em virtude da necessidade da fluidez da informação, se faz necessária a 

realização da análise das demonstrações contábeis no setor energético para verificar o 

comportamento das companhias de energia elétrica em um determinado período.  

Fica, portanto, evidente a necessidade de discussão sobre o tema, haja vista sua 

relevância, atualidade e, principalmente, pelo número ainda reduzido de pesquisas 

relacionadas ao assunto. Diante do exposto, o estudo buscou responder a seguinte 

questão-problema: Qual a posição em eficiência, com base em dados contábeis, da 

companhia de energia Centrais Elétricas do Pará – CELPA comparando com as empresas 

do mesmo setor, listadas na B3, em 2017? 

Referido trabalho teve como objetivo identificar através da análise das 

demonstrações contábeis a posição da CELPA em eficiência, com base em dados 

contábeis, comparados com companhias de energia elétrica listada na B3.  
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O artigo é composto por cinco seções. Após essa introdução é apresentada a revisão da 

literatura, que aborda os aspectos relacionados à Usuários da Informação Contábil, 

Demonstrações Contábeis, Análise das Demonstrações Contábeis. A terceira seção 

contempla a metodologia da pesquisa. A quarta trata da análise dos dados. Na quinta, 

apresenta-se a conclusão. Além de tais seções, são apresentadas as referências que 

embasaram a realização da pesquisa. 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Os Usuários da Informação Contábil 

 

O mercado brasileiro vem passando por um processo de harmonização das 

práticas contábeis com as normas internacionais de contabilidade (IRFS). Há necessidade 

para esse processo de harmonização vem da precisão de tornar a linguagem contábil 

universal, facilitando a comunicação e a troca de informações. 

Este processo tem exigido um esforço adicional dos profissionais de 

contabilidade, sejam eles auditores, analistas, investidores ou órgãos reguladores, sobre o 

processo de aplicação das novas normas contábeis para a publicação das informações. 

No Brasil foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) pela 

resolução CFC n° 1.055/05, que atua como órgão responsável, pelas normas e padrões de 

contabilidade, onde busca a adequação das normas brasileiras ao panorama internacional, 

baseado no Interntional Accouting Standards Board (IASB), responsável por emitir 

normas e padrões internacionais de contabilidade. 

Através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi sancionada, em 

2007, a Lei n° 11.638, trazendo diversas modificações significativas na forma de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos eventos econômicos ocorridos nas 

empresas, trazendo alterações na estrutura do Balanço Patrimonial (BP), e nas 

demonstrações contábeis. Essa nova legislação tem como objetivo atualizar a legislação 

societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis 

adotadas no Brasil com as Normas Internacionais de Contabilidade (IRFS), tornando uma 

linguagem única, aumentando a transparência e a comparabilidade das informações 

contábeis, para seus usuários. 

A Lei n° 11.638/07 atualizou e modificou diversas regras da Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei n° 6.404/76) sob a ótica da elaboração das demonstrações contábeis, 

alterando a forma de avaliação e mensuração dos ativos, gerando um enorme 

questionamento aos usuários internos, sobre os efeitos que teriam as novas normas no 

relatório financeiro. 

Com o objetivo de assessorar no processo de mudança o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis divulgou diversos pronunciamentos técnicos, a respeito de 

como deveriam ser tratados os ativos, passivos e resultados, no sentido de possibilitar e 

orientar os profissionais da contabilidade a um registro patrimonial mais próximo da 

realidade empresarial. 

Essa padronização e todas as modificações ocorridas nas normas contábeis 

possibilitou uma maior transparência nas informações financeiras das empresas, 

aumentando a confiabilidade e comparabilidade dessas informações tanto para os 
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usuários internos como para os usuários externos, refletindo a realidade das entidades 

através da elaboração das demonstrações contábeis. 

 

2.2 Demonstrações Contábeis 

Com base na legislação societária, no final de cada exercício social a pessoa 

jurídica deverá elaborar as seguintes demonstrações contábeis: 

 

a) Balanço Patrimonial (BP); 

b) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); 

c) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 

d) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 

e) Demonstração do Valor Adicionado (DVA); para as companhias de capital 

aberto. 

 

 2.2.1 Balanço Patrimonial (BP) 

Considerado um dos relatórios contábeis obrigatórios, o Balanço Patrimonial, 

deverá evidenciar a posição patrimonial e financeira da empresa em um determinado 

período, sua composição segue um padrão definido pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e pela legislação comercial, para evidenciar a relação entre as 

origens dos recursos e aplicação destes recursos. 

Dividido em três partes essências, ativo, passivo e patrimônio liquido, uma nova 

estrutura de balanço foi apresentada com as modificações propostas pela Lei 11.638/07, 

como a divisão do ativo em dois grupos, o circulante e o não circulante, onde é composto 

por bens e direitos obedecendo a um grau decrescente de liquidez (que será realizado em 

um exercício social). De acordo com o art. 178 o ativo permanente, hoje chamado de 

realizável a longo prazo, serão registrados os componentes que serão realizados a prazos 

superior a um exercício social composto por: investimentos, imobilizado e intangível, 

substituindo o diferido. (MARION, 2012) 

Para o passivo composto pelas obrigações esta subdividido em: passivo circulante, 

passivo não circulante e patrimônio liquido onde art. 178 (Lei n° 11.638/07), enfatiza que 

o (PL) é composto por capital social, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos 

acumulados, eliminando a conta de “Lucros ou Prejuízos Acumulados”, que representava 

as sobras dos saldos. 

Um dos principais objetivos destas alterações foi ajustar à estrutura e adequar às 

informações do Balanço Patrimonial com as normas internacionais de contabilidade. 

 

2.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício foi instituída através da Lei 6.404/76 

art.187 da Lei das Sociedades Anônimas, é uma ferramenta, onde são informados os 

aumentos e reduções causados no Patrimônio Liquido pelas operações das empresas em 

um determinado período. 

“A demonstração do resultado do exercício é o resumo ordenado das receitas e 

despesas da empresa em determinado período (12 meses). É apresentada de forma 

dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e em seguida, indica-se 

o resultado (lucro ou prejuízo)”(IUDÍCIBUS, 2013, p. 39). Esse relatório é muito 

importante, pois é nele que é evidenciado o resultado liquido, através do confronto das 
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receitas e despesas em obediência ao regime de competência. Esse resultado ao qual se 

refere o autor diz respeito ao resultado econômico e não financeiro, pois para DRE não 

importa se uma receita ou despesa tem reflexos em dinheiro, basta apenas que afete o 

Patrimônio Liquido. 

Iudícibus (2013) afirma que a DRE pode ser elaborada de duas formas: simples e 

completa. A estrutura simples é aconselhável para micro ou pequenas empresas que não 

requeiram dados pormenorizados para tomada de decisão, devendo evidenciar o total de 

despesas deduzido da receita, apurando-se o lucro. Já na estrutura completa, exigida por 

lei, fornece maiores detalhes para tomada de decisão, pois nesse modelo completo são 

destacados grupos de despesas, vários tipos de lucros, destaques dos impostos e etc. 

Marion (2012) faz algumas críticas para o modelo simples da demonstração do 

resultado do exercício como, por exemplo, a falta de destaque do grupo “itens 

extraordinários”, devido a eventos ou transações de caráter extraordinário necessitar de 

tratamento contábil e divulgação especial. Marion ainda completa que extraordinários são 

aqueles itens relativos a eventos ou transações relevantes de natureza inusitada e rara 

probabilidade de se transformar em recorrentes, por exemplo, reestruturação ou execução 

de dívidas, sinistros, efeitos resultantes de desapropriações, entre outros. 

 

2.2.3 Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) 

 

A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) é um relatório 

contábil que contém as alterações e movimentações ocorridas entre o saldo final e o saldo 

inicial demonstrando o destino do lucro liquido do exercício. 

De acordo com Assaf Neto (2012, p. 88) 

 
A DLPA promove a integração entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração 

de Resultados de Exercícios (DRE). Seu objetivo básico é o de demonstrar a 

destinação do lucro líquido do exercício: parcela distribuída aos acionistas e 

aquela retida pela empresa para reinvestimento. A DRE apura o lucro líquido 

do exercício e a DLPA destaca como foi decidida sua destinação. A parcela 

retida (não distribuída) é mantida como origem de recursos no balanço da 

empresa, compondo seu patrimônio líquido.  

 

Antes do advento da Lei n° 11.638/2007 a DLPA era utilizada para evidenciar as 

mutações ocorridas na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, agora com a extinção 

dessa conta o lucro líquido deverá ser destinado à compensação de prejuízos, à 

constituição de reservas, aumento de capital e à distribuição de dividendos (RIBEIRO, 

2011). 

Para alguns estudiosos a DLPA poderia ter sido substituída pela Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido (DLPM) por apresentar maior riqueza de informações, 

já que a DLPA é evidenciada dentro da DLPM considerada facultativa, no entanto 

conforme a Deliberação CVM n° 488/05, reformada pela CVM n° 595/09, para as 

companhias de capital aberto é obrigatório a substituição da DLPA pela DMPL. 

 

2.2.4 Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

 

A Lei 11.638/07 tornou obrigatória para as empresas de capital aberto e de grande 

porte a elaboração do relatório do fluxo de caixa em substituição a Demonstração de 

Origem e Aplicação de Recursos (DOAR). Porém a nova legislação não exclui a DOAR 
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e sim deixa de exigir a sua obrigatoriedade de sua publicação. 

A DFC é uma demonstração comum no âmbito financeiro e administrativo, 

auxiliando na tomada de decisão. Neto (2012) afirma que a DFC permite que se analise, 

principalmente, a capacidade financeira da empresa em honrar seus compromissos, a 

geração de resultados de caixas futuros e atuais e a posição de liquidez e solvência 

financeira. 

Ribeiro (2011 p. 84) define o seguinte conceito: 

“Trata-se de uma determinação sintetizada dos Fatos Administrativos que 

envolvem os fluxos de dinheiro ocorridos durante um determinado período, devidamente 

registrado a débito (entradas) e a crédito (saídas) da conta Caixa”. Portanto o fluxo de 

caixa compreende nas entradas e saídas de recursos financeiros, aplicados em 

disponibilidades. 

Conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 03 descreve que a DFC 

deve ser apresentada por atividades operacionais que tem como montante os valores 

destinados a operações como: recebimentos e pagamentos, investimentos, vendas de 

imobilizado, atividades de investimentos que tem relação com aquelas atividades que 

geram lucros e movimenta o caixa, e por fim as atividades relacionadas à movimentação 

do caixa que serão exigidas futuramente por fornecedores de capital á entidade. 

 

2.2.5 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 

 

A DVA é o relatório desenvolvido pela contabilidade, para indicar de forma clara 

e precisa informações relativas à riqueza criada pela entidade, ou seja, o quanto ela 

adicionou de valor, e a forma que essa riqueza foi distribuída (governo, acionistas, 

financiadores, e etc). Portanto a DVA fica dividida em dois grandes grupos: a geração de 

valor e a distribuição desse valor. 

Está demonstração serve como instrumento de transparência, no Brasil ela é 

obrigatória apenas para as empresas de capital aberto. 

Conforme afirma Assaf Neto (2012) a DRE é a demonstração que mais se 

aproxima da DVA e na prática serve de base para elaboração da mesma. Porém embora a 

DVA seja extraída da DRE, ambas apresentam enfoques diferentes, uma vez que a DRE 

tem o poder de explicação no resultado do período, em que suas informações são voltadas 

para os sócios e acionistas, e a demonstração do valor adicionado está dirigida para a 

geração da riqueza e sua respectiva distribuição pelos fatores de produção (capital e 

trabalho) e ao governo. 

 

2.3 Análise das Demonstrações Contábeis  

 

A análise das demonstrações contábeis, também conhecida como análise das 

demonstrações financeiras ou análise de balanços, segundo muitos estudiosos é tão antiga 

quanto à própria contabilidade, onde seu aprimoramento começou no final do século XIX, 

com o aparecimento dos banqueiros, foi necessária a elaboração de informações mais 

precisas e confiáveis para as empresas adquirirem empréstimos e financiamentos. 

As demonstrações contábeis são elaboradas para diversos usuários sejam ele 

internos (acionistas, administradores, diretores), ou externos (fisco, bancos, investidores), 

com a finalidade de fornecer dados ou informações financeiras sobre a situação 

econômico-financeira da entidade, auxiliando na tomada de decisões e avaliações por 

parte dos usuários em geral. 
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De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis o objetivo das 

demonstrações contábeis é definido por: 

“Fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e 

as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam úteis a um grande número de 

usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica”. (ESTRUTURA 

CONCEITUAL CPC 00, 2008, p. 7). Essas informações divulgadas pelas entidades 

devem permitir aos usuários uma análise da situação atual, e também servir para delinear 

o comportamento futuro da empresa. As mudanças na posição patrimonial e financeira 

definida pelo CPC 00 que são evidenciadas através do Balanço Patrimonial (BP), e da 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), possibilita a interpretação das variações 

do patrimônio e da riqueza gerada por sua movimentação.  

Assaf Neto (2012, p.47) destaca que: 

“A análise das demonstrações contábeis de uma empresa pode atender a diferentes 

objetivos consoantes os interesses de seus vários usuários ou pessoas físicas ou jurídicas 

que apresenta algum tipo de relacionamento com a empresa”. De acordo com as palavras 

do autor não existe um objetivo especifico para a análise das demonstrações, ela é 

destinada a atender diversos propósitos, de acordo com as finalidades e as necessidades 

de cada usuário. 

Marion (2012) explica que todas as Demonstrações Contábeis devem ser 

analisadas, onde é dada maior ênfase no Balanço Patrimonial (BP), que evidência a 

situação financeira de uma entidade, e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

em conjunto do BP evidência a situação econômica. 

 

 2.3.1 Técnicas de Análise das Demonstrações Contábeis 

 

A análise das demonstrações contábeis consiste na aplicação de técnicas aplicadas 

por usuários internos, ou externos com a finalidade de comparar os valores obtidos em 

determinado período, com dados levantados dos períodos anteriores. 

A análise de balanço são técnicas utilizadas pelos analistas para obter informações 

sobre a situação econômica e financeira da entidade através dos dados extraídos das 

demonstrações contábeis auxiliando na tomada de decisão (RIBEIRO, 2011). 
 

O montante de uma conta ou de um grupo patrimonial quando tratado 

isoladamente não retrata adequadamente a importância do valor apresentado e 

muito menos seu comportamento ao longo do tempo. Assim, a comparação dos 

valores entre si e com outros de diferentes períodos oferecerá um aspecto mais 

dinâmico e elucidativo à posição estática das demonstrações contábeis. Esse 

processo de comparação, indispensável ao conhecimento da situação de uma 

empresa, é representado pela análise horizontal e pela análise vertical. (ASSAF 

NETO, 2012, p. 105) 

 

De acordo com a afirmativa de Assaf Neto, as contas que compõem um balanço 

patrimonial ou outro demonstrativo deve ser analisado ou tratado como ele descreve, em 

conjunto permitindo a comparação dos valores obtidos em determinado período 

possibilitando uma visão de como a empresa irá se comportar futuramente. 

Vale salientar que existem alguns cuidados a serem tomados para a correta análise 

deste índice. Isto deve ser feito em conjunto com outros índices, pelo fato de ser abordada 

uma fonte incerta (estoque) para apresentar a situação da empresa e, consequentemente, 

para a análise de liquidez.   

Os índices de endividamento demonstram, a situação financeira da empresa, o 
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quanto ela tomou de empréstimo, é a relação entre o capital de terceiros, seja de curto ou 

longo prazo, e o capital próprio, assim pode ser um seguro aos credores, pois através dele 

se garante as dividas contratadas para capital de giro e de financiamento. Ele possibilita 

a empresa continuar funcionando normalmente, sem ter que prejudicar o alterar os 

contratos, os estoques e dispensar seus funcionários.  

Através desse indicador que se pode mensurar o nível de endividamento da 

empresa se este endividamento está alto, razoável ou baixo. Na visão de Marion (2012, 

p. 94), “o ativo (aplicações de recursos) é financiado por capitais de terceiros (passivo 

circulante + exigível a longo prazo) e por capitais próprios (patrimônio liquido). Portanto 

capitais de terceiros e capitais próprios são fontes (origens) de recursos”. 

Geralmente o endividamento das empresas evolui conforme a participação do 

capital de terceiros excede-se em relação ao capital próprio, tornando a empresa sujeita à 

momentos desfavoráveis. Assim as empresas não estarão dispostas a financiar a outras 

que estejam essa situação, pois este nível elevado de dívidas pode levar a empresa à 

falência, ela pode permanecer por bom tempo com saldo inferior ao desejado ou, até 

mesmo, ficar sem obter lucros significativos.  

A análise do endividamento quanto a qualidade pode ser através do endividamento 

á curto prazo por meio do ativo circulante e longo prazo pelo ativo permanente. Se a 

capacidade de participação de dívidas a longo prazo for favorável a empresa, ela terá mais 

tempo de gerar os recursos e saldá-las, porém, se o endividamento estiver concentrado no 

passivo circulante, a empresa terá poucas alternativas para saldar essas dívidas, pois 

haverá pouco tempo para reverter esta situação.  

É de suma importância, nessa fase, o tripé da análise. Que integra a situação 

financeira (liquidez) e a estrutura de capital de endividamento em dado momento, a 

rentabilidade. A situação econômica é representada na seguinte figura, Marion (2012; 

p.99): 

 

Figura 1 – Tripé da analise 

 
Fonte: Adaptado de Marion, 2012 p.99 

 

Percebe-se que os dois pontos essenciais da análise, o de endividamento e 

liquidez, que são os aspectos financeiros da análise empresarial, por consequência, o 

terceiro ponto a situação econômica, a rentabilidade da empresa na geração de 

resultados.   

Como foi apresentado anteriormente, os índices de curto prazo devem 

apresentar-se mais baixo que os de longo prazo, em função do menor tempo previsto 

para a geração do retorno das vendas e segurança do investimento de empresa. 

 
A empresa, ao pleitear maior segurança, ou menor risco financeiro em suas 

operações, preocupar-se-á em manter seu capital circulante liquido em níveis 

mais elevados. Entretanto, ao atribuir maior prioridade ao incremento de sua 

rentabilidade, procurara reduzir o volume de seu capital de giro por meio de 

uma utilização maior de capitais de terceiros resgatáveis á curto prazo. É isso 

situaçao financeira 
liquidez 

estrutura de capital de 
endividamento
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que constitui o dilema da administração do capital de giro: segurança (liquidez) 

x rentabilidade. Os dois conceitos variam de maneira inversa, ou seja, um 

aumento da liquidez (ou redução do risco) acarreta um decréscimo da 

rentabilidade, e vice-versa (ASSAF NETO, 2012, p. 174). 

 

Assim, uma empresa não poderá usufruir, ao mesmo tempo, de liquidez e 

rentabilidade máximas. O gestor deve decidir por em volume de capital circulante líquido 

equilibrando suas perspectivas de risco-retorno, isto é, o administrador investirá seu 

capital com segurança, visando um retorno financeiro garantido com menos riscos de 

retorno. 

 
É que gera receita para a empresa. Na verdade, o ativo significa investimentos 

realizados pela empresa a fim de obter receita e, por conseguinte, lucro. Assim, 

podemos obter a taxa de retorno sobre investimentos. Isso representa o poder 

de ganho da empresa: quanto ela ganha por real investido (MARION, 2012, p. 

131). 

 

Para a empresa, a taxa de retorno sobre o investimento (TRI) representa o poder 

ganho por real investido. Já a taxa de retorno sobre o patrimônio liquido (TRPL) 

representa o poder de ganho dos proprietários.  

Conforme Matarazzo (2010 p.309), “para medir a eficiência da empresa em 

atender a este objetivo (gerar lucro), apura-se a chamada taxa de retorno sobre 

investimento através da divisão do lucro pelo investimento”. 

 

2.4 Análise Envoltória de Dados (DEA) 

 

Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA), vem sendo 

utilizada, em muitos casos para classificar as empresas como eficientes, comparando cada 

empresa com a melhor analisada, diante um determinado universo. De acordo, com 

Angulo Meza et al. (2005), o objetivo da DEA consiste em comparar um determinado 

número de Decision Making Units – DMU´s, que realizam atividades produtivas 

semelhantes e se diferenciam nas quantidades de insumos que utilizam e de produtos que 

geram.  

O DEA compara um determinado número de DMUs que desempenham atividades 

semelhantes, mas que se diferenciam nas quantidades de recursos consumidos e das 

saídas produzidas. A DMU mais eficiente será a que apresentar maior produtividade 

(SOARES DE MELLO et al., 2005). Quanto ao número de DMUs, não existem regras 

definidas, contudo, quanto maior a quantidade de unidades, maior será a capacidade 

discriminatória do modelo (PEÑA, 2008), todavia, deve-se evitar a inclusão de grande 

número de insumos e produtos. 

Para Pimenta et al. (2003), essa técnica permite analisar a eficiência de unidades 

produtivas - DMUs, com múltiplos insumos (inputs) e produtos (outputs), tomando-se 

como referência a construção de uma fronteira de eficiência. Assim sendo, as empresas 

que possuírem uma melhor relação "produto/insumo" serão consideradas mais eficientes 

e estarão situadas sobre esta fronteira e, as menos eficientes ficarão situadas numa região 

inferior. A abordagem por Análise de Envoltória de Dados – DEA propõe um meio eficaz 

de estabelecer comparações, pois permite ordená-las segundo um índice de eficiência 

multidimensional (Gomes et al., 2004).  

No que concerne aos valores atribuídos no modelo, não existe a necessidade de 

converter os inputs e os outputs – variáveis que dão origem ao resultado - para unidades 
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monetárias (GOMES, et al., 2004), pois o DEA possibilita o trabalho com múltiplos 

insumos e produtos, todos utilizando unidades e escalas diferentes, ou seja, é invariante 

com relação a escala. Por isso, a técnica é tida como um modelo não paramétrico. A 

classificação não-paramétrica deve-se a não dependência de parâmetros, suposições ou 

hipóteses que definem a fronteira de produção. As unidades analisadas “têm seus 

desempenhos medidos por meio da comparação de seus resultados e dos seus insumos 

com os resultados e insumos das outras” (FARIA; JANUZZI; SILVA, 2008, p. 157).   

Quanto ao resultado, o DEA traz a representação que a unidade mais eficiente 

possui eficiência igual a 1 ou 100%, o que possibilita medir o nível de eficiência das 

demais e compará-las com as unidades com melhor desempenho (FARIA; JANUZZI; 

SILVA, 2008). 

Dois modelos com enfoques diversos podem ser utilizados na DEA. Um deles, 

designado CCR, proposto por Charnes et al., em 1978, busca uma análise com retornos 

constantes de escala (CRS – Constant Returns to Scale). Em seguida, esse modelo foi 

estendido por Banker, Charnes e Cooper, em 1984, denominado BCC, com intuito de 

incluir retornos variáveis de escala (VRS – Variable Returns to Scale). Com isso, esses 

dois modelos apresentam diferentes formas de maximizar a eficiência: no CCR, o 

objetivo é “Reduzir o consumo de insumos, mantendo o nível de produção, ou seja, 

orientado ao insumo”; no BCC, busca-se “aumentar a produção, dados os níveis de 

insumos, ou seja, orientado ao produto” (PEÑA, 2008, p. 92). 

Existem alguns estudos utilizando o DEA e análise das demonstrações, a título de 

exemplo, destacamos: DE SOUZA; SILVA; MACEDO, (2009) que analisou o 

desempenho contábil-financeiro no setor bancário brasileiro. Já PIMENTEL; NOVA, 

(2005) investigaram o Modelo integrado de avaliação da rentabilidade e liquidez a 

empresas brasileiras. MACEDO, (2009), trouxe a Análise comparativa do desempenho 

contábil-financeiro de empresas socialmente responsáveis. Acerca da temática, aplicação 

do DEA e o universo das companhias elétricas, SAURIN; LOPES ; DA COSTA 

JÚNIOR, (2010), ANJOS; BORDIN; MELLO, (2010) e KASSAI, (2003), se utilizaram 

dessas características de pesquisa. 

 

3  METODOLOGIA 

3.1 Procedimentos Metodológicos Utilizados 

Segundo Raupp e Beuren (2006) quanto às tipologias e delineamentos, a 

pesquisa é descritiva, no que concerne aos seus objetivos, pois, descreve características, 

aspectos ou comportamentos de determinada população ou fenômeno analisados. Em 

relação aos procedimentos se trata de um estudo de caso, que segundo Yin (2001), o 

estudo de caso pode ser restrito a uma ou a várias unidades, caracterizando-o como único 

ou múltiplo.  

No que tange a abordagem, é quantitativa, visto que, foram empregadas técnicas 

estatísticas para análise dos dados, para tal, utilizou-se a análise envoltória de dados, pois 
utiliza-se de um método matemático-estatístico não paramétrico para a avaliação de 

desempenho (eficiência), através das demonstrações contábeis, objeto dessa pesquisa.  

A referida pesquisa é documental e, utilizou-se fontes secundárias extraídas do 

sítio da B3, demonstrações contábeis, especificamente balanço e demonstração do 

resultado do Exercício. 
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3.2 Caracterização da Pesquisa 

 

A referida pesquisa ocorreu em empresas listadas na B3(Brasil, Bolsa, Balcão), 

coletadas no sitio  http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/. Criada em março de 2017 a 

partir da integração da BM&FBOVESPA e da Cetip, a B3 se consolida como uma das 

principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, com atuação em 

ambiente de bolsa e de balcão.  

Esse estudo teve como questão-problema, saber qual a posição em eficiência, com 

base em dados contábeis, da companhia de energia Centrais Elétricas do Pará – CELPA 

comparando com as empresas do mesmo setor, listadas na B3, em 2017. A razão da 

escolha do objeto de pesquisa é relativo a ser a companhia onde encontra-se a localização 

geográfica desse  estudo, no estado do Pará, despertando uma curiosidade do pesquisador.  

 

3.3 População e Amostra 

 

A população compreende as empresas de energia elétrica listadas na B3, 

totalizando 61 (sessenta e uma) companhias. As companhias de energia elétrica 
AFLUENTE T, ALUPAR, AMPLA ENERG, CELESC, COELBA, COSERN, DUKE ENERGY, EBE, 

ELEKTRO, ITAPEBI, PAUL F LUZ, PROMAN, REDENTOR, RENOVA, UPTICK, não 

dispunham de todos os dados para coleta e foram excluídos da análise, ficando 46 

(quarenta e seis) companhias, correspondendo a 75% do total da amostra, e descritas na 

tabela 1, abaixo.         

 

Tabela 1 – Empresas de Energia Pesquisas      (Continua) 

n° Empresa n° Empresa n° Empresa n° Empresa n° Empresa 
1 AES ELPA     11 CELGPAR      21 CPFL ENERGIA  31 ENERSUL      41 REDE ENERGIA  
2 AES SUL      12 CELPA        22 CPFL GERACAO  32 ENEVA  42 RIO GDE ENER  
3 AES TIETE  13 CELPE        23 CPFL PIRATIN  33 ENGIE BRASIL  43 STATKRAFT  
4 AFLUENTE     14 CEMAR        24 CPFL RENOVAV  34 EQUATORIAL   44 TAESA        
5 AGCONCESSOES  15 CEMIG        25 ELETROBRAS   35 ESCELSA      45 TERMOPE      
6 BONAIRE PART  16 CEMIG DIST   26 ELETROPAR    36 GER PARANAP  46 TRAN PAULIST  
7 CACHOEIRA  17 CEMIG GT     27 ELETROPAULO  37 LIGHT            
8 CEB          18 CESP         28 EMAE         38 LIGHT S/A        
9 CEEE-D       19 COELCE       29 ENERGIAS BR  39 NEOENERGIA       

10 CEEE-GT          20 COPEL 30 ENERGISA     40 OMEGA GER      

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018) 

 

3.3 Coleta e Processamento dos Dados 

Na fase da coleta dos dados verificou-se as demonstrações contábeis, do ano de 

2017, das 46(quarenta e seis) companhias, no que se refere a Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício(DRE). Nessas demonstrações foram extraídos 

os valores dos grupos do balanço patrimonial: Ativo Circulante (AC), Ativo Não 

Circulante (ANC), Passivo Circulante (PC), Passivo Não Circulante (PNC) e o 

Patrimônio Líquido(PL), já na DRE as contas Receita Bruta e Lucro/Prejuízo, foram as 

utilizadas.     

Para o processamento dos dados, utilizou-se o técnicas estatísticas com a Análise 

Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA). A abordagem DEA busca 

identificar em um conjunto de DMUs com as mesmas características, as que são 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/
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eficientes, atribuindo a estas escore 1 (um ou 100%). As demais, que ficam abaixo da 

fronteira, têm escore menor que 1 e são consideradas ineficientes (POSSAMAI 2006). 

Para tal foi utilizado o modelo BBC, orientado ao produto, visto que esse modelo permite 

retornos variáveis de escala.   

Na estruturação de um modelo DEA, e de fundamental importância as seguintes 

definições: as unidades a serem avaliadas e quais as variáveis, insumos (inputs) e produtos 

(output) de avaliação. Para esta pesquisa adotou-se como insumos (inputs) o Ativo 

Circulante (AC), Ativo Não Circulante (ANC), Passivo Circulante (PC), Passivo Não 

Circulante (PNC) e o Patrimônio Líquido(PL); e como produtos (output) as Receitas e o 

Lucro ou Prejuízo. Para o processamento dados com a utilização da Análise Envoltória 

de Dados utilizou-se o software Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD), gratuito, 

fornecido pela Universidade Federal Fluminense.  

 

3  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa, no que concerne 

a eficiência das empresas, além de algumas análises que visam relacionar os diferentes 

comportamentos das entidades com relação ao desempenho contábil-financeiro, expresso 

nas demonstrações contábeis. Para o atendimento ao problema de pesquisa, bem como ao 

objetivo, a análise se reporta ao posicionamento da empresa de energia elétrica, CELPA. 

A seguir a tabela 2, onde obteve-se o resultado mediante análise envoltória de dados. 

 

Tabela 2 – Eficiência das Cias de Energia                                                 (Continua)  
Inputs Outputs DEA 

 

DMU AC ANC PC PNC PL RECEITA BRUTA LUCRO/PREJ Padrão Posição 
1 11.116 23.377 11.942 23.286 -735 0 154 100% 1° 
2 808.458 3.344.379 784.578 1.762.777 1.605.482 3.370.247 -25.222 100% 2° 
4 53.086  1.705 2.459 7.397 44.935 23.646 12.517 100% 3° 
5 92.155 1.528.285 67.924 183.513 1.369.003 103.164 160.665 100% 4° 
6 13.371 61.239 9.780 0 64.830 0 8.425 100% 5° 

11 216.084 975.397 26.213 2.941.528 -1.776.260 249.321 124.768 100% 6° 
19 1.823.546 3.876.522 1.932.620 1.184.534 2.582.914 4.594.419 435.779 100% 7° 
23 1.227.240 2.387.858 1.480.745 1.673.294 461.059 3.997.322 152.080 100% 8° 
26 106.665 136.686 19.445 22.869 201.037 0 39.219 100% 9° 
27 3.410.186 10.860.218 4.433.087 8.028.885 1.808.432 13.168.492 -844.424 100% 10° 
33 3.735.779 15.832.734 5.676.471 7.057.317 6.834.725 7.009.957 2.004.559 100% 11° 
46 2.643.709 14.608.464 789.104 5.263.413 11.199.656 2.701.193 1.385.460 100% 12° 
31 978.832 1.868.045 627.669 1.402.760 816.448 2.234.492 87.037 100% 13° 
42 1.015.409 3.336.321 1.388.522 1.242.286 1.720.922 3.351.571 112.819 97% 14° 
35 1.099.211 2.488.327 1.030.532 1.765.106 791.900 2.953.118 128.566 91% 15° 

8 1.695.912 1.941.173 1.625.803 1.176.874 834.408 2.720.486 177.233 88% 16° 
28 273.816 971.209 96.414 328.736 819.875 209.510 119.146 87% 17° 
12 3.147.581 5.448.618 2.028.985 3.984.500 2.582.714 5.150.974 613.531 84% 18° 
43 298.368 1.171.856 232.748 458.079 779.397 310.808 8.401 84% 19° 
16 4.499.548 13.148.080 4.392.844 9.517.474 3.737.310 12.312.331 -117.313 83% 20° 
13 1.815.494 4.860.506 2.164.656 2.973.988 1.537.356 5.318.409 56.395 81% 21° 
29 5.454.157 15.153.795 4.526.264 7.044.091 9.037.597 12.373.375 688.338 80% 22° 
37 3.551.959 8.800.087 4.245.450 5.549.616 2.556.980 9.801.523 93.055 78% 23° 
38 4.137.972 10.807.077 5.493.129 6.019.447 3.432.473 11.314.559 124.221 77% 24° 
10 1.072.322 3.653.877 836.816 1.550.769 2.338.614 1.017.226 391.725 77% 25° 

9 1.213.797 2.608.238 2.225.886 2.836.627 1.240.478 3.077.322 -87.529 76% 26° 
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44 1.946.797 6.108.023 644.778 3.062.490 4.347.552 1.077.059 648.285 75% 27° 
21 9.581.212 31.701.700 11.378.688 18.717.880 11.186.344 26.744.905 1.243.042 74% 28° 
14 2.877.884 3.675.456 1.452.571 2.652.970 2.447.799 3.370.836 489.617 73% 29° 
30 7.098.724 14.949.632 5.745.441 11.518.393 4.784.522 13.637.154 572.582 73% 30° 
41 4.029.500 10.895.379 3.416.920 7.372.740 4.135.453 8.977.152 116.997 73% 31° 
34 7.494.200 9.994.252 4.074.347 7.666.001 5.748.104 9.071.420 1.205.083 73% 32° 
15 8.537.303 33.702.286 8.662.284 19.247.169 14.330.136 21.711.690 1.001.596 69% 33° 
20 5.701.834 27.460.543 6.109.914 11.541.960 15.510.503 14.024.573 1.118.255 68% 34° 
17 2.974.072 13.736.556 3.392.250 8.524.546 4.793.832 7.786.741 428.459 66% 35° 
36 1.163.144 3.346.550 1.591.815 1.224.210 1.693.669 1.453.347 243.881 61% 36° 
45 744.583 1.707.928 581.720 1.146.538 724.253 1.166.596 93.885 60% 37° 

3 1.578.644 5.239.269 1.996.275 3.263.948 1.557.690 1.728.125 298.277 57% 38° 
39 10.975.458 31.139.041 11.875.839 14.630.306 15.608.354 20.517.519 451.529 57% 39° 
32 1.877.257 9.030.124 1.152.007 4.379.439 5.375.935 2.721.773 93.860 53% 40° 
22 2.491.455 14.677.596 3.059.859 9.610.968 4.498.224 3.104.530 645.694 52% 41° 

7 102.895 154.739 47.483 130.333 79.818 47.262 12.750 50% 42° 
18 677.261 10.454.276 741.110 3.275.862 7.114.565 1.476.615 -168.528 49% 43° 
40 596.767 3.309.005 319.101 1.776.155 1.810.516 546.114 113.116 45% 44° 
25 37.358.727 135.616.632 34.186.952 96.035.875 42.752.532 37.876.024 -1.725.691 30% 45° 
24 1.623.644 11.232.358 1.956.998 6.760.026 4.138.978 1.959.084 19.646 25% 46° 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018) 

 

Observa-se que 13 (treze) empresas atingiram o escore máximo de eficiência, 

100%, são elas: AES ELPA , AES SUL , AFLUENTE, AGCONCESSOES, BONAIRE 

PART, CELGPAR , COELCE , CPFL PIRATIN, ELETROPAR, ELETROPAULO, 

ENGIE BRASIL, TRAN PAULIST, ENERSUL. O que corresponde a 28% do total das 

companhias pesquisadas, representando um elevado número de companhias que 

alcançaram eficiência. Um dado curioso foram às empresas AES ELPA, BONAIRE PART 

e ELETROPAR, possuírem receita bruta como valor zero e mesmo assim, diante das 

outras variáveis atingirem bom resultado. A tabela 3 a seguir, demonstra a eficiência da 

CELPA, bem como, as melhores e piores companhias analisadas. 

 

Tabela 3 – Posição da Celpa 

Eficiência Empresas de Energia Elétrica 

100% 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19, 23, 26, 27, 33, 46, 31 
Entre 99% a 85% 42, 35, 8, 28 

84% 12 
Abaixo de 50% 18, 40, 24, 24 

Fonte: Dados da Pesquisa, (2018) 

 

 No que se refere a companhias com rendimento em eficiência abaixo de 50%, 

temos a CESP, OMEGA GER, ELETROBRAS e CPFL RENOVAV com esse resultado, 

correspondendo a 9%. Já em relação a CELPA, objeto de estudo dessa pesquisa, nota-se 

que a mesma ficou na 18° posição, tendo 4(quatro) empresas ainda em sua frente ante as 

melhores, sendo elas: RIO GDE ENER, ESCELSA, CEB , EMAE,    ficando com 84% 

de eficiência em relação as mais eficientes, o que mostra que a Centrais Elétricas do Pará 

– CELPA, embora não esteja entre as companhias mais eficientes, apresenta um resultado 

satisfatório, porém não classificada com as melhores em eficiência. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O referido trabalho, trouxe como questão-problema o seguinte questionamento: 

qual a posição em eficiência, com base em dados contábeis, da companhia de energia 

Centrais Elétricas do Pará – CELPA comparando com as empresas do mesmo setor, 

listadas na B3, em 2017? 

Para tanto, teve como objetivo identificar através da análise das demonstrações 

contábeis a posição da CELPA em eficiência, com base em dados contábeis, comparados 

com companhias de energia elétrica listada na B3. Ao atendimento desse objetivo, na fase 

da coleta dos dados verificou-se as demonstrações contábeis, do ano de 2017, das 

46(quarenta e seis) companhias, no que se refere a Balanço Patrimonial e Demonstração 

do Resultado do Exercício(DRE), utilizou-se o técnicas estatísticas com a Análise 

Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis - DEA), para o processamento dos 

dados.  

Observou-se que 13 (treze) empresas atingiram o escore máximo de eficiência, 

100%, corresponde a 28% do total das companhias pesquisadas. A CELPA, objeto de 

estudo dessa pesquisa, ficou na 18° posição, com 84% da eficiência das melhores 

classificadas. O que significa que a empresa analisada a Centrais Elétricas do Pará – 

CELPA, não figurou entre as lideres em eficiência através dos inputs e outputs utilizados 

no modelo, mas apresentou um resultado próximo deles o que representa um bom 

desempenho. 

Como limitação da pesquisa, destaca-se a não utilização de dados de 11(onze) 

companhias por ausência de dados, o que impossibilitou dar uma amplitude maior a 

pesquisa. Como recomendação para estudos futuros, sugere-se pesquisas utilizando o 

DEA em conjunto aos índices e quocientes dispostos na literatura.  
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

 

RESUMO 

As transferências federais que são a maior fonte de receitas dos municípios foram 

instruídas como forma de reduzir as desigualdades econômicas e promover o equilíbrio 

socioeconômico entre os estados e, principalmente os municípios brasileiros. O trabalho 

teve como objetivo analisar a eficiência e o reflexo do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) nos Índices de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDH_M) 

da Mesorregião do Leste Potiguar. O estudo caracterizou-se por se uma pesquisa 

descritiva, documental e bibliográfica, e foi realizada com os municípios da Mesorregião 

Leste Potiguar, os dados foram colhidos no banco de dados do FINBRA (financias do 

Brasil), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) disponível no sítio do Tesouro Nacional 

(TN), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), das informações do Índice 

de Desenvolvimento dos Municípios (IDH_M) disponível no sitio do Programa das 

Nações Unidas (PNDU), com base de dados referentes ao ano de 2015 e do censo 

demográfico de 2010. No tratamento dos dados utilizou-se a Analise Envoltoria de Dados 

(DEA), para medir a eficiência dos municípios na relação com as variáveis FPM per 

capita e IDH_M. Observou-se que através da análise que a representatividade do FPM 
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per capita para os municípios aumenta à medida que a população diminui. Verificou-se 

que os municípios que possuem maiores repasses de FPM per capita não possuem os 

melhores Índices de Desenvolvimento Humano médio. Foi constatado que o município 

de Natal apresenta à melhor eficiência na relação das variáveis pesquisadas, e o município 

de Vila Flor a pior eficiência dentre os municípios pesquisados. 

Palavras-chave: Transferências Constitucionais. Fundo de Participação dos Municípios.  

Índice de Desenvolvimento Humano.  

ABSTRACT 

Federal transfers that are the largest source of revenue for municipalities have been 

instructed as a way to reduce economic inequalities and promote socioeconomic balance 

between states and, especially, Brazilian municipalities. The objective of this study was 

to analyze the efficiency and the reflection of the Municipal Participation Fund (FPM) in 

the Human Development Indexes of the Municipalities (IDH_M) of the Eastern Potiguar 

Meso-region. The study was characterized by a descriptive, documental and 

bibliographical research, and was carried out with the municipalities of the East Potiguar 

Meso-region, data were collected from FINBRA (Brazilian finances) database, from the 

National Treasury Secretariat (STN) available on the website of the National Treasury 

(TN), of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), of the Municipal 

Development Index (IDH_M) information available on the United Nations Program 

website (PNDU), based on data year of 2015 and of the demographic census of 2010. In 

the treatment of the data was used the Analysis Data Envelope (DEA), to measure the 

efficiency of the municipalities in the relation with the variables FPM per capita and 

IDH_M. It was observed that, through the analysis, the representativeness of the MPF per 

capita for the municipalities increases as the population decreases. It was verified that the 

municipalities that have the largest transfers of MPF per capita do not have the best 

average Human Development Indexes. It was verified that the municipality of Natal 

presents the best efficiency in the relation of the variables surveyed, and the municipality 

of Vila Flor the worst efficiency among the cities surveyed. 

Keywords: Constitutional Transfers. Municipal Participation Fund. Human development 

Index. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Receitas Municipais são fundamentais para os municípios, tanto pela 

necessidade de recursos, como no que se refere ao apoio a formas que venham permitir 

um monitoramento mais eficiente das ações das Prefeituras. Elas constituem instrumento 

básico para a construção do processo de desenvolvimento local, com ênfase na melhoria 

da distribuição de renda, na atenção à melhoria da qualidade de vida, no estímulo ao 

desenvolvimento das vocações locais e na criação de oportunidades de trabalho e geração 

de renda. 

As transferências federais que são a maior fonte de receitas dos municípios foram 

instruídas como forma de reduzir as desigualdades econômicas entre os estados e, 

principalmente os municípios brasileiros. Assim, o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) é uma das principais fontes de receita dos municípios, que possuem caráter 

descentralizador das desigualdades econômicas, sendo partilhado de forma diferenciada 

entre os estados e municípios brasileiros, tendo em vista que quanto maior a 

proporcionalidade no número de habitantes, maior será a arrecadação, para tanto essa 

transferência se torna, em alguns municípios, receita principal.  
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Diante desse contexto, chegou-se ao seguinte questionamento: Os municípios que 

recebem as maiores receitas são os que apresentam os melhores resultados no IDH? 

O objetivo geral deste estudo é, portanto, analisar se os municípios que possuem 

as maiores receitas via Fundo de Participação dos Municípios (FPM), apresentam os 

melhores resultados no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As receitas municipais fazem-se necessário para definir de forma clara quais os 

projetos e atividades que se pretende desenvolver conforme condições pré-estabelecidas. 

Os entes públicos, por sua vez, são obrigados legalmente a fazer uso do orçamento com 

a principal finalidade de controlar de que forma os recursos arrecadados são utilizados e 

consequentemente assegurar que a administração pública seja realizada de forma 

eficiente, eficaz e transparente. Para isso faz necessário a existência das transferências 

intergovernamentais, dado a necessidade e as responsabilidades de compatibilizar as 

atribuições dos municípios à sua capacidade de arrecadação. Veloso (2008, p.18), traz que 

“Os sistemas de transferências intergovernamentais são dispositivos inerentes aos 

regimes federativos, considerados umas das formas de compatibilização dos interesses 

antagônicos dos diferentes níveis de governo”. 

 

 

2.1 RECEITAS TRIBUTÁRIAS   

 

Receitas tributárias é uma receita privativa das entidades investidas com o poder 

de tributar a União, os Estados e os municípios, que envolve apenas os tributos na 

conceituação da legislação tributária: Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria. Isso 

pode ser mencionado pro Andrade (2012) que relata que as receitas tributárias são receitas 

derivadas de tributos em geral, dos impostos, taxas e contribuição de melhorias. De 

acordo com o art. 156 da Constituição Federal, o IPTU, o ISS e o ITBI (Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Inter vivos) são de competência dos municípios. Além disso, os 

municípios podem arrecadar taxas e contribuições de melhoria. Na opinião de Fuentes 

(2013) conceitua que os impostos têm o dever de contribuir para as despesas públicas, e 

que o imposto é baseado na justiça fiscal, ou na capacidade econômica, e os tributos são 

um dos intrumentos mais eficientes de controle de mudanças nos padrões de 

comportamento.  

Em seu estudo Bremaeker (2016), diz que em 2014 o principal tributo municipal 

foi o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Ele representava 54,61% do 

montante da receita tributária do conjunto dos Municípios, o segundo tributo municipal 

em importância é o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Ele representava 27,04% 

do montante da receita tributária do conjunto dos Municípios, o terceiro tributo municipal 

em importância é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis inter vivos (ITBI). Ele 

representava 10,66% do montante de receita tributária do conjunto de Municípios.  Já na 

opinião de Kohama (2012, p. 71) as receitas tributárias “e resultante da cobrança de 

tributos pagos pelos contribuintes na cobrança de tributos pagos pelos contribuintes em 

razão de suas atividades, suas rendas, suas propriedades dos benefícios diretos e imediatos 

recebidos pelo Estado”. 

A lei no 4.320, de 17 de março de 1964 em seu art 9° dispõe que: 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico, 

compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da 

constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 

produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas 

entidades (BRASIL, 1964).  

 

 

2.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 

 

A Constituição Federal normaliza a partilha de determinados impostos 

arrecadados através de recolhimento da União com os estados, o Detrito Federal e os 

municípios. O rateio proveniente de arrecadação de impostos entre os entes federativos e 

um mecanismo para amenizar as desigualdades sociais e promover o equilíbrio 

socioeconômico entre os Estados e municípios. Em sua pesquisa Veloso (2008) relata que 

o principal objetivo das transferências é a redução dos desequilíbrios fiscais e a 

coordenação dos entes sub-nacionais para o desenvolvimento de políticas do governo 

nacional, mas esses sistemas podem gerar desincentivos fiscais que reduzem a eficiência 

na arrecadação tributaria e no provimento de bens, e serviços públicos e com possíveis 

impactos no bem-estar social. 

Na pesquisa realizada por Mendes, Miranda e Cosio (2008) relatam que a 

dependência em relação a transferências federais tem um recorte geográfico bem 

definido, os quinze estados mais dependentes pertencem às regiões Norte (N) e Nordeste 

(NE), que apresentam indicadores de renda e qualidade de vida bastante inferiores ao Sul 

(S) e Sudeste (SE) do País. 

De acordo com o STN (2016 p. 4) as transferências intergovernamentais 

constituem-se na repartição de recursos correntes ou de capital entre Entes Federativos, 

ou seja, na divisão de verbas entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Na 

opinião de Gasparini e Miranda, (2006, p.8) diz que: 

 
As transferências são uma das formas de tornar o setor público mais bem 

desenhado, sendo seu uso destinado a compatibilizar as ações públicas com os 

recursos necessários para atendê-las, de forma que possa maximizar o bem-

estar da população. Há, no entanto, uma crescente percepção de que essa 

intenção esbarra em alguns problemas relacionados a incentivos perversos no 

tocante à gestão governamental.  

 

As Transferências intergovernamentais admitem inúmeras classificações, de 

acordo com o STN (2016) elas se dividem em: Legais - seus recursos podem ser retidos 

de acordo com os ditames das normas legais associadas. Discricionárias - foram criadas 

em razão da abrangência e extensão geográfica das demandas da população brasileira 

voltado para programas ou iniciativas prioritárias bem determinadas. Vinculadas - são a 

que tem recursos que estão vinculadas a projetos específicos constante do documento 

legal de concessão da mesma. Especificas - são as transferências que foram abrandadas 

as exigências de atendimento a requisitos legais e fiscais por parte dos beneficiários, para 

ações consideradas prioritárias pelo Governo Federal. De acordo com a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) as principais transferências da União para os Estados, o DF e os 

Municípios, previstas na Constituição, são: o Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – Fundeb.  
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O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE é uma das 

modalidades de transferências de recursos financeiros da União para os Municípios, 

estando previsto no art. 159, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal de 88, que 

corresponde a 21,5% da arrecadação líquida do IR e do IPI. Conforme Tribunal de Contas 

da União – TCU (2008 p. 10) menciona que: 

 
O Fundo de Participação dos Estados (FPE) constitui importante instrumento 

de redistribuição da renda nacional, visto que este promove a transferência de 

parcela dos recursos arrecadados em áreas mais desenvolvidas para áreas 

menos desenvolvidas do País: 85% dos recursos são destinados aos Estados 

das Regiões Norte (25,37%), Nordeste (52,46%) e Centro-Oeste (7,17%) e 

15% aos Estados das Regiões Sul (6,52%) e Sudeste (8,48%). 

 

O FPM – Fundo de participação dos municípios, por sua vez esta descrito na 

Constituição Federal de 88 no art. 159, inciso I, alíneas b e d (esta última em decorrência 

da Emenda Constitucional nº 55, de 20 de agosto de 2007), da Constituição Federal, 

dispõe que o FPM é constituído de 23,5% da arrecadação do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

sendo que um por cento será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada 

ano. Sua composição é feita através da arrecadação do Imposto de Renda – IR e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.  De acordo com a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) Destacam-se ainda como transferências constitucionais, repasse de 

recursos por conta da desoneração do ICMS incidente nas exportações, e as retenções 

para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb), que centraliza parcela de tributos (20%) 

arrecadados por todas as esferas de Governo para aplicação naquele setor de acordo com 

regras preestabelecidas. Cabe ao Tesouro Nacional (STN) o cumprimento de efetuar as 

transferências dos recursos aos entes federados, nos prazos estabelecidos. Em relação aos 

Fundos de Participação (FPE e FPM), compete ainda ao Tesouro Nacional divulgar aos 

estados e municípios as previsões de receita e os valores liberados com as respectivas 

bases de cálculo. No caso do Fundeb, compete ao Fundo Nacional da Educação (FNDE), 

entidade do Ministério da Educação, realizar os repasses, na condição de agente daquele 

fundo. 

 

 

2.3 FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

 

 

O Fundo de Participação dos Municípios foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965 (feita à Constituição de 1946). A 

regulamentação do FPM veio com o Código Tributário Nacional (CTN–Lei 5.172, de 25 

de outubro de 1966), no seu artigo 91, e o início de sua distribuição deu se em 1967. Sua 

composição é feita através da arrecadação do Imposto de Renda – IR e do Imposto sobre 

Produtos Industrializados – IPI. 

Conforme Tesouro Nacional – STN (2013 p. 3) menciona que “o repasse do FPM 

é uma alíquota da arrecadação do IR mais IPI, o montante transferido a cada período é 

diretamente proporcional ao desempenho da arrecadação líquida desses impostos no 

período anterior”. 

Na pesquisa realizada por Arantes e Sousa (2012) retrata que o FPM foi criado 
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com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os Entes Federativos, 

assim diminuindo as desigualdades entre os mesmos, através de repasses da União para 

os Estados e os Municípios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Histórico da legislação do FPM 

 
Fonte: STN (2013) 

 

Como ilustra a figura acima, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional – 

STN (2013) um breve histórico da legislação do FPM, que o imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza – IR já contava Ca constituição de 1946, mas somente 

em 1965 foi instituído o IPI e o FPM que inicialmente era formado por 10% do Imposto 

de Renda (IR) e sobre produtos Industrializados (IPI), com o critério de distribuição era 

baseado unicamente na população dos municípios, que categorizou os Municípios em 

Capitais e Interior, as capitais recebendo 10% do montante do FPM e o interior o restante. 

No decreto-lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981 foi criado uma nova categoria de 

Municípios denominada “reserva” destinados aos municípios com população superior a 

156.216 habitantes. A distribuição do FPM então ficou 10% para as Capitais, 3,6% para 

a Reserva e 86,4% para o Interior. 

A constituição de 1988 também ratificou o FPM tendo um aumento no 
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percentual de participação do FPM que era de 17% na época e passou para o valor de 

22,5% a partir de 1993. A emenda constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, 

substitui o FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério adicionada pela Emenda constitucional de 1996, cuja sua 

fonte de recursos era de 15% do repasse do Fundo de Participação dos Municípios 

substituídos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – 

FUNDEB cuja fonte de recursos incorporou novas transferências intergovernamentais 

obrigatórias, mantendo todas as anteriores, inclusive o FPM.   

Foi introduzida pela Emenda constitucional n°55 de 20 de setembro de 2007, 

que acrescentou a alínea “d” ao art. 159, inciso I, adicionando 1% ao percentual do FPM 

(que assim passou a ter alíquota de 23,5%); este percentual a mais seria acumulado na 

Cota Única do Tesouro Nacional ao longo de 12 meses, para ser entregue aos municípios 

por seu valor integral no 1° decêndio de dezembro de cada ano. (STN, 2013) 

De acordo com o STN o calculo da distribuição é feito com base em informações 

prestadas ao TCU até o dia 31 de outubro de cada ano pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, informações compostas de cada Município e da renda per 

capta de cada estado.  A distribuição do FPM e feita de acordo com as três classes 

conforme a figura 02. 

 

Figura 02 - Distribuição do FPM 

 
Fonte: STN (2013) 

 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) correspondente a 22,5% da 

arrecadação do IR e do IPI é uma das modalidades de transferências de recursos 

financeiros da União para os Municípios, estando previsto no art. 159, inciso I, alíneas b 

e d (esta última em decorrência da Emenda Constitucional nº 55, de 20 de agosto de 2007), 

da Constituição Federal, que dispõe: 
 

Art. 159. A União entregará: 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e oito por cento na 

seguinte forma: 

a) (...); 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios; 

c) (...); 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 

no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano (BRASIL, 2007) 

 

 

O FPM dos municípios é calculado seguindo os critérios por faixa populacional, 

que define os coeficientes que variam entre 0,6 e 4,0. Nesse aspecto, o menor coeficiente 
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de repasse é de 0,6 sobre as receitas, para aqueles municípios que tem até 10.188 

habitantes. O coeficiente 2,0 (intermediário entre o mínimo e máximo de repasse) é 

destinado àqueles municípios que possuem entre 44.149 e 50.940 habitantes, já os 

maiores coeficientes de repasse são destinados aos municípios com mais de 156.216. 

 

 

2.4 INDICADORES SOCIAIS  

 

 

Indicadores sociais são instrumentos que permitem identificar, medir aspectos 

relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado. De acordo 

com a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI (2010) a principal 

finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável determinado aspecto de 

situação social ou ação de governo, de realidade dada, de maneira a tornar operacional a 

sua observação e avaliação.  

Segundo Jannuzzi (2006, p. 15), indicador social é: 

 
É uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, 

usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 

abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 

formulação de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, 

que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças que 

estão se processando na mesma. 

 

Na pesquisa realizada por Amâncio, Júnior e Procópio (2009), relatam que para a 

mensuração de qualidade de vida e do desenvolvimento, os indicadores sociais ou 

indicadores socioeconômicos pertencem ao gênero de indicadores quantitativos, que 

englobam todas as formas de medição e apresentam os melhores resultados devido ao seu 

caráter determinístico.   

Na visão de Soligo (2012) os conceitos de indicadores se modificam de acordo 

com o tempo, e indicadores para qualificar esses conceitos também se modificam. Assim 

para se construir um indicar e necessário construir dois pontos fundamentais; o primeiro 

é a escolha de qual aspecto da realidade será tratado, e o segundo é definir qual o conceito 

abstrato será utilizado para explicação do fenômeno estudado.  De acordo com Jannuzzi 

(2006), há varias formas de classificar os indicadores sociais relacionado à área, sendo 

mais comuns as divisões dos indicadores segundo a área temática da realidade social a 

que referem, tendo assim indicadores de saúde, educacionais, mercado, trabalho, 

demográficos, habitacionais, segurança pública, renda e desigualdade, e indicadores 

ainda mais agregados como os Indicadores Socioeconômicos, Condições de Vida, 

Qualidade de Vida e de Desenvolvimento Humano. 

 

 

2.5 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

O desenvolvimento humano e definido como processo de escolhas da população 

para que tenham capacidade e oportunidades para seu crescimento. De acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Brasil (PNUD) o 
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desenvolvimento humano procura estar focado diretamente para as pessoas, suas 

oportunidades e capacidades, a renda é importante, mas como um dos meios do 

desenvolvimento e não como seu fim. No desenvolvimento humano o foco é transferido 

do crescimento econômico, da renda para o ser humano.  

O PNUD descreve que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 

medida resumida do progresso em longo prazo em três dimensões básicas do 

desenvolvimento humano: renda, educação e saúde, e o objetivo da criação do IDH foi o 

de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. 

Na visão de Jannuzzi (2006), o IDH e construído a partir de aglutinação de 

indicadores representativos das três dimensões básicas que são o Desenvolvimento 

Humano, um indicador composto de nível educacional, que calcula a taxa de 

alfabetização de adultos e taxa de escolarização, outra dimensão e Esperança de Vida que 

mede as condições de saúde e riscos a mortalidade, a outra dimensão e o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita ajustado segundo a uma técnica especifica, de modo a refletir 

melhor a necessidade de recursos e serviços indispensáveis a sobrevivência material de 

cada país. 

De acordo com o PNUD atualmente, os três pilares que constituem o IDH (saúde, 

educação e renda) são mensurados da seguinte forma: 

 
* Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; 

* O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 

educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos 

durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de 

escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número 

total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas 

específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança;* E 

o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita 

expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 

2005 como ano de referência. 

 

Conforme Jannuzzi (2006), o IDH é calculado com a media das medidas 

transformadas, e, portanto, também tem seus valores no intervalo de 0 a 1, que com base 

neste índice os países estão classificados como baixo (IDH inferior a 0,5), médio (IDH 

entre 0,5 e0,8) ou alto (IDH acima de 0,8) nível de Desenvolvimento Humano. 

O PNUB relata que o IDH_M é um ajuste metodológico ao IDH Global, indicador 

pode ser consultado nas respectivas edições do Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil, que compreende um banco de dados eletrônico com informações socioeconômicas 

sobre todos os municípios e estados do país e Distrito Federal. Embora meçam os mesmos 

fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar 

o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Assim, o IDH_M - incluindo seus três 

componentes, IDH_M Longevidade, IDHM Educação e IDH_M Renda. 

Na pesquisa realizada por Bispo (2009) na aplicação do IDH em nível municipal, 

os indicadores da dimensão Educação e Renda retratam melhor a realidade das condições 

de vida da população que efetivamente reside no município. Na visão de Jannuzzi (2006), 

o IDH não serve como medida de síntese de bem-estar, mas serve para apontar as 

limitações e falta de especialidade para retratar avanços e retrocessos de certas políticas 

sociais, e que sua divulgação pela imprensa cria a oportunidade de mobilizar a sociedade, 

obrigando ao governo a esclarecer suas iniciativas no campo social, e justificar suas 
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propriedades políticas. 

 

 

3 METODOLOGIA  

 

 

A partir dos objetivos formulados para este trabalho, que consiste em evidenciar 

e analisar se os municípios de maiores receitas de FPM per capita apresentam os melhores 

resultados no IDH, para a realização e eficácia do estudo foram analisadas informações 

de 25 municípios que compõem a Mesorregião Leste Potiguar, porém os Municípios 

Arêz, Canguaretama, Ceara Mirim, Parnamirim e São Miguel do Gostoso que pertencem 

à região, foram excluídos da pesquisa por não dispor de dados na FINBRA (financias dos 

Municípios), impossibilitando a execução da pesquisa, assim sendo, os municípios 

analisados foram: Baía Formosa, Espírito Santo, Extremoz, Goianinha, Macaíba, 

Maxaranguape, Montanhas, Natal, Nísia Floresta, Pedra Grande, Pedro Velho, Pureza, 

Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Senador Gerogino Avelino, 

Taipu, Tibau do Sul, Touros, Vila Flor. A pesquisa caracteriza-se por ser um levantamento 

de dados, visto que são coletadas informações de toda Mesorregião Leste potiguar.  

Do ponto de vista dos procedimentos, a maneira pela qual obtemos os dados 

necessários para a elaboração da pesquisa, caracteriza-se como bibliográfica e 

documental. Também é documental por se utilizar de dados disponíveis em meios 

eletrônicos, pois Gil (2002) destaca que a pesquisa documental vale-se de materiais que 

ainda não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os projetos de pesquisa. A obtenção dos dados analisados foi através meios 

eletrônicos, principalmente pelos sites do Tesouro Nacional e do IBGE para obtenção dos 

dados primários e secundários. Os dados primários para a realização da pesquisa são 

provenientes da base de dados do censo demográfico do IBGE 2010 

(http:censo2010.ibge.gov.br), como também dos dados da FINBRA do ano de 2013 

disponíveis do sitio do STN e da própria base de dados do Tesouro Nacional e dados do 

Índice de Desenvolvimento humano do Brasil de 2010. Já os secundários, foram obtidos 

através de pesquisa por meio eletrônico de artigos, publicações e monográficas e também 

através da pesquisa literária. 

Com relação ao método, essa pesquisa possui caráter quantitativo, uma vez que 

serão empregados instrumentos estatísticos na quantificação dos resultados, que vai de 

acordo com o pensamento de Prodanov e Freitas (2013) que considera tudo que for pode 

ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las e requer também o uso o uso de recursos e de técnicas 

estatísticas. 

A pesquisa caracteriza-se por ser um levantamento de dados, visto que são 

coletadas informações de toda Mesorregião Leste Potiguar. No tocante abordagem da 

pesquisa utilizou-se técnicas estatísticas como a Análise Envoltória de Dados (Data 

Envelopment Analysis - DEA), é um modelo matemático (programação linear), não 

paramétrico, capaz de avaliar o desempenho organizacional em termos de eficiência 

relativa entre unidades similares, chamada de DMUs (Decision Making Units), unidades 

operacionais tomadoras de decisão, que apresentam múltiplas entradas e múltiplas saídas 

(RAMOS 2010). A abordagem DEA busca identificar em um conjunto de DMUs com as 

mesmas características, as que são eficientes, atribuindo a estas escore 1 (um ou 100%). 

As demais, que ficam abaixo da fronteira, têm escore menor que 1 e são consideradas 



 

429 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

ineficientes (POSSAMAI 2006).  

Na estruturação de um modelo DEA, e de fundamental importância as seguintes 

definições: as unidades a serem avaliadas e quais as variáveis, insumos (inputs) e produtos 

(output) de avaliação. Para esta pesquisa adotou-se como insumos (inputs) o valor do 

repasse do FPM per capita e como produtos (output) o IDH_M dos municípios. Para o 

tratamento dos dados utilizou-se o Siadv 3.0. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÕES  

 

Na disposição da análise, apresentou-se a principio a distribuição das Receitas 

Orçamentária, Receitas Tributárias, Receitas de Transferências e outras receitas, dos 

municípios no ano de 2015, com base nos dados dos balanços anuais disponibilizados 

pelo FINBRA, a tabela 01 traz a distribuição das receitas dos municípios, e estão 

dispostos em ordem decrescente do valor total das receitas orçamentárias. 

 

Tabela 01 - Distribuição das Receitas dos Municípios 

Municípios  

Receita 

Orçamentária 

total 

Receitas 

Tributárias  

   Receita de 

Transferências 

Outras 

Receitas 

Natal 2.025.759.099,00 561.405.178,40 1.023.151.419,00 441.202.501,60 

São Gonçalo do Amarante 266.969.656,50 33.706.413,83 177.150.603,50 56.112.639,17 

Macaíba 154.594.724,50 14.397.035,15 122.114.923,30 18.082.766,05 

São José de Mipibu 83.226.092,93 7.048.741,75 70.377.835,83 5.799.515,35 

Goianinha 75.578.100,82 3.207.757,71 66.290.093,16 6.080.249,95 

Extremoz 74.469.310,08 13.565.860,85 45.797.418,05 15.106.031,18 

Touros 63.886.602,29 2.711.344,39 55.209.016,79 5.966.241,11 

Nísia Floresta 54.531.947,63 5.894.756,92 44.140.402,04 4.496.788,67 

Maxaranguape 40.730.829,66 14.512.024,48 24.805.777,75 1.413.027,43 

Tibau do Sul 37.126.808,75 7.481.713,08 26.993.789,91 2.651.305,76 

Pedro Velho 31.575.009,45 722.430,18 28.166.792,60 2.685.786,67 

Rio do Fogo 30.505.905,44 1.340.128,11 27.861.961,91 1.303.815,42 

Taipu 24.198.673,43 484.740,06 22.942.897,07 771.036,30 

Montanhas 23.950.255,35 122.017,27 23.433.408,74 394.829,34 

Baía Formosa 22.329.482,24 629.443,53 20.933.952,66 766.086,05 

Pureza 19.993.992,09 335.448,82 18.167.262,48 1.491.280,79 

Espírito Santo 19.520.895,56 187.091,29 18.491.818,02 841.986,25 

Pedra Grande 17.591.325,84 2.787.099,80 13.958.249,76 845.976,28 

Senador Gerogino Avelino 14.608.473,40 417.212,22 13.800.425,55 390.835,63 

Vila Flor 11.904.971,92 77.219,03 11.516.998,82 310.754,07 

Total 3.093.052.156,88 671.033.656,87 1.855.305.046,94 566.713.453,07 

Fonte: Pesquisa (2015) 

 

Os municípios estudados arrecadaram em 2015 R$ 3.093.052.156,88 (três bilhões, 

noventa e três milhões, cinqüenta e dois mil, cento e cinqüenta e seis e oitenta e oito 

centavos, de receitas orçamentárias, a partir da análise, contatou-se que o município de 

Natal, em 2015 foi o de maior representatividade na Mesorregião Leste potiguar, com 

suas receitas orçamentárias totais de R$ 2.025.759.099,00 (dois bilhões, vinte e cinco 

milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e noventa e nove), e o município de Vila Flor 
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o de menor montante com a receita anual de R$ 11.904.971,92 (onze milhões, novecentos 

e quatro mil, novecentos e setenta e um e noventa e dois centavos). 

Percebeu-se que, em sua maioria grande parte das receitas orçamentárias dos 

municípios provem de recursos de transferências, e que a média da participação das 

transferências em relação às receitas tributarias e de 82,06%, e apenas 8 de 20 municípios 

estão abaixo desse percentual que são eles Natal (50,51%), São Gonçalo (66,36%), 

Macaíba (78,99%), Extremoz (61,50%), Nísia Floresta (80,94%), Maxaranguape 

(60,90%), Tibau do Sul (72,71%), Pedra Grande (79,35%), como aborda Marcos, 

Miranda e Cossio (2008) que em sua pesquisa relata que a alta dependência de receitas 

de transferências é generalizada, mais os municípios mais populosos exibem receitas 

tributárias e outras receitas correntes um pouco mais significativas diminuindo sua 

dependência e nos municípios com até 50 mil habitantes, a dependência em relação às 

transferências supera 80% da receita total. O município de Montanhas é o que mais 

contribui para sua receita orçamentária, já que 97,84% de sua receita e de transferência. 

O município que menos contribui para sua composição de receita orçamentária é Natal, 

pois 27,71% provem de Receita Tributária, e 21,78% de outras Receitas. 

De acordo com o STN (2016) as transferências intergovernamentais constituem-

se na repartição de recursos correntes ou de capital entre Entes Federativos, ou seja, na 

divisão de verbas entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na pesquisa 

realizada por Mendes, Miranda e Cosio (2008) relatam que a dependência em relação a 

transferências federais tem um recorte geográfico bem definido, os quinze estados mais 

dependentes pertencem às regiões Norte (N) e Nordeste (NE), que apresentam 

indicadores de renda e qualidade de vida bastante inferiores ao Sul (S) e Sudeste (SE) do 

País. Portanto a pouca representatividade das receitas tributárias não exime os municípios 

das suas obrigações, Fuentes (2013) ressalta que as receitas tributárias têm o dever de 

contribuir para as despesas públicas, são um dos intrumentos mais eficientes de controle 

de mudanças nos padrões de comportamento dos municipios, tendo mais em evidência a 

importância das transferências, sendo a fonte principal na composição das receitas dos 

municípios.    

A partir da Análise e da importância das receitas que compõem 20 dos 25 

municípios da Mesorregião Leste Potiguar, percebeu-se que a manutenção dos serviços 

dos municípios depende intrinsecamente das transferências, dentre elas, destaca-se o 

FPM, enfoque principal dessa pesquisa. No relato de Arantes e Sousa (2012) retrata que 

o FPM foi criado com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os Entes 

Federativos, assim diminuindo as desigualdades entre os mesmos, através de repasses da 

União para os Estados e os Municípios. A tabela a seguir mostra a distribuição do FPM 

em relação ao Coeficiente. 

 

Tabela 02 – FPM per capita em relação ao Coeficiente de Habitantes   (Continua) 
Municípios Coeficiente por 

faixa de 

Habitantes 

População FPM 

Natal 4,0 877.662 R$ 207.969.868,91 

São Gonçalo do Amarante 3,0 99.724 R$ 29.722.916,12 

Macaíba 2,6 79.211 R$ 25.759.860,75 

São José de Mipibu 1,8 43.598 R$ 17.833.749,72 

Touros 1,6 33.778 R$ 15.852.222,11 

Extremoz 1,4 27.933 R$ 13.870.694,36 

Nísia Floresta 1,4 26.994 R$ 13.870.694,36 
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Goianinha 1,4 25.685 R$ 13.870.694,36 

Pedro Velho 1,0 14.900 R$ 9.907.638,95 

Tibau do Sul 0,8 13.609 R$ 7.926.111,22 

Taipu 0,8 12.398 R$ 7.926.111,22 

Maxaranguape 0,8 12.030 R$ 7.926.111,22 

Montanhas 0,8 11.537 R$ 7.926.111,22 

Rio do Fogo 0,8 10.830 R$ 7.926.111,22 

Espírito Santo 0,8 10.714 R$ 7.926.111,22 

Pureza 0,6 9.451 R$ 5.944.583,44 

Baía Formosa 0,6 9.247 R$ 5.944.583,44 

Senador Gerogino Avelino 0,6 4.373 R$ 5.944.583,44 

Pedra Grande 0,6 3.392 R$ 5.944.583,44 

Vila Flor 0,6 3.145 R$ 5.944.583,44 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A tabela 02 dispõe o valor de quanto os municípios recebem de FPM quanto à 

faixa de habitantes, o Município de Natal que tem coeficiente de repasse de 4,0 recebeu 

de transferência de FPM em 2015 R$ 207.969.868,91 (Duzentos e sete milhões, 

novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito e noventa e um centavos, 

três municípios estudados Extremoz, Nísia Floresta e Goianinha estão na faixa de ate 

30.564 habitantes e na faixa de coeficiente de repasse de 1,4 e receberam em 2015 R$ 

13.870.694,36 (treze milhões oitocentos e setenta mil, seiscentos e noventa e quatro e 

trinta e seis centavos, 6 municípios Tibau do Sul, Taipu, Maxaranguape, Montanhas, Rio 

do Fogo e Espírito Santo, estão na faixa de até 13.584 habitante e coeficiente de repasse 

de 0,8  assim receberam em 2015 R$ 7.926.111,22 (Sete milhões novecentos e vinte e 

seis mil cento e onze e vinte e dois centavos, e 5 municípios estudados Pureza, Baía 

Formosa, Senador Gerogino Avelino, Pedra Grande e Vila Flor estão na faixa de até 

10.188 habitantes e com o coeficiente de 0,6 e receberam R$ 5.944.583,44 (cinco milhões 

novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três e quarenta e quatro 

centavos. 

No dizer de Farina, Varela e Gouvêa (2011) o principal critério para distribuição 

dos recursos do FPM é o tamanho da população, com coeficientes de participação 

estabelecidos por faixas de população e não para um número específico, ocasionam uma 

grande diferença entre os municípios se for considerado o FPM per capita, favorecendo 

os de menor porte.  

A tabela 03 demonstra a relação entre a população e a FPM per capita. 

 

Tabela 03– FPM per capita em relação à População                                        (Continua) 

Municípios FPM per capita População 

Natal 236,96 877.662 

São Gonçalo do Amarante 298,05 99.724 

Macaíba 325,21 79.211 

São José de Mipibu 409,05 43.598 

Extremoz 496,57 27.933 

Touros 469,31 33.778 

Nísia Floresta 513,84 26.994 

Goianinha 540,03 25.685 

Tibau do Sul 582,42 13.609 



 

432 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A tabela 03 demonstra que Natal tem transferência de FPM R$ 236,96 por 

habitante, o município que menos arrecada entre os estudados de contra partida o que 

possui a maior população, os municípios de São Gonçalo do Amarante (R$ 298,05), 

Macaíba (R$ 325,21), São José de Mipibu (R$ 409,05), e Extremoz (R$ 496,57) 

completam os municípios que menos tem transferência por habitante. Os municípios de 

Vila Flor (R$1890,17), Pedra Grande (R$ 1752,53), Senador Gerogino Avelino 

(R$ 1359,38), Espírito Santo (R$ 739,79), e Rio do Fogo (R$ 731,87) compõem os 

municípios que tem maior valor em transferências de FPM per capita, evidenciando que 

quanto maior a população menor e o repasse de FPM per capita, mas nos municípios com 

maiores populações, exemplo Natal, São Gonçalo do Amarante, macaíba os percentuais 

de arrecadação (ver Gráfico 01) de Receitas Tributárias e outras Receitas são maiores em 

relação aos municípios que tem menos população, evidenciando a importância e 

dependência das transferências e do FPM para o desenvolvimento dos pequenos 

municípios.   

Bremaeker (2011) relata que a filosofia de distribuição do FPM é entregar mais 

recursos, em valores per capita, aos Municípios de menor porte demográfico e, para ele, 

existem dois fatores que justificam essa decisão em primeiro lugar, quanto menor o porte 

demográfico dos Municípios menor é a sua capacidade de consumo e, em segundo lugar, 

quanto menor o porte demográfico dos Municípios menor é a sua arrecadação tributária, 

não apenas pelo seu menor quantitativo, mas também pelo fato de que os principais 

tributos municipais têm sua base de tributação no meio urbano. 

Para a análise do desenvolvimento social, utilizou-se o Índice de 

Desenvolvimento municipal (IDH_M), que assim como o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) tem como função analisar as condições sociais. O PNUB relata que o 

IDH-M é um ajuste metodológico ao IDH Global, que compreende um banco de dados 

eletrônico com informações socioeconômicas sobre todos os municípios e estados do país 

e Distrito Federal. Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em 

conta no IDH_M são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios 

brasileiros. 

A tabela 04 retrata o reflexo da aplicação do FPM per capita para atingir os 

melhores índices de IDH-M. Para tanto foi aplicada a Análise Envoltória de Dados (DEA) 

para encontrar o município mais eficiente nessa relação entre as variáveis destacadas. 

 

Tabela 04 – Distribuição das Receitas dos Municípios  

Baía Formosa 642,87 9.247 

Maxaranguape 658,86 12.030 

Pureza 628,99 9.451 

Taipu 639,31 12.398 

Pedro Velho 664,94 14.900 

Montanhas 687,02 11.537 

Rio do Fogo 731,87 10.830 

Espírito Santo 739,79 10.714 

Senador Gerogino Avelino 1359,38 4.373 

Pedra Grande 1752,53 3.392 

Vila Flor 1890,17 3.145 
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Municípios  
FPM per 

capita 

IDH – M 

(2010) 

Eficiência 

(DEA) 

Rankin

g 

Natal 236,96 0,763 1,000000 1° 

São Gonçalo do 

Amarante 298,05 0,661 0,688752 2° 

Macaíba 325,21 0,640 0,611176 3° 

São José de Mipibu 409,05 0,611 0,463890 4° 

Extremoz 496,57 0,660 0,412776 5° 

Touros 469,31 0,572 0,378518 6° 

Nísia Floresta 513,84 0,622 0,375935 7° 

Goianinha 540,03 0,638 0,366905 8° 

Tibau do Sul 582,42 0,645 0,343933 9° 

Baía Formosa 642,87 0,609 0,294201 10° 

Maxaranguape 658,86 0,608 0,286590 11° 

Pureza 628,99 0,567 0,279956 12° 

Taipu 639,31 0,569 0,276408 13° 

Pedro Velho 664,94 0,568 0,265287 14° 

Montanhas 687,02 0,557 0,251788 15° 

Rio do Fogo 731,87 0,569 0,241451 16° 

Espírito Santo 739,79 0,558 0,234248 17° 

Senador Gerogino 

Avelino 1359,38 0,570 0,130222 18° 

Pedra Grande 1752,53 0,559 0,099060 19° 

Vila Flor 1890,17 0,576 0,094639 20° 

Fonte: SIADv 3.0, Dados de Pesquisa 

 

Após o tratamento dos dados, observa-se que o município de Natal apresenta a 

melhor eficiência na relação das variáveis FPM per capita (input) e IDH_M (output) 

ficando com o indicador 1,000000, fruto do menor input, FPM per capita 236,96 e de 

melhor resultado em IDH_M 0,763, denotando a melhor aplicação dos recursos em prol 

da sociedade. Em contra partida o município de Vila Flor apresenta a pior eficiência em 

relação às variáveis, ficando com o indicar de 0,094639, fruto do maior input FPM per 

capita 1890,17 e de pior resultado no IDH_M 0,576.  

Conforme Jannuzzi (2006), tanto o IDH quanto IDH_M é calculado com a media 

das medidas transformadas, e, portanto, também tem seus valores no intervalo de 0 a 1, 

que com base neste índice os países e municípios estão classificados como baixo (IDH 

inferior a 0,5), médio (IDH entre 0,5 e 0,8) ou alto (IDH acima de 0,8) nível de 

Desenvolvimento Humano. 

Percebeu-se que os municípios que menos recebem repasse de FPM per capita, 

são os municípios que apresentavam os melhores resultados no IDH_M, o município de 

Natal e um exemplo de que o FPM per capita não exerce relação, quanto sua transferência, 

sobre o desenvolvimento humano do município, já que mesmo com IDH_M alto 

apresenta o menor valor de repasse de FPM per capita dentre os municípios estudados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A referida pesquisa teve como objetivo analisar se os municípios que possuem as 

maiores receitas via Fundo de Participação dos Municípios (FPM), apresentam os 

melhores resultados no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nos municípios da 

Mesorregião Leste potiguar. Para tanto verificou-se que o objetivo foi alcançado. 

Constatou-se que a maioria das receitas orçamentárias dos municípios provem de recursos 

de transferências constitucionais, representando 80% das receitas, e apenas 8 de 20 

municípios estão abaixo desse percentual, o que evidência a importância das 

transferências, sendo a fonte principal na composição das receitas dos municípios. Por 

meio da análise dos dados obtidos percebeu-se que quanto maior a população menor e o 

repasse de FPM per capita, mas nos municípios com maiores populações os percentuais 

de arrecadação de Receitas Tributárias e Outras Receitas são maiores em relação aos 

municípios que tem menos população, evidenciando a importância e dependência do FPM 

para o desenvolvimento dos pequenos municípios. 

A eficiência foi apurada com base no valor do FPM per capita dos municípios em 

relação ao IDH_M, com base na DEA (Data Envelopment Analysis), tendo como variável 

de entrada (input) a FPM per capita e IDH_M como variável de saída (output). Destacou-

se o município de Natal que apresentou a melhor eficiência na relação das variáveis, 

ficando com o indicador 1,000000, fruto do menor input, FPM per capita 236,96 e de 

melhor resultado no output IDH_M 0,763, denotando a melhor aplicação dos recursos em 

prol da sociedade. Apresentando a pior eficiência em relação às variáveis, Vila Flor 

apresenta o indicar de 0,094639, fruto do maior input FPM per capita 1890,17 e de pior 

resultado no output IDH_M 0,576. O que evidencia que o os municípios de maior repasse 

de FPM per capita, não apresenta o melhor desenvolvimento social da região. 

Como limitação da pesquisa, teve-se a comparação de dados coletados de uma 

diferença de 5 anos, devido aos mesmos serem publicados de acesso ao público em um 

período de 10 em 10 anos referente ao IDH-M serem de 2010, ao contrário dos dados 

financeiros coletados no ano de 2015. Considera-se a pesquisa valida pelo fato dos 

critérios das regras de repasse das receitas não ter sido alterado nesse período temporal.  

Conclui-se, portanto que os municípios da Mesorregião Leste Potiguar, os mais 

eficientes são os que recebem o menor repasse de FPM per capita e os que apresentavam 

os melhores resultados no IDH_M, para tanto não exerce relação, quanto sua 

transferência, sobre o desenvolvimento humano do município. 
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO 

O objetivo do presente estudo foi analisar a influência da contabilidade de custos no 

processo de tomada de decisão em uma empresa do ramo de pré-moldados na cidade de 

Mossoró. Então, foi feito o seguinte questionamento: Qual a influência da contabilidade 

de custos no processo de tomada de decisão? Como objetivos específicos a pesquisa 

procurou entender sobre os métodos de custeio utilizados nesse ramo de atuação. Deste 

modo, foi-se necessário a realização de um estudo de caso para um melhor entendimento 

desse processo na realidade local. Para a realização do estudo de caso, foram entrevistados 

um total de três colaboradores, dentre eles: um engenheiro de produção, uma gerente 

administrativa e o diretor geral, onde foi realizado um questionário qualitativo, contendo 

10 perguntas abertas, onde se obteve um melhor entendimento do setor de custos e tomada 

de decisão da empresa em questão. Deste modo, foi identificado dentre os resultados 

obtidos, de acordo com o objetivo inicial do trabalho que, apesar do setor de custos não 

ser estruturado e organizado na empresa, a contabilidade de custos possui total influência 

nas decisões tomadas, sendo elas no setor de produção como também nos setores 

administrativo juntamente com a direção, tendo um direcionamento na demanda de 

contratos anteriores e também em produções futuras.  

mailto:edivaneidecosta.rn@gmail.com
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Palavras chave: Contabilidade de custos. Tomada de decisão. Setor Industrial 

 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to analyze the influence of cost accounting on the 

decision-making process in a company in the precast industry in the city of Mossoró. 

Then, the following question was asked: What is the influence of cost accounting in the 

decision-making process? As specific objectives the research sought to understand about 

the costing methods used in this branch of activity. In this way, it was necessary to carry 

out a case study for a better understanding of this process in the local reality. To carry out 

the case study, a total of three employees were interviewed, among them: a production 

engineer, an administrative manager and the general director, where a qualitative 

questionnaire was carried out, containing 10 open questions, where a better understanding 

was obtained of the cost and decision making sector of the company in question. In this 

way, it was identified among the results obtained, according to the initial objective of the 

work that, although the cost sector is not structured and organized in the company, the 

cost accounting has total influence in the decisions taken, being they in the production 

sector as well as in the administrative sectors along with the direction, having a directional 

in the demand of previous contracts and also in future productions. 

 

Key words: Cost accounting. Decision making. Industrial Sector 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de tomada de decisão é a escolha da melhor maneira de solucionar um 

possível problema e identificar potenciais oportunidades para o negócio, Segundo Rosa 

(2010) a contabilidade de custos pode dar o suporte necessário a tomada de decisão, 

utilizando de diversas ferramentas de analise de comportamento das operações das 

empresas é possível combinar informações de interesse das mesmas e que estejam 

alinhadas com sua metodologia de trabalho, com seu planejamento e posicionamento no 

mercado. 

 Para esses processos, os gestores dispõem de diversas ferramentas que auxiliam 

na tomada de decisão, essas ferramentas são de extrema importância para o desempenho 

das funções realizadas. 

Segundo Costa (2016) uma empresa precisa de informações sobre seus processos, 

para que se possa fazer um melhoramento contínuo do custo de seus produtos. Isto 

contribui gerando subsídios com informações sobre margem de lucro, margem de 

contribuição, métodos de custeio e informações de preços com base nos custos, essenciais 

para o processo decisório, observando a necessidade de fazer um estudo aprofundado 

sobre os custos de cada produto produzido.  

Estes estudos são feitos por métodos de custeio, e para cada ramo é aplicado um 

método diferente, na intenção de obter as informações necessárias que serão apresentadas 

a direção, a fim de definir as estratégias necessárias para o aumento dos lucros como 

também combater as áreas que estão apresentando um déficit na produção e geração de 

lucro para a empresa.  

Mesmo sendo relevante para as empresas, a contabilidade de custos não é 

devidamente utilizada como um dos principais instrumentos de análise para as 

organizações. Segundo Rocha (2016) a gestão de custos se faz necessária, tanto em 
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grandes empresas, que geram altos custos e valores, quanto nas micro e pequenas 

empresas aqui enfocadas, que dependem de uma gestão eficaz para se manterem 

competitivas e continuarem vivas no mercado.  

Segundo Silva (2014) a contabilidade utiliza-se de uma mesma linha de raciocínio 

e pressuposto de que a contabilidade gerencial emprega a ferramenta de tomada de 

decisão para fins de gerenciamento eficaz e lucrativo nas entidades; dão a sua importância 

no processo de tomada de decisão. Diante disso, surge o seguinte questionamento: Qual 

a influência da contabilidade de custos no processo de tomada de decisão? 

Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar a influência da contabilidade de 

custos no processo de tomada de decisão em uma empresa do ramo de pré-moldados na 

cidade de Mossoró. Como objetivos específicos a pesquisa pretende entender sobre os 

métodos de custeio utilizados nesse ramo de atuação, como também a coleta de dados 

necessários para compreender como a organização analisada está utilizando.   

Deste modo, faz-se necessário a realização de um estudo de caso para um melhor 

entendimento desse processo na realidade local. A pesquisa será realizada em uma 

indústria de pré-moldados na cidade de Mossoró, onde será possível desenvolver um 

entendimento sobre o método de custeio por atividade nesse ramo especifico, será 

realizado entrevistas com os dois encarregados do setor de produção e uma colaboradora 

do setor administrativo e coleta de dados, analise das informações e formatação do estudo 

de caso, onde será possível adquirir um conhecimento especifico da nossa localidade. 

A contribuição pretendida com este estudo é promover um melhor entendimento 

sobre a tomada de decisão com base na contabilidade de custos em uma indústria, trazer 

um estudo com fundamentação teórica a fim de se obter um conhecimento especifico 

sobre este assunto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contabilidade de Custos 

 

Neste capítulo são abordados as fontes teóricas evolvendo o conceito de 

contabilidade de custos com a percepção de diversos autores, onde será obtido um 

entendimento abrangente e diversificado para o estudo apresentado. 

Segundo Silva et al (2016) o correto controle de custo e a escolha do método de 

custeio não é uma tarefa fácil e requer cautela na tomada de decisão, independente do 

tamanho e segmento da empresa.  Já Oliveira (2016) define a contabilidade de custos 

como uma das principais especialidades para verificar se uma empresa, tanto prestadora 

de serviços como de atividade comercial, tem lucro ou prejuízo quando da realização da 

sua atividade.  

Mas, este ramo da contabilidade não é limitado a designar os custos, e sim a gerar 

as informações, como a identificação de desperdícios, tempo ocioso entre outras, para 

auxiliar nas tomadas de decisões.  Conhecer os custos operacionais da empresa é 

fundamental para um planejamento adequado quanto à melhoria de produtividade e 

também em relação à gestão estratégica de custos da organização conforme Silva (2016).  

Para Frank (2017) a contabilidade de custos quando utilizada como ferramenta 

gerencial e de analise gera informações que permitem um melhor planejamento e controle 

para as entidades, bem como uma melhor análise e entendimento econômico em suas 

atividades: potencializando o gerenciamento da propriedade e assim gerando melhores 

resultados econômicos futuros.   
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A contabilidade de custos é um valioso instrumento gerencial, auxiliando a 

avaliação de desempenho no controle e tomada de decisões nas instituições segundo 

(SANTOS; DANTAS 2016). Devido à atual estrutura do mercado globalizado, cada vez 

mais as empresas vem buscando maior eficiência na atribuição dos custos a seus produtos, 

devido este fator ser primordial na elaboração do preço de venda ao consumidor.  

Deste modo a contabilidade de custos vem a ser o suporte a essa demanda das 

empresas, com fim de verificar quais os meios para realizar a correta mensuração de seus 

custos de produção, bem como atribuí-los de forma correta a seus produtos afirmam 

(BARBOSA; CAETANO 2016).  

De acordo com Rodrigues et al (2014) a contabilidade de custos que é reconhecida 

pela sua importância nos meios econômicos, contábeis e financeiros. Ela teve sua origem 

na necessidade de se apurar o valor dos estoques e resultados nas indústrias, tornando-se, 

na atualidade, uma ferramenta imprescindível para controle e tomada de decisões, nos 

mais diversos segmentos econômicos.  

Para Moreira et al (2013) a contabilidade de custos gera informação útil para a 

contabilidade societária, tributaria e gerencial e impacta diretamente no processo de 

tomada de decisões empresarias. Segundo Silva (2014) o entendimento da contabilidade 

de custos dar ao empreendedor mais possibilidades, podendo auxiliar na ampliação dos 

negócios, bem como embasar investimentos.  

De acordo com Varela (2015) as instituições, sejam publicas ou privadas, 

despendem gastos para a realização de suas atividades, porém estes necessitam ser 

conhecidos e classificados para que depois possam ser mensurados, e é através da 

contabilidade de custos que isso se torna possível.   

Segundo Baesso; Dutra (2016) a contabilidade de custos é a ciência que estuda os 

valores gastos pela empresa, ou seja, o custo que ela possui para fabricar seu produto.  

Seu principal objetivo é gerar informações sólidas para auxiliar os gestores da tomada de 

decisão e alocar de forma mais concreta possível dos custos de produção no seu produto. 

Um sistema de contabilidade de custos propicia meios para identificação de 

gargalos e desperdícios, otimização de tempo e dos recursos e melhoramento do processo 

produtivo segundo (MAIA 2016). Conforme Filho et al (2015) a economia mundial 

apresenta intensa concorrência entre os mercados, o que exige a melhoria continua da 

eficiência dos processos, isto aplicado tanto ao setor privado quanto ao setor publico.  

Após identificar fontes teóricas com base na contabilidade de custos, o próximo 

capítulo aborda o sistema de custeio por atividades (ABC) segundo o pensamento de 

diversos autores, devido a atividade da empresa que será estudada ser uma indústria.  

 

2.1.1 Custeio por Atividades (ABC) 

 

Neste capítulo serão abordadas fontes teóricas sobre custeio por atividades, onde 

foram coletados conceitos importantes para base do seguinte trabalho. 

Segundo Abbas et al (2016) o ABC é um método que tem como objetivo avaliar 

com precisão as atividades desenvolvidas em uma organização, utilizando direcionadores 

para alocar os custos indiretos para as atividades e destas para os produtos. Já para Moraes 

et al (2016) o método de custeio ABC não só e uma ferramenta de apuração de custos 

como é também uma excelente técnica de analise de valores dos processos. 

No método de custeio baseado em atividade os custos inicialmente são atribuídos 

a recursos, depois a atividades, depois a produtos e por fim, faz-se o caminho contrário, 

calculando com base no consumo de recursos pelas atividades, o consumo das atividades 
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por produtos, afirma (ALVES 2014).  

Azevedo (2017) afirma que no custeio ABC, para encontrar o valor de um 

determinado produto ou serviço, primeiramente, deve ser realizado um rastreamento de 

todas as atividades que estão envolvidas. 

Para Oliveira; Ferreira (2016) o critério de custeio ABC é um sistema de custos 

que se diferencia dos métodos convencionais de custeio pela sua forma de aplicação e 

distribuição dos custos indiretos dentro das organizações. A principal característica do 

custeio ABC é considerar as atividades desenvolvidas como fonte originária de custos aos 

produtos/serviços.  

Campos (2016) afirma que o fundamento básico do ABC é a identificação, por 

meio de rastreamento, do agente causador do custo, para lhe imputar tal valor. A idéia é 

atribuir, primeiramente, os custos às atividades e posteriormente aos produtos, trazendo 

essa afirmação para área agropecuária.  

E sendo assim Silva et al (2017) o método ABC se destaca pelo fato de distribuir 

os custos por meio de atividades, as quais por sua vez, podem ser definidas como uma 

ação que “utiliza recursos humanos, materiais, tecnológica e financeira para se 

produzirem bens ou serviços”.  

O custeio baseado na atividade (ABC) fornece o método para análise identificação 

e alocação dos custos indiretos com base nas atividades da empresa, a utilização desse 

método permite a melhor mensuração dos custos atribuídos às atividades. Segundo Leone 

et al (2013) trata-se de um processo de análise e custo, que busca criar valor em toda 

cadeia produtiva. Com o propósito de abordagem utilizando diversos conceitos e critérios 

de custeio como, por exemplo, o custeio por atividade ABC. 

Após obter um estudo aprofundado sobre o método de custeio baseado em 

atividade (ABC), no capítulo seguinte estudaremos outros métodos de custeio, que são: 

custeio variável e custeio por absorção. 

 

 

2.1.2 Custeio Variável 

 

Para Almeida (2017) o custeio variável tem por objetivo levar em consideração 

para as análises de resultado da empresa somente os custos e despesas que variam 

diretamente ao nível de atividade ou de produção da empresa. Ou seja, somente são 

alocados aos produtos e serviços os custos e despesas diretamente variáveis com o volume 

de produção da empresa. 

Cunha et al (2017) afirma que o custeio variável gera informações importantes ao 

processo de tomada de decisões, como margem de contribuição dos produtos, ponto de 

equilíbrio e margem de segurança. Já Campos (2016) define que os custos variáveis são 

aqueles que apresentam variações proporcionais ao volume de produção e vendas, ou seja, 

acompanham as oscilações de volume de produção e vendas, mantendo-se, todavia, 

constantes em relação à unidade de produto produzida. 

 

2.1.3 Custeio por Absorção 

 

Costa Neto (2017) considera que o custeio por absorção trata de todo os custos 

produtivos como custo de produto, independentemente de serem estes custos variáveis ou 

fixos. Já Roloff (2010) afirma que no custeio por absorção todo o custo de produção deve 

ser atribuído ao produto. 
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Para Vichinheski et al (2017)a principal diferença do custeio por absorção dos 

outros métodos é o tratamento de custo e despesa, pois cada método tem um tratamento 

diferenciado. Rodrigues et al (2017) afirmam que o método de custeio por absorção, é o 

critério mais utilizado no Brasil e por este motivo tem sido o mais utilizado pelas 

instituições do país por atender aos princípios contábeis. 

Após um breve estudo sobre os métodos de custeio abordados anteriormente, no 

capítulo seguinte identificaremos fontes teóricas sobre tomada de decisão segundo o 

pensamento de diversos autores. 

 

2.2 Tomada De Decisão 

 

Neste Capítulo serão abordadas as fontes teóricas envolvendo a tomada de decisão 

nas organizações, com a percepção de diversos autores, onde será obtido um melhor 

entendimento sobre essa tão importante ação. 

Para Reis et al (2017) o processo decisório nas organizações mostra-se cada vez 

mais importante e necessário, em praticamente todos os níveis hierárquicos desde o “chão 

de fábrica até os altos escalões todos são levados a decidir e, por conseguinte, tomar 

determinadas decisões. Silva et al (2017) afirma que é necessário o gestor cercar-se de 

informações úteis para reduzir as incertezas do processo de tomada de decisão. 

Para obter um conhecimento mais amplo do que o trabalho pretende abordar, no 

próximo capitulo será identificado estudos anteriores com base em diversos métodos de 

custeio com foco em tomada de decisão. 

 

2.3 Estudos Anteriores 

 

Visando aprofundar o seguinte estudo, foi realizada uma revisão dos seguintes 

trabalhos identificados em algumas diversas áreas de atuação, destacam-se os estudos de 

Abbas et al (2017), Felipe et al (2016) e Oliveira et al (2016), Cescon et al  (2015), e o 

estudo de Rodrigues et al (2015). 

O estudo de Grejo et al (2015) aborda uma pesquisa com gestores de três hospitais 

privados na cidade de Maringá – Paraná onde foi observado as áreas de gestão, 

mensuração e custos nestes ambientes.  

Foi realizado uma pesquisa organizada em sete partes, que foram: Praticas sobre 

mensuração de custos, relatórios da contabilidade de custos, custos para controle, custos 

para tomada de decisão, grau de satisfação e utilização da contabilidade de custos, gestão 

estratégica de custos e a ultima parte sobre os hospitais entrevistados. Foram 

apresentando ao todo 57 questões, algumas de múltipla escolha e outras abertas.  

Algumas questões foram elaboradas pelos autores, e outras adaptadas de estudos 

anteriores na mesma área de atuação.  E com isso foi identificado as características de 

mensuração em cada hospital estudado. 

Já o trabalho de Felipe et al (2016) aborda a Margem de contribuição como 

assistência a tomada de decisão: um estudo de caso realizado em uma empresa de 

comercio de materiais recicláveis de Fortaleza-CE, trata-se de uma pesquisa descritiva, 

bibliográfica, documental, estudo de caso e coleta de dados.  

Ele almeja demonstrar como a margem de contribuição auxilia a tomada de 

decisões, onde teve como objetivos a conceituação de reciclagem, conceituação de 

contabilidade, demonstrar a lucratividade do comercio de materiais e analisar os dados 

no período que a pesquisa foi realizada. 
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 Ao final da pesquisa foi possível identificar vários aspectos regionais que 

contribuíram para os resultados obtidos, dentre eles a informalidade dos comerciantes 

locais, mas no entanto, o objetivo da pesquisa foi obtido. 

Para então obter uma base para o seguinte trabalho, foi o estudo realizado por 

Cescon et al (2015) onde foi feito uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa e 

quantitativa, se enquadrando no método de estudo de caso em uma concessionária de 

automóveis, abordando uma analise no setor de serviços, para obter então a 

implementação do método de custeio por atividades, para então obter resultados 

financeiros e conseqüentemente auxiliar a direção na tomada de decisão. 

Visando obter um embasamento especifico no setor de industrias, o estudo de 

Rodrigues et al (2015) foi identificado uma análise de custos, volume e resultados em 

uma industria de móveis planejados. Onde foi possível identificar uma pesquisa 

qualitativa de forma mais direta e simplificada no método de custeio utilizados nesse ramo 

de atuação, e foi identificado os custos fixos, diretos e indiretos da área de produção, 

incluindo seus impostos onde caminharam até o preço final dos produtos comercializados 

na industria estudada. 

O que é possível identificar nas pesquisas de Grejo et al(2015).Felipe et al (2016), 

Oliveira et al (2016). Cescon et al (2015). O estudo de Rodrigues et al (2015), é a 

necessidade da identificação do método de custeio estudado em cada área especifica de 

atuação, pode-se observar que nem sempre a empresa tem um método adotado e embora 

seja extremamente necessário, acaba não sendo uma prioridade emergencial nas 

empresas.  

Dentre as fontes de pesquisa estudadas, foi identificada uma semelhança com base 

no método de custeio por atividade (ABC) que foi utilizado de forma unânime nos estudos 

analisados, com isso é identificado a necessidade de aplicação desse método no estudo 

decorrente para obter resultados satisfatórios na pesquisa e juntamente na empresa que 

será estudada. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho, será adotado o método de estudo de caso, 

realizado em uma indústria de pré-moldados na cidade de Mossoró, o local da pesquisa 

será a fabrica da empresa, situada na comunidade de Barrinha na RN015 KM 07.  A 

escolha se deu por motivos de encontrar fontes de pesquisa com resultados baseados na 

realidade local.  

Para Santos (2016) tomadas de decisões equivocadas prejudicam não somente a 

gestores e administradores de empresas, mas também todos os funcionários e demais 

partes interessadas na sociedade. Isso então justifica a necessidade da contabilidade de 

custos de ser relevante nesse processo tão importante para a empresa estudada. 

Para o estudo de caso, será realizado um questionário qualitativo de caráter 

descritivo com 10 perguntas abertas onde a partir delas desencadeará uma pesquisa 

qualitativa com coleta de dados transversal. Para Silva (2013) a pesquisa qualitativa 

representa um tipo de abordagem de pesquisa que trata de elementos que vão além da 

quantificação de dados.  

Para Teixeira et al (2008) a análise dos dados representa a fase de reflexão crítica 

do trabalho investigativo, constituindo-se num caminho árduo e de grande 

responsabilidade, pois é por meio dela que vamos transformar tudo aquilo que nos foi 

confiado, através dos dados empíricos, em interpretações que se sustentem teoricamente.  
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Onde eles são coletados juntamente com os resultados informados aos diretores 

da empresa.  

O presente trabalho será estruturado em uma entrevista com três respondentes, 

sendo eles: um encarregado do setor de produção, uma colaboradora do setor 

administrativo e o diretor geral, serão realizados coleta de dados e analise das informações 

para a formatação do estudo de caso. Com isso, obter uma idéia do método de custeio 

utilizado na indústria que foi estudada. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Questão 01: De acordo com os sistemas de custeio (Custeio ABC,Variáveis e Absorção), 

presentes na contabilidade de Custos, pode-se considerar que atualmente a empresa 

possui um setor especifico de custos? 

 

Resposta 01 (Engenheiro): 

Não 

De acordo com Varela (2015) as instituições, sejam públicas ou privadas, 

despendem gastos para a realização de suas atividades, porém estes necessitam ser 

conhecidos e classificados para que depois possam ser mensurados, e é através da 

contabilidade de custos que isso se torna possível. 

Para o entrevistado, o setor de custos, não é identificado de forma direta na 

empresa, contudo, observamos que a resposta dele foi contrária aos demais entrevistados. 

 

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

Sim 

 

Resposta 03 (Diretor Geral):  

Sim 

Para Frank (2017) a contabilidade de custos quando utilizada como ferramenta 

gerencial e de analise gera informações que permitem um melhor planejamento e controle 

para as entidades, bem como uma melhor análise e entendimento econômico em suas 

atividades: potencializando o gerenciamento da propriedade e assim gerando melhores 

resultados econômicos futuros.   

Os entrevistados acima, afirmaram ter o setor de custos na empresa, porém, não 

detalharam o setor, não informaram como trabalham, onde operam, com isso as 

informações necessárias para entender o funcionamento não foram divulgadas. 

Questão 02: Quem são os responsáveis pelo setor de produção da empresa, nas funções 

desempenhadas na empresa, a relação com custos é direta ou indireta? 

 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Eu realizo a função de responsável pelas produções da empresa, porem, a relação 

com custo acaba sendo indireta, pois, somente a diretoria realiza estes custos.  

Para Oliveira; Ferreira (2016) o critério de custeio ABC é um sistema de custos 

que se diferencia dos métodos convencionais de custeio pela sua forma de aplicação e 

distribuição dos custos indiretos dentro das organizações. A principal característica do 

custeio ABC é considerar as atividades desenvolvidas como fonte originária de custos aos 

produtos/serviços.  
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O entrevistado afirma ser somente o responsável pela produção, e sua função é 

somente operacional, não ligado diretamente com o setor de custos na empresa, o mesmo 

informa ser de responsabilidade da direção. 

 

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

 

Os responsáveis é o setor de engenharia e o custo é direto. 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

Engenheiro e diretores com responsabilidade direta nos custos. 

Para Almeida (2017) o custeio variável tem por objetivo levar em consideração 

para as análises de resultado da empresa somente os custos e despesas que variam 

diretamente ao nível de atividade ou de produção da empresa. Ou seja, somente são 

alocados aos produtos e serviços os custos e despesas diretamente variáveis com o volume 

de produção da empresa. 

Os entrevistados acima, novamente trouxeram uma resposta contraria ao 

entrevistado 01, colocaram como o setor de engenharia como responsável direto no setor 

de custos da empresa, não somente a direção, como foi citado anteriormente. 

 

Questão 03: Como são identificados os custos da produção, existe um estudo feito para 

isso? 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Existe sim, quantificamos todos os insumos, suas quantidades, seus valores, 

impostos, Mao de obra e BDI, a partir daí a diretoria compões o valor de venda destes. 

 

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

 

Sim. 

 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

 

Pela composição dos produtos são feitas planilhas de materiais necessários. No 

método de custeio baseado em atividade os custos inicialmente são atribuídos a recursos, 

depois a atividades, depois a produtos e por fim, faz-se o caminho contrário, calculando 

com base no consumo de recursos pelas atividades, o consumo das atividades por 

produtos, afirma (ALVES 2014).  

Observamos um consenso entre os entrevistados, sobre como são identificados os 

custos da produção, com isso, entendemos que o setor de custos, mesmo não sendo tratado 

de forma especifica e direta na empresa, possui uma extrema importância dentro da 

organização. 

Questão 04: Na empresa, as decisões são tomadas com bases nos custos da produção? 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Tudo gira em função de custos. Todo desenvolvimento de produtos e ou melhorias 

somente acontece quando a viabilidade financeira permite e os custos são direta 

diretamente ligados viabilidade financeira. 

 

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 
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Sim 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

Sim 

Segundo Baesso e Dutra (2016) a contabilidade de custos é a ciência que estuda 

os valores gastos pela empresa, ou seja, o custo que ela possui para fabricar seu produto.  

Seu principal objetivo é gerar informações sólidas para auxiliar os gestores da tomada de 

decisão e alocar de forma mais concreta possível dos custos de produção no seu produto. 

Identificamos que as decisões na empresa são tomadas exclusivamente com base 

nos custos de produção, como foi bem citado pelo entrevistado 01 e confirmado pelos 

demais, tudo na empresa gira em torno dos custos de cada produto fabricado. 

Questão 05: Com base no planejamento do setor de produção, a empresa já passou por 

situações onde o custos foram maiores que o planejado? Como foi identificado? 

Resposta 01 (Engenheiro) 

 

Que eu tenha conhecimento não. 

 

Resposta 02 (Gerente Administrativo) 

Sim. Após fabricado um determinado produto a utilização de um determinado 

insumo foi acrescentado acima do esperado no planejamento. 

Resposta 03 (Diretor Geral) 

Todos os nossos produtos são desenvolvidos com projetos e propósitos onde já 

nos fornecem a certeza do custo máximo, alguma alteração que tenha e para menos. 

Oliveira (2017) afirma que no custeio ABC, para encontrar o valor de um 

determinado produto ou serviço, primeiramente, deve ser realizado um rastreamento de 

todas as atividades que estão envolvidas. 

De acordo com as respostas dos entrevistados, os mesmos não conseguiram 

identificar essa situação na rotina de produção, com exceção do entrevistado 03, que 

informa que caso algum produto ultrapasse o limite de custos estabelecido previamente, 

ocorre uma redução na produção posterior. 

 

Questão 06: Em situações de prejuízos na produção, como são tomadas as decisões para 

reverter os prejuízos e consequentemente trazer lucros? 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Caso isso ocorra cabe a engenharia da empresa reverter estes resultados com 

novos insumos, melhoria de equipamentos, mudança de traços, enfim, resolver de 

maneira definitiva a melhor performance para o produto com problema.  

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

A produção não conforme, é vendida como segunda linha por preço menor. 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

Devido aos planejamentos prévios, os prejuízos são mínimos, no máximo 

acontecem eventos onde empatamos os resultados. 

Um sistema de contabilidade de custos propicia meios para identificação de 

gargalos e desperdícios, otimização de tempo e dos recursos e melhoramento do processo 

produtivo segundo Maia (2016). 

Embora não ocorra com freqüência, a empresa trabalha em prol de lucro e trabalha 

com preço de custo para que não venha trazer prejuízos a entidade.  
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Questão 07: Na sua opinião, a negociação com o fornecedor da matéria prima, a fim de 

conseguir um melhor preço, é necessária para controle de custos e aumento direto nos 

lucros da empresa? 

Resposta 01 (Engenheiro) 

 

Com certeza, porém, deduzir valores de insumos não implicam em aumentar 

lucro. A empresa tem que sempre melhorar seus produtos e não somente ganhar o máximo 

possível sobre eles. 

Resposta 02 (Gerente Administrativo) 

Sim. 

Resposta 03 (Diretor Geral) 

Com certeza, sim.  

Para Martins et al (2016) a contabilidade de custos gera informação útil para a 

contabilidade societária, tributaria e gerencial e impacta diretamente no processo de 

tomada de decisões empresarias. 

 Para os entrevistados é de grande importância que haja sim uma negociação, 

porém o produto precisa permanecer com qualidade para que ambas as partes tenham 

lucro. 

Questão 08: Como é calculado o preço final de cada produto? Ele é vendido de forma 

unitária ou por lotes? 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Isso depende muito o produto ofertado. Aqui por exemplo temos as duas situações, 

porém, tratasse de vendas unitárias e em metro quadrado (lote). 

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

De acordo com os custos diretos e indiretos, mais os impostos e lucros para a 

empresa. A venda do produto e unitário. 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

Primeiro calcula-se todos os custos diretos, indiretos e operacionais, inclusos 

impostos, após isso coloca-se o lucro baseado nas realidades de mercado. 

Costa Neto (2017) considera que o custeio por absorção trata de todo os custos 

produtivos como custo de produto, independentemente de serem estes custos variáveis ou 

fixos. 

 De acordo com os funcionários entrevistados, a empresa segue o cálculo 

essencial, os gastos são baseados nos custos que a empresa tem com a mão de obra direta 

e indireta e matéria prima para o resultado do preço final. Ou seja, se baseia nos custos 

diretos e indiretos. 

Questão 09: Como são apresentados a direção os dados sobre custos, são mensais, 

trimestrais ou semestrais? 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Infelizmente em nosso pais, os insumos aumentam frequentemente, por isso, 

nossas reavaliações de custos acontecem quase que mensais. 

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

Semestrais, através dos indicadores negativos e positivos sobre os custos. 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

Mensais. 
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Para Reis et al (2017) o processo decisório nas organizações mostra-se cada vez 

mais importante e necessário, em praticamente todos os níveis hierárquicos desde o “chão 

de fábrica até os altos escalões todos são levados a decidir e, por conseguinte, tomar 

determinadas decisões. 

Segundo os entrevistados, na empresa há análise de dados, porém para dois 

funcionários acontece mensalmente e para o diretor semestralmente. A análise ocorre com 

frequência, logo existe aumento de valores da matéria prima e ocorre geralmente a cada 

mês. 

Questão 10: A empresa trabalha com alguma previsão orçamentária com base nos custos 

anteriores da produção? 

Resposta 01 (Engenheiro): 

 

Sim, como nossa empresa atende grandes concessionárias de energia, sempre 

fazemos as previsões com base no ano anterior.  

Resposta 02 (Gerente Administrativo): 

Sim, Com base com os contratos anteriores. 

Resposta 03 (Diretor Geral): 

Sim. 

Conhecer os custos operacionais da empresa é fundamental para um planejamento 

adequado quanto à melhoria de produtividade e também em relação à gestão estratégica 

de custos da organização conforme Silva (2016).  

Com base nas respostas dos entrevistados, a empresa possui sim, uma previsão de 

custos com base na produção. 

Com a aplicação do questionário, foi possível notar que existem divergências de 

respostas entre o setor administrativo e produção, embora ambas tenham conhecimento 

na empresa, foi identificado diversas contradições nas respostas apresentadas. 

Um dos fatores para o qual foi chegado a essa conclusão foi o tempo de empresa 

e de função de um colaborador, e, além disso, observamos que o mesmo possui convívio 

direto com o setor operacional, e muitas questões operacionais não são passadas de forma 

clara e direta para o setor administrativo e direção, sendo o motivo maior para a 

contradição, a falta de comunicação direta entre os entrevistados. 

Para Frank (2017) a contabilidade de custos quando utilizada como ferramenta 

gerencial e de analise gera informações que permitem um melhor planejamento e controle 

para as entidades, bem como uma melhor análise e entendimento econômico em suas 

atividades: potencializando o gerenciamento da propriedade e assim gerando melhores 

resultados econômicos futuros. 

Embora a entrevista tenha sido realizada em diversos setores, verifica-se que a 

empresa trabalha com os métodos de custeio e absorção como é exigido pelo fisco, para 

um melhor resultado de preço e qualidade após a utilização da matéria prima e mão de 

obra direta e indireta, existe sim uma preocupação com os custos da produção, embora o 

setor de custos não seja estruturado e organizado na empresa, as decisões são tomadas 

diretamente com base no desempenho da produção. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a importância da 

contabilidade de custos na tomada de decisão em uma empresa do ramo de Pré-moldados 

na cidade de Mossoró, para analisar a influência da contabilidade de custos no processo 
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de tomada de decisão. 

Foi identificado dentre os resultados obtidos, algumas divergências nas respostas, 

decorrentes de cada setor dos entrevistados, como também o tempo de função, vale 

ressaltar que ambos os departamentos possuem conhecimento da utilização dos métodos 

de custeio. 

De acordo com o objetivo inicial do trabalho, embora o setor de custos não seja 

estruturado e organizado na empresa, a contabilidade de custos possui total influência nas 

decisões tomadas, sendo elas no setor de produção como também nos setores 

administrativo juntamente com a direção, tendo um direcionamento na demanda de 

contratos anteriores e também em produções futuras.  

Mesmo atingindo os objetivos deste presente estudo, observando a influencia e 

importância da contabilidade de custos no processo de tomada de decisão no campo de 

estudo especifico desta pesquisa, o trabalho não se encerra por aqui, tendo sido uma base 

de contribuição para novos pesquisadores nesta área de conhecimento. 
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APÊNDICE 01: 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS: Um Estudo de Caso sobre sua importância em 

uma indústria de pré-moldados na cidade de Mossoró/RN 

 

Proposta 

O presente trabalho, tem por finalidade, realizar um estudo sobre a contabilidade de 

custos, voltado mais para nossa realidade local, com isso, se fez necessário a realização 

de um estudo de caso em uma industria de pré-moldados na cidade de Mossoró, pois 

acreditamos que a sua empresa pode contribuir com excelência para o nosso trabalho. 

Pedimos sua colaboração com nosso trabalho de conclusão de curso, garantimos que o 

nome da empresa e do entrevistado não serão citados no trabalho sem autorização. 

 

Questionário Qualitativo 

 

Entrevistado:____________________________________    

Cargo:_________________________________________ 

Tempo na função:________________________________ 

 

 

1- De acordo com os sistemas de custeio (Custeio ABC,Variáveis e Absorção), presentes 

na contabilidade de Custos, pode-se considerar que atualmente a empresa possui um 

setor especifico de custos? 

 

2- Quem são os responsáveis pelo setor de produção da empresa, nas funções 

desempenhadas na empresa, a relação com custos é direta ou indireta?  

 

3- Como são identificados os custos da produção, existe um estudo feito para isso? 
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4- Na empresa, as decisões são tomadas com bases nos custos da produção ? 

 

5- Com base no planejamento do setor de produção, a empresa já passou por situações 

onde o custos foram maiores que o planejado? Como foi identificado ?  

 

6- Em situações de prejuízos na produção, como são tomadas as decisões para reverter 

os prejuízos e conseqüentemente trazer lucros? 

 

7- Na sua opinião, a negociação com o fornecedor da matéria prima, a fim de conseguir 

um melhor preço, é necessária para controle de custos e aumento direto nos lucros da 

empresa? 

 

8- Como é calculado o preço final de cada produto? Ele é vendido de forma unitária ou 

por lotes? 

 

9- Como são apresentados a direção os dados sobre custos, são mensais, trimestrais ou 

semestrais? 

 

10-   A empresa trabalha com alguma previsão orçamentária com base nos custos 

anteriores da produção? 
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 
 

 

RESUMO  

O acompanhamento da legislação fiscal é primordial para o zelo pela manutenção e 

redução do ônus tributário. Assim, o presente estudo visa, analisar as opções tributárias 

mediante as mudanças propostas pela Lei Complementar 155/2016 no Simples nacional 

e o impacto da alíquota efetiva em uma empresa de odontologia enquadrada no antigo 

anexo VI. A pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso, com objeto de estudo uma 

prestadora de serviços de odontologia. Assumiu ainda características de um estudo 

exploratória, diante da Lei Complementar 155 de 2016 ter o inicio de sua aplicabilidade 

em Janeiro de 2018. Foi proposto a mensuração dos encargos tributários pelo simples 

nacional antes e após a lei complementar 155/2016, como também pelo lucro presumido, 

para verificação em qual regime possui um menor incidência tributária. Após aplicação 

dos referidos regimes, identificou-se que o lucro presumido é menos oneroso que o 

Simples Nacional antes da mudança normativa, no entanto o simples nacional após a 

mudança proposta pela Lei Complementar 155/2016 foi a menos onerosa. Assim, a 

referida adequação normativa teve um impacto positivo na empresa em estudo.  

Palavras-chave: Contabilidade Tributária. Simples Nacional. Tributo.  

 

ABSTRACT 

The monitoring of tax legislation is fundamental to the zeal for maintaining and reducing 
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the tax burden. Thus, the present study aims to analyze the tax options through the 

changes proposed by Complementary Law 155/2016 in the National Simple and the 

impact of the effective rate on a dental company included in the old Annex VI. The 

research is characterized by a case study, with the purpose of studying a provider of 

dentistry services. It also assumed characteristics of an exploratory study, in view of 

Complementary Law 155 of 2016 to have its applicability in January 2018. It was 

proposed to measure the tax charges by the simple national before and after the 

complementary law 155/2016, as well as by the profit presumed, to verify in which 

regime has a lower tax incidence. After applying these schemes, it was identified that the 

presumed profit is less onerous than the National Simple before the normative change, 

however the simple national after the change proposed by the Complementary Law 

155/2016 was less onerous. Thus, said regulatory adequacy had a positive impact on the 

company under study. 

Keywords: Tax Accounting. Simple national. Tribute. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o crescimento competitivo entre as organizações, cada vez mais os gestores 

buscam reduzir os custos, maximizando assim seus resultados. É fato que o Brasil possui 

uma das maiores cargas tributárias do mundo, fazendo com que os gestores atentem para 

a busca da redução da mesma. Uma vez que tais gastos representam uma parcela 

significativa nos custos organizacionais. Assim, as organizações buscam mecanismos 

para redução dos tributos incidentes em suas atividades. Para tanto, se faz necessário a 

implementação de um planejamento tributário.  

 O planejamento tributário é um estudo que, pode vir a ser realizado na organização 

para buscar o regime tributário que provoca a redução do ônus fiscal das organizações. 

Tal planejamento pode proceder dentro da legislação, denominado elisão fiscal ou de 

maneira ilegal, caracterizado por evasão fiscal.  

 É comum que em um planejamento tributário, seja analisado os regimes tributários 

possíveis, são ele: Lucro Real, Lucro presumido e Simples Nacional. O simples nacional 

caracteriza-se por um regime de tributação diferenciado, que busca reduzir a carga 

tributária, como também, facilitar o recolhimento dos tributos.  

Como a estrutura tributária nacional, o simples nacional vem passando por uma 

série de alterações, dentre elas a Lei Complementar 155/2016. A qual trouxe no seu texto 

uma série de empresas que poderão optar pelo simples, o reajuste das alíquotas e a 

exclusão do anexo VI dos anexos de tributação. 

 Assim, o presente estudo busca solucionar a seguinte questão: Qual o reflexo 

tributário das mudanças propostas pela Lei Complementar 155/2016 no Simples nacional 

e o impacto da alíquota efetiva em uma empresa de odontologia enquadrada no antigo 

anexo VI? Assim, a pesquisa visa analisar as opções tributárias mediante as mudanças 

propostas pela Lei Complementar 155/2016 no Simples nacional e o impacto da alíquota 

efetiva em uma empresa de odontologia enquadrada no antigo anexo VI. O presente 

estudo estrutura-se da seguinte forma: primeira parte introdução, a segunda seção 

dedicasse ao referencial teórico a cerca da temática em estudo; e em terceiro os aspectos 

metodológicos do estudo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO  

 

Em busca de compreender melhor o conceito e poder interpretar de forma mais 

correta o que define o Planejamento Tributário, é importante que se leve em consideração 

a designação de tributo presente no Código Tributário Nacional (CTN), em seu Art. 3º, 

que discorre: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 

O Planejamento Tributário advém de um conjunto de ações legais que tem por 

objetivo procurar reduzir o ônus tributário. Todo contribuinte tem por direito o poder de 

estruturar e organizar o seu negócio de forma que fique mais adequado, assim podendo 

minimizar os custos dos impostos e contribuições de seu empreendimento, desde que 

esteja amparado pela legislação.  

“Um dos mais significativos instrumentos de que dispõem as empresas, para que 

possam racionalizar seus custos tributários, sem afrontar as diversas legislações que 

regem os mais diversificados tributos, é o planejamento tributário”, descreve Oliveira et 

AL. (2009, p. 29). Vale ressaltar que, apenas a redução da carga tributária pode não 

retratar tão positivamente nos negócios como o esperado, pois podem ser afetados outros 

aspectos do empreendimento, portanto, para se obter um bom resultado o planejamento 

tributário correto deve buscar maximizar os resultados fazendo parte de todo o contexto 

de uma entidade. 

Portanto, compreende-se como Planejamento Tributário o procedimento onde se 

desenvolve de modo designadamente preventivo, e que projeta atos e fatos 

administrativos, de forma com que se possam destacar quais são os compromissos 

tributários dentre as opções legais disponíveis, e implantar a que se apresentar como 

maior serventia para a empresa. 

Para que se possa reduzir a carga tributária é necessário escolher de que maneira 

irá ser planejado, sendo por meio de elisão, evasão ou até mesmo elusão fiscal, a primeira 

(elisão) é a forma legal onde é realizada antes de ocorrer o fato gerador do tributo, já a 

segunda (evasão) ocorre durante ou depois da obrigação, assim se tornando um ato 

fraudulento, em Gutierrez (2006, p.76), se discorre que: “se o contribuinte agir ou se 

omitir no instante em que ou depois que se manifestou o pressuposto de incidência do 

tributo, dá-se a evasão ou fraude fiscal”. Quanto à elusão fiscal, pode – se destacar que 

seria buscar a redução tributária nos espaços vagos entre a elisão e evasão deixados pela 

lei, de forma que a não contrariem frontalmente, sendo assim atividades aparentemente 

licitas, com adoção de forma jurídica atípica, com o intuito de escapar da tributação. 

 Entende-se deste modo que, o conhecimento sobre a legislação e os tributos 

vigentes é de suma importância para uma organização que busca reduzir os encargos 

tributários através de um estudo tributário elisivo, pois é necessário identificar o melhor 

recurso de acordo com cada tipo de atividade, como é o caso do regime tributário. 

 

2.2 REGIME DE TRIBUTAÇÃO  

 

 Identificar o regime de tributação e o respectivo enquadramento é o que irá definir 

a incidência e as bases de cálculo e dos impostos. Por tal motivo, considera-se um passo 

de suma importância para a organização, pois exige conhecimento sobre legislação 

tributária.  

 Não se pode afirmar qual o melhor regime de tributação sem uma análise acurada, 
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pois cada entidade possui suas particularidades como Hack (2008, p. 95) complementa 

que: 
Deve-se lembrar que não é possível afirmar com certeza que determinado 

regime seja mais vantajoso que outro. Tudo depende da realidade da empresa, 

de maneira que antes de se optar pelos regimes disponíveis deve-se analisar a 

situação no caso concreto. Cada regime se adéqua melhor a determinadas 

situações, de maneira que é sempre recomendável a análise por um profissional 

habilitado para se escolher a melhor opção. 

 Assim, diante das diversas particularidades de incidência tributária aplicadas 

inúmeras atividades econômicas, a legislação fiscal brasileira destaca-se entre as mais 

complexas. São metodologias de tributação existentes na legislação: Lucro Real, Lucro 

Presumido, Lucro Arbitrado e Simples Nacional. 

 

2.2.1 LUCRO REAL  

 

O Lucro Real de acordo com o Artigo 247 do Decreto nº 3000/1999 “... é o lucro 

líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 

prescritas ou autorizadas por este Decreto”. Este regime tributário normalmente é 

empregado a grandes empresas. De acordo com isso Crepaldi et al. (2017, p. 9): 
 

Existem duas coisas que obrigam as Empresas a optarem por esse regime de 

tributação, um deles é o faturamento, quando este for superior a 

R$ 78.000.000,00 no ano-calendário anterior. A outra coisa é a atividade 

econômica, como por exemplo, os bancos comerciais, de investimentos, de 

desenvolvimento, caixa econômicas, dentre outras. Para as pessoas jurídicas 

que não estão obrigadas ao Lucro Real, esse é um regime optativo, no entanto 

pouco utilizado pelas micro e pequenas Empresas. 

 

Este regime de tributação pode ser apurado de duas formas: utilizando o lucro real 

anual ou lucro real trimestral, conforme descreve o Decreto nº 3000/1999. De forma anual 

tanto o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) quanto Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) são estimados (presumidos) e recolhidos mensalmente, para que 

ao final do exercício seja apurado se o que foi pago durante o ano possa ter sido maior 

que o devido, desde seja comprovado por meio de balanço ou balancete quem comprovem 

a situação o fato, complementa a legislação supracitada.  

Já de forma trimestral, os períodos para apuração deste regime são os últimos dias 

de março, junho, setembro e dezembro de cada exercício de forma que caso haja prejuízo 

o mesmo só possa ser compensado no próximo trimestre e limitado a 30% do Lucro Real 

(DECRETO Nº 3000/1999). 

Todavia é importante ressaltar que o resultado final não possui variação, sendo o 

mesmo tanto no Lucro Real Anual quanto no Lucro Real Trimestral, de forma que ao final 

de cada exercício a realização de uma apuração de resultado para se comparar com os 

encargos pagos é de suma importância, para que em caso de diferença a mesma possa ser 

compensada ou paga. 

 

2.2.2 LUCRO PRESUMIDO  

 

 O lucro presumido surgiu da necessidade de formalizar empresas que não se 

enquadravam no lucro real e por esse motivo trabalhavam de forma informal, o lucro 

presumido como o próprio nome já diz nada mais é que a apuração do tributo via 

presunção do lucro de uma determinada entidade sem que haja necessidade de elaborar 
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todas as demonstrações contábeis para determinar o lucro real daquele exercício assim 

como ocorre no lucro real.  Crepaldi et al (2017, p. 5) comenta que: 

 
Os impostos e contribuições no lucro presumido são calculados com base no 

faturamento, desprezando-se as despesas e os custos, assim como no Simples 

Nacional. A diferença entre esses dois sistemas é que no simples a alíquota 

varia de acordo com a atividade e com o valor faturado, quanto maior a receita 

maior será a alíquota para apuração do imposto a pagar. Já no lucro presumido, 

a alíquota para os impostos independe do faturamento, o que varia é a alíquota 

de presunção do lucro de acordo com a atividade da Empresa.  

No entanto, a presunção só ira servir de base nos cálculos de Imposto de Renda 

(IRPF) e de Contribuição Social, enquanto o PIS e CONFINS permanecem baseados no 

faturamento bruto e apurados mensalmente. Neste tipo de Regime Tributário estes quatro 

impostos são recolhidos separadamente através do Documento de Arrecadação de 

Receitas Federais (DARF). 

A escolha por esta opção de Regime tributário é feita com o pagamento da 

primeira quota do imposto, correspondente ao primeiro trimestre do ano exercício sendo 

assim considerada definitiva até o fim do exercício, empresas novas que começam suas 

atividades a após o inicio do ano podem escolher esta opção a partir do primeiro trimestre 

de inicio de suas atividades. 

De acordo com o Capítulo XIII – IRPJ – Lucro Presumido 2017, as empresas que 

se enquadram nesta opção são: 
 

Cuja receita total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 

R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis 

milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses em 

atividade no ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses; e que 

não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função da atividade 

exercida ou da sua constituição societária ou natureza jurídica. 

 

2.2.3 SIMPLES NACIONAL  

 

O simples nacional é um sistema de arrecadação unificado, a lei nº 9.317 , de 

05/12/96 ( Lei do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos das Micro e Pequenas 

Empresas – SIMPLES) obteve destaque no desenvolvimento e incentivo da micro e 

pequena empresa, tal lei foi substituída pela Lei 123/2006, que tinha por objetivo 

estabelecer normas tributárias para micro e pequenas empresas. 

Com a alteração na lei, não só os impostos federais, mas os estaduais e municipais 

devidos pelas micros empresas e empresas de pequeno porte começaram a ser recolhidos 

de forma unificada e pagos em apenas uma guia de recolhimento, o Documento de 

Arrecadação Simplificada (DAS), descreve a Lei complementar 123/2006. 

Entre os recolhimentos encontrados neste único documento podem ser 

encontrados dependendo da atividade da empresa: Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o 

PIS/PASEP, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), Imposto Sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços e sobre Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal (ICMS), Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social 

(COFINS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Contribuição para a 

Seguridade Social, a cargo da Pessoa Jurídica (INSS).  

O calculo do imposto a ser pago pelo Simples Nacional tem como base a receita 
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bruta do mês a ser apurado e a receita bruta dos doze meses anteriores ao período de 

arrecadação, sendo quanto maior for o faturamento da entidade, maior será o percentual 

da alíquota e consequentemente o imposto a recolher. Tem como base de cálculo o 

Faturamento, de acordo com Young (2008, p. 15) “o simples é uma forma de tributação 

que podemos considerar como progressiva, ou seja: à medida do aumento do faturamento, 

muda-se a alíquota da tributação.” Sendo assim, quanto maior for o faturamento da 

empresa maior será o valor do imposto a recolher. 

O simples trouxe consigo muitas facilidades para o pequeno e micro 

empreendedor, de não apenas pelo fato de unir quase todos os impostos em apenas uma 

guia de recolhimento, mas também por simplificar as obrigações e demonstrações diante 

do Fisco, tornado assim possível à formalização de diversos empresários que atuam de 

modo informal no mercado. 

 

2.2.3.1 LEI COMPLEMENTAR 155/2016 

 

 A nova lei complementar vem com o intuito de simplificar a apuração do imposto 

devido aos optantes do regime de tributação simples nacional, as alterações principais que 

podemos destacar desta nova lei complementar são: novos tetos de faturamento e criação 

de sublimite para ICMS e ISS, redução dos números de anexos de 20 para 06 e de faixas 

de receita bruta para a apuração das alíquotas, conforme expressa a Lei Complementar 

155/2016. 

De acordo com o artigo nº 3 da LC 155/2016 o teto de receita bruta (faturamento) 

anual para enquadramento no simples passa de R$ 3.600.000,00 para R$ 4.800.000,00 a 

partir de 2018 já o MEI a partir de 2018 passam de um faturamento de R$ 60 mil ano para 

R$ 81 mil. 

Anteriormente, as tabelas com alíquotas de incidência dos percentuais de 

tributação do simples nacional eram seis, com a mudança proposta pela Lei 

Complementar 155/2016 passam para apenas cinco, sendo: uma voltada para o comércio, 

um para o setor de indústrias e três para serviços, com base na lei supracitada. Já as faixas 

de tributação contidas em cada tabela foram reduzidas de vinte para apenas seis.  

A partir de 2018 não será mais empregada uma alíquota simples sobre a receita 

bruta mensal, a contar deste exercício a alíquota a ser paga é chamada de “alíquota 

efetiva” e dependerá do calculo que leva em conta a receita bruta nos doze meses 

anteriores e o desconto fixo bem como se pode ver a baixo:  

RBT12xAliq-PD,  

   RBT12 

 Nas empresas prestadoras de serviço a tributação irá depender diretamente da folha 

de pagamento da entidade, sendo assim, quando o valor da folha de pagamento incluindo 

todos os tributos a ela direcionados, dividido pelo faturamento bruto dos últimos 12 meses 

for igual ou superior a 28%, a tributação será na forma do anexo III da LC 123/2006, e 

quando for inferior a esse percentual devera ser incluído no anexo V da mesma lei. 

Evidenciando assim, o impacto da folha de pagamento na carga tributária das empresas 

prestadoras de serviços que, anteriormente eram tributadas pelo anexo 6.  

 

3 METODOLOGIA  

 

O método, para a produção desta pesquisa, tem como diferencial, quanto aos seus 

objetivos a pesquisa exploratória, por tratar-se do acréscimo a Lei 123/2006 pela Lei 
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Complementar 155/2016, evidenciando desta forma um assunto que ainda é de pouca 

abrangência por se tratar de uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2018. Esta 

pesquisa por ser de característica bastante especifica assume a forma de um estudo de 

caso. A mesma objetiva analisar as opções tributárias mediante as mudanças propostas 

pela Lei Complementar 155/2016 no Simples nacional e o impacto da alíquota efetiva em 

uma empresa de odontologia enquadrada no antigo anexo VI. 

Não foram utilizados métodos estatísticos na realização da pesquisa, mas à 

abordagem do problema em questão assume cálculos e formúlas aplicados aos regimes 

de tributário. De acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 5), o método 

quantitativo utiliza a coleta e a análise dos dados “[...] para responder às questões de 

pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente, e confia na medição numérica, 

na contagem e frequentemente no uso de estatística para estabelecer com exatidão os 

padrões de comportamento [...]”.  

Os dados para a realização da pesquisa foram coletados no período de Outubro de 

2017 a Junho de 2018. O objeto de estudo caracteriza-se por uma empresa de serviços 

odontológicos, anteriormente enquadrada no anexo VI do Simples Nacional, localizada 

na cidade de Rondon do Pará/PA. A utilização dos dados foi autorizada pelo representante 

legal da mesma, de forma com que possa analisar se com a alteração do atual regime de 

tributação utilizado continua viável para a empresa, como também a verificação de outros 

regimes tributários disponíveis na legislação fiscal, como o Lucro presumido e o Lucro 

real. O lucro Real de pronto foi desconsiderado a sua análise, devido ao lucro da empresa 

ser superior a presunção de lucro do setor. Os dados serão relacionados em tabelas para 

as devidas análises e comparações. 

A coleta dos dados caracterizou-se por dados primários, mediante a organização 

em estudo disponibilizar os demonstrativos contábeis, como também os livros diário e 

razão do período em estudo. Quanto ao tratamento dos dados foi realizado análises 

tributárias comparando a tributação utilizada, com  os dados da empresa no exercício 

anterior, com a tributação que entra em vigor a partir do exercício atual de forma com que 

se possa analisar, se o novo cálculo é vantajoso ou não para a empresa pesquisada e qual 

o impacto na alíquota efetiva do simples nacional, bem como se é viável a alteração de 

regime tributário.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Foram levantadas as informações em que incidem os tributos da organização. São 

eles a folha de pagamentos e o faturamento da organização, conforme expressa a Tabela 

1. Sobre a folha de pagamentos incidem diversos encargos trabalhistas, os quais podem 

varias dependendo do regime de tributação em que a organização optar, como o INSS 

patronal, outras entidades, FGTS entre outros. Conforme a tabela abaixo, o total de gastos 

com a folha de pagamento no ano de 2017 foi de R$ 243.669,74. 

Sobre faturamento da organização também ocorre diversas Incidências tributárias, 

a depender do ramo de atividade, bem como do regime de tributação. Por ser uma 

atividade de serviço é incidem ISS, ICMS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, os quais em 

empresas optantes do simples nacional são recolhidos através de uma única guia, o 

Documento de arrecadação do Simples Nacional (DAS). Conforme a tabela 1, o 

faturamento no ano de 2017 alcançou um montante de R$ 2.196.043,03.  
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  Tabela 1 - Folha de pagamentos e a receita da organização 

COMPETÊNCIA FOLHA FATURAMENTO 

JANEIRO R$ 24.000,15 R$ 164.500,27 

FEVEREIRO R$ 17.091,13 R$ 148.937,87 

MARÇO R$ 17.851,01 R$ 183.868,52 

ABRIL R$ 16.504,77 R$ 160.558,81 

MAIO R$ 15.604,46 R$ 201.801,31 

JUNHO R$ 18.944,88 R$ 139.386,86 

JULHO R$ 20.985,65 R$ 223.756,22 

AGOSTO R$ 21.920,25 R$ 238.040,57 

SETEMBRO R$ 21.564,62 R$ 171.734,62 

OUTUBRO R$ 20.351,76 R$ 143.893,09 

NOVEMBRO R$ 17.073,76 R$ 221.488,81 

DEZEMBRO R$ 31.777,30 R$ 198.076,08 

TOTAIS R$ 243.669,74 R$ 2.196.043,03 

                         Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

 Inicialmente foi realizado o calculado do simples nacional com base na lei 123/2016 

antes das mudanças propostas pela lei 155/2016, exposto na Tabela 2. A empresa era 

tributada através do anexo VI da lei 123/2006, evidenciando um montante a ser recolhidos 

de tributos sobre a receita de R$ 482.470,65, conforme destaca a tabela 2. Tais tributos 

recolhidos através dos DAS, contemplam o ISS, ICMS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, 

como também o INSS patronal que passa a incidir sobre a folha no simples nacional. 

         

  Tabela 2 – Apuração dos tributos pelo SIMPLES antes da LC 155/2016 

COMPETÊNCIA FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL 

JAN/2017 R$ 164.500,27 R$ 36.140,71 

FEV/2017 R$ 148.937,87 R$ 32.721,65 

MAR/2017 R$ 183.868,52 R$ 40.395,91 

ABR/2017 R$ 160.558,81 R$ 35.274,77 

MAI/2017 R$ 201.801,31 R$ 44.335,75 

JUN/2017 R$ 139.386,86 R$ 30.623,29 

JUL/2017 R$ 223.756,22 R$ 49.159,24 

AGO/2017 R$ 238.040,57 R$ 52.297,51 

SET/2017 R$ 171.734,62 R$ 37.730,10 

OUT/2017 R$ 143.893,09 R$ 31.613,31 

NOV/2017 R$ 221.488,81 R$ 48.661,09 

DEZ/2017 R$ 198.076,08 R$ 43.517,31 

TOTAIS R$ 2.196.043,03 R$ 482.470,65 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

  

É perceptível que os meses que obtiveram uma maior receita, consequentemente 

ocorreram em um maior ônus tributário, como é o caso do mês de Agosto de 2017, em 

que houve a maior arrecadação de simples nacional, no valor de R$ 52.297,51, conforme 

expressa a tabela 2.  
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 Com as alterações do simples nacional pela lei 155/2016 e diante da redução de 

faixas nas tabelas de incidências do simples, foi proposta uma análise por outros regimes 

de tributação, conforme evidência a tabela 3 a apuração tributária pelo lucro presumido. 

Diferente do Simples Nacional, no lucro presumido os tributos são calculados de maneira 

descentralizada, procedendo com a aplicação das alíquotas de cada um deles. São tributos 

incidentes sobre a receita o ISS, ICMS, PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Assim, a referida 

tabela evidencia um total de tributos sobre a receita de R$ 404.887,21.  

 No lucro presumido a apuração da contribuição previdenciária patronal incide sobre 

a folha de pagamento, com percentual de 20%, como também incidem 5,8% de outras 

entidades. Sedo recolhidos um total de 25,8% da folha de pagamentos, diferente dos 

simples nacional, em que a contribuição previdenciária patronal incide sobre a receita da 

organização com um percentual reduzido e não incide outras entidades sobre as empresas 

que optarem por tal regime. Assim, conforme a tabela 3, de acordo com as informações 

do ano de 2017, as projeções através do lucro presumido, os tributos sobre a receita 

alcançaram um total de R$ 404.887,21, já os tributos sobre a folha de pagamentos 

alcançaram o valor de R$ 62.866,79, totalizando um ônus tributário de R$ 467.754,00.  

 

Tabela 3 – Projeção da tributação pelo Lucro Presumido 

COMPETÊNCIA TRIBUTOS S/ A 

RECEITA 

TRIBUTOS S/ A 

FOLHA 

TOTAL 

JAN/2017 R$ 26.862,89 R$ 6.192,04 R$ 33.054,93 

FEV/2017 R$ 24.321,55 R$ 4.409,51 R$ 28.731,07 

MAR/2017 R$ 30.025,73 R$ 4.605,56 R$ 34.631,29 

ABR/2017 R$ 26.219,25 R$ 4.258,23 R$ 30.477,48 

MAI/2017 R$ 32.954,15 R$ 4.025,95 R$ 36.980,10 

JUN/2017 R$ 22.761,87 R$ 4.887,78 R$ 27.649,65 

JUL/2017 R$ 36.539,39 R$ 5.414,30 R$ 41.953,69 

AGO/2017 R$ 38.872,03 R$ 5.655,42 R$ 44.527,45 

SET/2017 R$ 28.044,26 R$ 5.563,67 R$ 33.607,94 

OUT/2017 R$ 23.497,74 R$ 5.250,75 R$ 28.748,50 

NOV/2017 R$ 36.169,12 R$ 4.405,03 R$ 40.574,15 

DEZ/2017 R$ 32.345,82 R$ 8.198,54 R$ 40.544,37 

ADICIONAL 10% R$ 46.273,38 - R$ 421.480,62 

TOTAL R$ 404.887,21 R$ 62.866,79 R$ 467.754,00 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

 

 Com a lei Complementar 155/2016 o anexo VI foi extinto, as empresas que eram 

tributadas no referido anexo migraram para o anexo III as empresas que possuem a folha 

de pagamentos igual ou superior a 28% da sua respectiva receita, já as que possuem uma 

folha de pagamentos inferior a 28% serão tributadas pelo anexo V, como é o caso da 

empresa em estudo. Assim, como a referida empresa em estudo o percentual de sua folha 

de pagamentos representa apenas 12%, a mesma passa a ser tributada pelo anexo V do 

Simples nacional, alcançando um recolhimento de simples nacional mediante projeções 

com valores do ano de 2017 no valor de R$ 438.549,79.  

          

   Tabela 4 – Projeção tributária pelo SIMPLES após da LC 155/2016 
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COMPETÊNCIA FATURAMENTO SIMPLES NACIONAL 

JAN/2017 R$ 164.500,27 R$ 32.850,70 

FEV/2017 R$ 148.937,87 R$ 29.742,89 

MAR/2017 R$ 183.868,52 R$ 36.718,54 

ABR/2017 R$ 160.558,81 R$ 32.063,59 

MAI/2017 R$ 201.801,31 R$ 40.299,72 

JUN/2017 R$ 139.386,86 R$ 27.835,56 

JUL/2017 R$ 223.756,22 R$ 44.684,12 

AGO/2017 R$ 238.040,57 R$ 47.536,70 

SET/2017 R$ 171.734,62 R$ 34.295,40 

OUT/2017 R$ 143.893,09 R$ 28.735,45 

NOV/2017 R$ 221.488,81 R$ 44.231,32 

DEZ/2017 R$ 198.076,08 R$ 39.555,79 

TOTAL R$ 2.196.043,03 R$ 438.549,79 

Fonte: Dados da pesquisa 2018 

5 CONCLUSÃO  

  

Mediante a constante mudança que ocorre na legislação brasileira, a gestão 

tributária é de primordial importância para manutenção da saúde da organização, uma vez 

que o Brasil e possui uma das maiores cargas tributárias existentes. Logo, um dos gastos 

mais representativos no orçamento empresarial são os tributos incidentes sobre as mais 

diversas operações, que vão desde a compra de insumos, venda de mercadorias, prestação 

de serviços, como também a mão de obra contratada.  

Outra variável influenciadora para que se volte uma atenção constante para o 

planejamento tributário da organização é a complexidade da legislação tributária, como 

também as diversas opções de tributação, como o Simples Nacional, o Lucro presumido 

e o Lucro Real.  

Assim, o presente estudo objetivou analisar as opções tributárias mediante as 

mudanças propostas pela Lei Complementar 155/2016 no Simples nacional e o impacto 

da alíquota efetiva em uma empresa de odontologia enquadrada no antigo anexo VI. 

Assim, foram realizadas as devids apurações pelos regimes tributários convenientes. São 

eles Lucro presumido e o Simples nacional. O Lucro real foi descartado por a organização 

apresentar um lucro contábil superior a presunção.  

Logo, ficou evidente que o Lucro Presumido apresentou uma redução no ônus 

tributário com relação ao simples nacional antes das mudanças impostas para o ano de 

2018 pela lei 155 de 2016. No entanto, com as devidas alterações da legislação 

anteriormente citadas a empresa em estudo teve uma redução no ônus tributário 

R$ 43.920,86. Expondo assim que, diante das mudanças normativas é interessante que a 

organização permaneça no simples nacional. Mas se a mesma não estivesse submetida a 

tais alterações, seria conveniente a mesma migrar para o lucro presumido, pois o mesmo 

mostrou-se mais vantajoso do que a forma anterior de tributação do simples nacional.  

Quanto às limitações do estudo, o mesmo representa a análise de um único caso, 

mas seus resultados podem vir a representar outras organizações que possuem mesmas 

informações influenciadoras, como a receita e a folha de pagamentos. Diante das 

mudanças propostas a lei 123/2006, sugere-se a análise de outras empresas com perfis 

diferentes, como também que desenvolvam outras atividades econômicas.  
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GRUPO I – Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO 

A contabilidade eleitoral é um campo pouco explorado e com poucas pesquisas 

aprofundadas sobre o combate as fraudes eleitorais. A Contabilidade se tornou um 

instrumento de extrema relevância para a concretização dos recursos dos partidos 

políticos, pois é através dela que é realizado o controle e assistência da prestação de 

contas. Com base nisso, o objetivo desseartigo é explorar o conhecimento dos discentes 

com relação ao combate as fraudes nos partidos políticos. Para tanto, apoiamo-nos em 

Santos (2009),Cretella Júnior (1989),Fachin(2002) Marion (2005), Cervi (2010), Sá 

(2011), Lourenço (2016), Souza e Filho (2016), Gunter (2006),Mânica (2005), entre 

outros. A metodologia usada no presente trabalho foi aqualitativa, por meio de 

questionários que foram aplicados com os alunos. Assim, o resultado encontrado se 

mostra, teve resultados excelentes quando comparado ao referencial teórico, que em sua 

maioria ficou de acordo, porém, tendo também suas divergências. A conclusão se deu de 

forma sucinta, ficando evidenciada a importância de um profissional contábil para a 

prestação de contas, tendo em vista a amenização de fraudes nas eleições.  

Palavras-chaves: Contabilidade eleitoral, partidos políticos, fraudes. 

 

ABSTRACT 

Electoral accounting is a poorly explored field with little in-depth research on combating 

electoral fraud. Accounting has become an extremely relevant instrument for the 
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implementation of the resources of political parties, since it is through this that the control 

and assistance of accountability is carried out. Based on this, the objective of this article 

is to explore the students' knowledge regarding the fight against fraud in political parties. 

To that end, we support ourselves in Santos (2009), Cretella Júnior (1989), Fachin (2002) 

Marion (2005), Cervi (2010), Sá (2011), Lourenço (2016), Souza e Filho (2006), Mânica 

(2005), among others. The methodology used in this study was qualitative, through 

questionnaires that were applied with the students. Thus, the result found is excellent, 

when compared to the theoretical reference, which was mostly in agreement, but also with 

its differences. The conclusion was made succinctly, highlighting the importance of an 

accounting professional in order to alleviate fraud in the elections. 

Key-words: Electoral accounting, political parties, frauds. 

 

1    INTRODUÇÃO 

Segundo Santos (2009) o contador exerce um papel fundamental nas demais áreas 

da sociedade, influenciando na maioria das vezes, na tomada de decisões. E com isso, o 

profissional contábil deverá expandir habilidades e conhecimentos necessários para fazer 

jus à sua função na sociedade. 

No símbolo da contabilidade, as asas do caduceu representam zelo e investigação, 

e é bem assim que o profissional contábil tem atuado na prestação de contas dos partidos 

políticos, orientando sobre os riscos de fraudes, e contribuindo para a transparência no 

que diz respeito a gastos na campanha. E esse é o papel da contabilidade eleitoral. 

De acordo com Cretella Júnior (1989) os partidos políticos são organizações 

designadas a reunir eleitores que possui as mesmas preferências, as mesmas convicções 

e valores ou da mesma orientação política em relação aos problemas fundamentais do 

país ou região. 

Com isso, de acordo com a Resolução TSE n° 23.463/2015, ART. 41 n° 4, todo e 

qualquer recurso usado para gastos na eleição, devem ser acompanhados por um 

profissional habilitado em contabilidade, auxiliando desde o início da campanha, 

planejando, calculando e projetando gastos futuros. Desta forma, o contador é uma 

espécie de "agente protetor da sociedade", pois, contribui para a transparência 

consequentemente, diminuindo os riscos de fraudes. 

  Sallaberryet al (2014) afirmam que a história recente da política brasileira tem 

evidenciado muitas ligações ilícitas na gestão de recursos públicos. Um dos principais 

questões que a legislação eleitoral deve zelar é a transparência na aplicação dos recursos 

financeiros, como apurou Nassmacher (1992) evitando a ocorrência de fraudes. 

Nesse viés, a contabilidade eleitoral vem sendo uma grande aliada das 

organizações eleitorais do governo no processo de transparência das contas apresentadas 

pelos partidos políticos. Em referência, não há como falar de legalidade e não 

correlacionar com a transparência das informações. Dessa maneira, foi criado o Portal da 

Transparência, que tem por objetivo assegurar e amplificar a transparência da gestão 

pública e revigorara participação social na inspeção dos gastos. 

Em relação ao que foi abordado, definiu-se a problemática para analise: Quais as 

principais práticas da contabilidade eleitoral para o combate a fraudes na percepção dos 

discentes do curso de Ciências Contábeis da UERN? 

Diante dos numerosos campos de atuação do profissional contábil, alguns 

possuem pouca representatividade na pesquisa acadêmica. Um grande exemplo disso são 
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pesquisas relacionadas ao ramo do combate as fraudes na contabilidade eleitoral. O 

conteúdo é bastante limitado, tornando a pesquisa necessária. 

A partir disso, o objetivo geral do estudo pretende averiguar a perspectiva dos 

discentes em relação à importância da prestação de contas no âmbito da Contabilidade 

Eleitoral. Com base nas informações, vemos que a relevância da prestação de contas é de 

extrema necessidade para a diminuição de fraudes que tanto assolam nosso país. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CIÊNCIA CONTÁBIL 

A Contabilidade é uma ciência social que objetiva estudar o patrimônio tanto em 

suas perspectivas quantitativas quanto qualitativas. Para Favero (2011) assim como as 

demais áreas de conhecimento, a Contabilidade desenvolveu-se procurando responder as 

imposições da sociedade, tendo como propósito conceber informações para o controle e 

tomada de decisões. 

Fundamenta-se por ciência, a estudo metódico dos acontecimentos por meio do 

exame e experimento, extraindo resultados que passam a ser ratificados universalmente 

(FACHIN, 2002). Na concepção de Beurenetal (2004) é possível discernir a contabilidade 

como uma ciência, quando empregadas a sistematização e a aglomeração de 

conhecimento como parâmetros de sustentação. 

 Atrelado a isso, a contabilidade tem como objetivo o controle do patrimônio (seu 

objeto de estudo), apurar o rédito das aziendas e fornecer informações úteis para bom 

desempenho da empresa. Para Marion (2005) a contabilidade é o vocabulário dos 

negócios, é o conhecimento que mede e analisa os resultados da empresa, dando 

orientações para a tomada de decisões. 

Através dos seus registros, a contabilidade faz com que seja possível conhecer o 

passado e o presente da situação econômica de uma organização, segundo Oliveira (2005) 

esses documentos representam também a capacidade de diretrizes de propostas futuras da 

empresa. Ao fazer um estudo sobre contabilidade, tem-se conhecimento acerca de suas 

ramificações e respectivas áreas de atuação. De maneira geral, na ciência contábil 

destacam-se cinco ramos. São eles: contabilidade administrativa, perícia contábil para 

apuração de fraudes, contabilidade governamental/pública e eleitoral. 

Como já foi enfatizada nos tópicos anteriores, a contabilidade é um mecanismo 

indispensável para o conhecimento da evolução e do resultado econômico-financeiro das 

organizações, sejam elas guiadas para o lucro ou intuitosociais (LONDERO et al., 2006). 

Essa é uma das principais funções da contabilidade administrativa. Tasso (2005) diz que 

caso exista um lugar se existe um lugar centro das ações da gestão, esta é encontrada na 

contabilidade, apesar de que para alguns administradores ela é um banal instrumento de 

controles fiscais. 

Em outro viés, temos a perícia contábil para apurar e prevenir fraudes, bem como 

o bem estar administrativo da empresa. Segundo Sá (2011) pericia é a consciência 

adquirida através da prática, Sá evidencia que a Roma antiga tinha a perícia como um 

modo de designar o saber, a tecnologia da perícia é a que enseja opinião sobre verificação 

feita, relativa ao patrimônio individualizado, para tal opinião realizam-seaveriguações 

todo e qualquer metodologiaessencial à opinião para uma informação fidedigna. 

A contabilidade tornou-se uma associada para o recolhimento de impostos, no que 

corresponde a confiabilidade dos registros, e foi a partir disso que emergiu a contabilidade 

fiscal. É de conhecimento geral, que o Brasil possui um dos sistemas de arrecadação de 
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impostos mais complexos do mundo, desta forma, contabilidade fiscal obteve o foco 

maior por parte dos contadores (KIRSLYS, 2016). 

Por conseguinte, temos a contabilidade governamental/pública, que se baseia na 

Lei de Responsabilidade Fiscal, que produziu um melhor rendimento do controle de 

gestão publica (SILVA, 2012). Para Barco et al (2011) a contabilidade 

governamental/pública, verifica cada conta conectada ao setor público, desde uma 

liberação financeira para um candidato a determinado cargo, até os gastos orçamentários 

de um estado, município ou país, prevendo problemas e soluções futuras. 

Em sequência, observamos que a contabilidade eleitoral, que auxilia o candidato 

e o partido político na elaboração da prestação de contas e combate as fraudes, observando 

as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (Resolução 23.553, ART 

48, Parágrafo 4). Portanto, pela legislação atual, somente profissionais habilitados em 

contabilidade poderão realizar os registros contábeis no SPCE (Sistema de Prestação de 

Contas Eleitorais). 

 

2.2 O PROFISSIONAL CONTÁBIL 

 

De acordo com Fortes (2002) o profissional contábil é aquele cuja atividade é, 

basicamente, a prestação de serviços, possuindo como função fornecer informações e 

avaliações, especialmente as de natureza física, financeira, e econômica, sobre o 

patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza que objetivam auxiliar 

no processo de tomada de decisões e pressupostos sobre as tendências futuras dessas 

entidades. 

O profissional contábil está inserido em diversos âmbitos, entre eles estão suas 

diversas ramificações sendo elas na empresa, como independente, no ensino e no órgão 

publico, apontando assim suas respectivas áreas de atuação como destacado na figura 1. 

  

Figura1: O Profissional Contábil e Suas Aplicações. 
Fonte: Adaptado de Marion (2012) 

Como descrito no parágrafo anterior, o Profissional Contábil possui diversas 

atribuições. Ele pode atuar como contador de empresas, contador na área pública, ser um 

especialista na área tributária, entre outros como já exibido. 

A forma de atuação e as necessidades do contador tem se alterado com o passar 

dos anos, o que o leva a expandir seu campo de habilidades, não se limitando apenas ao 

conhecimento técnico contábil, mas, também a um nível de cultura geral que permita o 

entendimento do ambiente econômico, político e social em que os usuários de 
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informações estão inseridos. Requer, portanto, familiaridade com questões relacionadas 

aos negócios (MOHAMED; LASHINE, 2003). 

O mercado está cada vez mais competitivo e para que o profissional contábil 

obtenha sucesso no atual e futuro ambiente econômico, precisará desenvolver um amplo 

portfólio de habilidades aliado à competência técnica, tais como a habilidade para 

acompanhar negociações em diferentes ambientes culturais, a capacidade de entender as 

orientações de valores comportamentais de diferentes países, a habilidade de se adaptar 

estilos de administração, o sistema de recompensa e a ética de trabalho que se ajustam às 

condições locais (IFAC, 2009). 

O profissional da Contabilidade está em crescente valorização nos dias atuais, 

sobretudo no que se refere à prestação de contas eleitorais e partidárias. Com as últimas 

mudanças no processo eleitoral determinaram claramente a obrigatoriedade de sua 

contratação. 

No âmbito eleitoral, o contabilista encarrega-se de um papel extremamente 

importante, pois atua no controle rígido dos gastos, na limitação dos custos das 

campanhas eleitorais, na aplicação adequada dos recursos arrecadados pelos candidatos, 

bem como no gerenciamento das receitas e despesas na prestação de contas exigida pela 

legislação vigente. 

O papel do profissional contábil na prestação de contas dos partidos é primordial 

para demonstração real dos fatos e atos ocorridos nas atividades. Nos art. 3º a Resolução 

nº 21.841/2004, dispõe que o partido na sua prestação de contas é necessário um 

profissional habilitado, para que a qualificação técnica seja passada nos procedimentos e 

se tornem fidedignos. Além de ser peça essencial para que a sociedade interprete os dados 

com clareza. Para Sá (2002) o campo profissional dilata-se e o Contador cada vez mais 

se torna responsável pela eficácia social, realçando indispensável participação do 

contador na metodologia de tal aptidão de formação social. 

A Resolução 23.406/2014 representa um reconhecimento da Justiça Eleitoral ao 

trabalho realizado por estes profissionais, uma vez que a correta prestação de contas dos 

candidatos é uma ferramenta de transparência e de lisura das campanhas eleitorais. O 

momento da campanha deve ser enxergado como um momento preventivo, pois a melhor 

responsabilidade é o controle social, ou seja, a cobrança por parte da sociedade. E o 

Profissional Contábil é parte integrante do processo de prestação de contas eleitorais 

juntamente com o advogado e o candidato, estando a serviço da sociedade, trazendo seus 

conhecimentos para que cada vez mais as leis sejam respeitadas e que de fato haja um 

pleito limpo, justo e democrático. 

2.3 CONTABILIDADE ELEITORAL 

Desde 2002, a Justiça Eleitoral brasileira instituiu a necessidade dos candidatos 

que disputam eleições prestarem contas à sociedade brasileira, por intermédio das 

instâncias dos Tribunais Eleitorais. Com isso, necessidade das prestações de contas 

anuais é obrigatória. Os recursos que movimentam a campanha eleitoral, personificando 

a ideia do partido, candidato e comitê de campanha. Financiamento por pessoa física ou 

jurídica, limites de doações, fontes proibidas, comprovações de renda, regras para 

contratações de prestadores de serviços seriam apenas algumas dentre as obrigações em 

que a contabilidade se faria imprescindível para a transparência das informações. 

Constitui-se por partido político uma organização que reúne pessoas que são 

ligadas por princípios e ideias políticas em comum, assim como afirma Lenzi (2015). 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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Esses princípios são chamados de ideologia. No ART 1° da Lei dos Partidos Políticos (n° 

9.096/95), deixa bem evidente que a função de um partido é assegurar a autenticidade do 

sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos pela Constituição 

Federal. Seu modo de funcionamento baseia-se em regras que devem ser aprovadas pelo 

TSE (Tribunal Superior Eleitoral), além de ser preciso criar um documento que explica 

quais são os princípios e objetivos políticos do partido. 

Conforme Cervi (2010) os recursos públicos garantem a continuidade dos partidos 

e condições igualitárias para candidatos que não contam com financiamento privado. 

Ainda segundo Cervi (2010) esta discussão sobre financiamento público de campanhas 

eleitorais teve início nos anos 1980, nos Estados Unidos, visando combater a corrupção 

e assegurar a direitos iguais na participação das campanhas eleitorais. 

Nesse ínterim, torna-se importante a adoção de novas formas de ação que possam 

contribuir para elevação do nível de transparência na prestação de contas como afirmar 

Rausch e Soares (2010) uma vez que é demasiadamente crucial para legitimidade da 

democracia e cumprimento da Lei da Transparência (2011), onde o cidadão tem direito a 

ter acesso às informações da administração pública, e a prestação clara e concisa dos 

dados. 

Cabe à Justiça Eleitoral, em sua esfera de competência, ao analisar a 
prestação de contas anuais dos diretórios partidários, verificar e julgar a sua 
regularidade (TSE, 2004). A análise das contas partidárias é realizada, 
inicialmente, pelo Controle Interno do Tribunal Eleitoral, que verifica se todas as 
peças previstas pela Lei nº 9.096/95 foram entregues, como também se as 
informações prestadas obedecem aos Princípios e Normas Brasileiras de 
Contabilidade, refletindo sua situação financeira e patrimonial. Posteriormente 
são analisadas pelos juízes eleitorais, Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal 
Superior Eleitoral, na esfera que couber.  

Para Melo e Freire (2011) a análise da prestação de contas partidárias consiste em 

averiguar se as peças apresentadas estão em conformidade com as exigências da 

legislação, bem como a regularidade dos métodos e recursos que foram utilizados. Em 

casos de ausência de peças, ausência e/ou falhas de informações, a unidade técnica da 

Justiça Eleitoral, em sua esfera de competência, pode em sedes de diligências, solicitar 

que o partido sane as irregularidades apontadas, prestando todo o suporte necessário para 

o julgamento das contas, dentro de um prazo de vinte dias, podendo ser prorrogado por 

igual período (TSE, 2004). 

Os partidos políticos integram o terceiro setor, estes se caracterizam como 

entidades sem fins lucrativos, e como suas receitas são originárias de doações e/ou do 

fundo partidário, tem-se a necessidade em prestar contas dessa movimentação de receitas. 

Essa prestação de contas se torna obrigatória devido as legislações exigidas pelo TSE, 

mas também, tem o papel principal de informar as pessoas filiadas aos partidos, e de um 

modo geral, a toda sociedade. 

Com base no que foi apresentado anteriormente, a existência de um método para 

a verificação da legitimidade da prestação de contas se faz necessária. Hoje há um 

processo pelo qual todo partido politico deve passar, onde deve ser apresentada a origem 

de sua receita e destinação de sua despesa como pode ser verificado na figura 2. 
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Figura 2: Processo de prestação de contas eleitorais 
Fonte: Adaptado de Blume (2016) 

As regras impostas pela legislação brasileira, as quais ainda provocam inúmeros 

debates, seja pela própria sociedade, seja pelo Magistrado, como o gênero do 

financiamento das campanhas, sendo público ou privado; o principio e a origem das 

receitas que custeiam as campanhas eleitorais; a participação de empresas que 

trabalham para governo como financiadoras de partidos políticos e candidatos; a 

fiscalização fundamentada do gasto; a corrupção eleitoral, entre outras, caminham cada 

vez mais para o incentivo ao Controle Social. 

O processo de prestação de contas eleitorais é, segundo Isumi (2010) um método 

de máxima importância na campanha eleitoral e impede o abuso do poder econômico. O 

seu principal objetivo é coibir e resguardar a legalidade do processo (Lei n° 9.504/97). 

Nesse contexto, como afirma outra vez Rausch e Soares (2010) a prestação de contas dos 

partidos políticos (que por sinal é uma norma de conduta) é de suma importância para 

inibição da corrupção e combate a fraudes. 

A obrigatoriedade da assinatura do profissional da Contabilidade nas Prestações 

de Contas Eleitorais, constante no § 4º do Art. 33 da Resolução TSE n.º 23.406/2014, 

promove uma segurança aos candidatos, aos partidos políticos e à própria Justiça 

Eleitoral no tocante à profissionalização e à uniformidade contábil, com princípios e 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas, e uma garantia de que as informações por 

ele prestadas foram rigorosamente trabalhadas por profissional habilitado. 

 O alicerce legal está recomendado na Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015, 

no qual relata que as contratações de serviços e consultoria de contabilidade prestada em 

favor das campanhas eleitorais, deverão ser pagas com recursos oriundos da conta de 

campanha. Estes gastos constituem despesas eleitorais que devem ser declarados de 

acordo com os valores efetivamente pagos. 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES 

De maneira geral, fica claro que há necessidade de geração de novos estudos e 

trabalhos técnicos científicos uma vez que se trata de um novo ramo da ciência contábil 

e necessita de mais pesquisas para maior aprofundamento e aprimoramento acerca dessa 

temática, além do fortalecimento da sua base teórica, conforme apontam Souza e Filho 

(2016). Cabe destacar também, a escassez de estudos anteriores, tendo em vista a 

relevância do assunto e suas respetivas práticas. 

Desta maneira, conclui-se que entre os limitados estudos anteriores realizados 

acerca do tema, os que mais se destacam são as obras: Contabilidade Eleitoral- Aspectos 

Contábeis e Jurídicos da Prestação de Contas das Eleições de 2016, que foi lançado pelo 
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Conselho Federal de Contabilidade e de autoria de Cardin et al (2016). De igual modo, a 

edição n° 41 da Revista do CRC RJ, que tem como tema a Fiscalização das Contas 

Eleitorais (LOURENÇO, 2016). Nas tais obras foram abordadas uma gama de 

conhecimento, para aprofundamento do presente estudo, no que diz respeito ao tema. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa qualitativa, aplicada ao 

corpo discente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Uma das principais 

características desse tipo de pesquisa é ter como principal instrumento o pesquisador. Este 

tipo de estudo tem sido muito comum entre pesquisadores, uma vez que é procuram saber 

"como" e "porquê" certos fenômenos ocorrem, segundo Godoy (1995). 

No mesmo viés, para Gunter (2006) a pesquisa qualitativa caracteriza-se na 

primazia da compreensão acerca das situações complexas, ao invés de explicá-las por 

meio de isolamentos de variáveis, como também na construção da realidade, onde tal 

construção é um ato subjetivo. 

A pesquisa foi guiada pelo método indutivo, foi utilizada pesquisa de campo, 

desenvolvendo e aplicando questionários como instrumento técnico adequado para coleta 

de dados, onde serão utilizadas perguntas objetivas, totalizando dez perguntas. Os dados 

coletados foram analisados e interpretados, tudo indutivamente procurando entender os 

fenômenos, sendo assim, essencial para constatação e conclusão da pesquisa. 

4 RESULTADOS 

Foram aplicados os questionários para as amostras, os alunos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 

7º período do curso de Ciências Contábeis da UERN – Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte, através do contato em sala de aula.  

Com base nos procedimentos de análise, foram feitas comparações por cada 

questão respondida pelo entrevistado, lembrando que as questões correlacionam com a 

teoria e procedimentos citados na pesquisa. Contudo, a amostra utilizada como parâmetro 

para os resultados a seguir, foi extraída as informações dos 43 (quarenta e três) 

questionários aplicados para este estudo, com uma população de 

Para tal pesquisa, foi analisado o perfil dos respondentes de acordo com sexo, 

faixa etária e período em curso de acordo com a tabela 1, para melhor estudo sobre tal 

assunto. 

 

Tabela 1: Perfil dos respondentes. 

SEXO 

 Quantidade de respostas (por pessoa) Porcentagem 

Feminino 28 65,12% 

Masculino 15 34,88% 

Total 43 100% 

IDADE 

 Quantidade de respostas (por pessoa) Porcentagem 

17 a 22 anos 25 58,14% 

23 a 28 anos 11 25,58% 
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Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Com base nas informações, podemos concluir que a população do sexo feminino 

está em maioria, sendo 65,12% composto por uma população feminina. Já a idade, a 

prevalência com 58,14% é de 17 a 22 anos. E com 34,88% está o 1º período com o maior 

numero de respondentes. 

 Após ser analisado o perfil dos respondentes, foi aplicado um questionário para 

investigação da percepção dos discentes acerca do combate as fraudes na contabilidade 

eleitoral por meio de afirmativas onde em uma escala linear que vai de “concordo 

totalmente” a “discordo totalmente”, em que os respondentes teriam que marcar a resposta 

que mais se adequasse aos seus conhecimentos.  

A afirmativa 1, relaciona-se ao entendimento dos discentes quanto os partidos 

políticos serem ou não uma entidade de terceiro setor, que conforme a tabela houve uma 

divergência de respostas, onde a maioria se toma com discordar totalmente e concordar 

totalmente como de acordo com a tabela 2. 

Tabela 2: Partidos políticos como entidades de terceiro setor. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

Foi constatado que 44.19% dos discentes não consideram os partidos políticos 

como entidades de terceiro setor, ou seja, entidades sem fins lucrativos, o que evidencia 

a deficiência e o desconhecimento acerca do assunto. Podendo-se observar que o conceito 

não está em conformidade com os resultados obtidos,uma vez que a legislação não seja 

explícita os partidos políticos são entidades de terceiro setor (MÂNICA, 2005). 

Desde 2014, a Justiça Eleitoral Brasileira a obrigatoriedade da assinatura do 

profissional contábil nas prestações de contas eleitorais (Resolução TSE n° 23.406/2014), 

29 a 34 anos 3 6,98% 

Acima de 35 anos 4 9,30% 

Total 43 100% 

PERÍODO 

 Quantidade de respostas (por pessoa) Porcentagem 

1º período 25 34,88% 

2º período 6 13,95% 

3º período 6 13,95% 

4º período 4 9,30% 

5º período 7 16,28% 

7º período 5 11,63% 

Total 43 100% 

 Afirmativa 1 - Os partidos políticos são entidades de terceiro setor 

(entidades sem fins lucrativos); 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

19 3 8 3 10 43 

Porcentagem 44,19% 6,98% 18,60% 6,98% 23,26% 100% 
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deixando claro que as práticas contábeis são necessárias para o combate às fraudes, 

conforme a tabela 3. 

Tabela 3: A importância das praticas contábeis. 
 Afirmativa 2 - As práticas contábeis são importantes para o 

combate às fraudes dos partidos políticos; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2-

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4-

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

1 1 3 5 33 43 

Porcentagem 2,33% 2,33% 6,98% 11,63% 76,74% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

A grande maioria (76.74%), concordaram totalmente com a afirmativa2, 

evidenciando que as práticas contábeis são importantes para combater e/ou suavizar as 

fraudes. Sendo assim, os resultados estão afirmando e confirmando o conceito que diz 

que a contabilidade é o principal companheiro dos eleitores na inspeção e transparência 

dos candidatos (PEDRO ANDRÉ, 2016). 

A tabela 4diz respeito ao método de prestação de contas não ser uma forma 

fidedigna em relação às fraudes, conforme os resultados apresentados os discentes 

tiveram respostas um tanto distintas, tendo assim uma tabela um tanto “equilibrada”, com 

respostas acirradas para essa questão. 

Tabela 4: O processo de prestação de contas. 
 Afirmativa 3 - O processo de prestação de contas eleitorais não é um 

método a ser muito considerado na fidedignidade de fraudes de 

partidos políticos; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

8 9 7 13 6 43 

Porcentagem 18,60% 20,93% 16,28% 30,23% 13,95% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

Vê-se por meio da tabela 4 que 30.23% dos respondentes concordam pouco com 

esta afirmativa, notando-se então que os resultados não estão conforme o conceito, uma 

vez que o processo de prestação de contas é o método mais fidedigno em relação às 

fraudes como enfatiza Rausch e Soares (2010). 

Para bom desempenho de qualquer ação, entende-se que deve haver um certo 

conhecimento prévio para melhor desenvolver. Da mesma forma, o profissional contábil 

deve ter uma gama de conhecimento acerca do assunto (contas eleitorais), como mostrado 

na tabela 5. 

Tabela 5: Conhecimentos do profissional contábil. 
 Afirmativa 4- É necessário para um profissional contábil ter uma  

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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gama de conhecimento acerca do processo de prestação de contas 

eleitorais; 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 
Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

2 1 4 10 26 43 

Porcentagem 4,65% 2,33% 9,30% 23,26% 60,47% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

Como foi dito e como afirma Ifac (2009) desde 2014 é obrigatório o auxílio e a 

assinatura de um profissional habilitado em contabilidade para prestar contas a Justiça 

Eleitoral, em conformidade com a lei e o conceito, 60.47% dos discentes concordam 

totalmente com a afirmação. 

Seguindo o mesmo viés, grande maioria dos respondentes não tiveram dúvida em 

relação a importância do profissional contábil para combater as fraudes, de acordo com 

os resultados da tabela 6. 

Tabela 6: A importância do profissional contábil. 

 Afirmativa 5 - O profissional contábil é de suma importância para 

o combate às fraudes no período eleitoral; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

1 1 5 7 29 43 

Porcentagem 2,33% 2,33% 11,63% 16,28% 67,44% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

O maior número de respondentes (67.44%) concorda totalmente com a afirmação, 

estando também em conformidade com a lei e o conceito. 

Em relação à tabela 7, a afirmativa nela posta concerne que todo partido politico 

deve ser assessorado e acompanhado por um profissional contábil para, principalmente, 

seu processo de prestação de contas. 

Tabela 7: Partidos políticos assessorados por um profissional contábil. 
 Afirmativa 6 - Pela lei, todo partido político tem que ser 

assessorado por um profissional habilitado em contabilidade; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

0 0 6 7 30 43 

Porcentagem 0,00% 0,00% 13,95% 16,28% 69,77% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 
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Através dos resultados podemos observar que 69.77% concordou totalmente, 

sendo assim entrando em concordância conforme o decreto 2002 em que a justiça através 

da lei n° 13.165 determinou que a população poderá ter acesso às contas eleitorais, e a 

partir disso, todos os candidatos que disputarem as eleições deve ter suas contas 

analisadas por um contador, e prestadas a Justiça Eleitoral. 

Sabe-se que a prestação de nas campanhas eleitorais são as mais complexas 

devido ao número de fraudes descobertas todos os anos (SALABERRY et al). A tabela 7 

expõe a percepção dos discentes em relação as fraudes nos partidos políticos. 

Tabela 8: Fraudes no partido politico. 

 Afirmativa 7 - Fraudes são comuns no que diz respeito a partidos 

políticos; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

0 2 2 3 36 43 

Porcentagem 0,00% 4,65% 4,65% 6,98% 83,72% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 
 

Concordando totalmente, 83.72% dos discentes que responderam afirmam que as 

fraudes são comuns nos partidos políticos, em conformidade com a teoria e conceito. 

Em 2014 foi determinado por lei (Resolução TSE 23.406/2014) que a sociedade 

poderá ter acesso às informações na prestação de contas dos partidos políticos e isso inclui 

saber a origem das suas receitas e destino das suas despesas. De acordo com a tabela 8, a 

posição dos discentes foi a seguinte: 

Tabela 9: Acesso a informação de prestação de contas. 
 Afirmativa 8 - A sociedade tem acesso a todas as informações da 

prestação de contas dos partidos políticos, incluindo a origem de suas 

receitas e destinação de suas despesas; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

15 6 8 11 3 43 

Porcentagem 34,88% 13,95% 18,60% 25,58% 6,98% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

Os resultados desta afirmação foram bastante divididos, porém ainda assim umas 

maiorias de 34.88% discordam totalmente da afirmativa, podendo observar que não está 

em conformidade com a teoria, uma vez que que não há prática da lei. 

É sabido que é comum o financiamento o empresarial durante a campanha, seja 

direta ou indiretamente, o que tem contribuído para aumentar o número de fraudes e a 

corrupção no período eleitoral. Veja na tabela 10 a posição dos discentes acerca do tema. 

Tabela 10: Proibição de financiamento empresarial. 
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 Afirmativa 9 - Proibir o financiamento empresarial nas campanhas 

eleitorais corrobora para combater as fraudes e corrupção no período 

eleitoral; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

5 3 12 17 8 43 

Porcentagem 11,63% 6,98% 27,91% 39,53% 18,60% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

É notório que a afirmativa teve resultados variados, uma vez que os mesmos foram 

bem acirrados. Os respondentes deixaram certa dúvida, observando que 39.53% concorda 

pouco, não estando conforme a teoria. 

A contabilidade é um dos métodos para garantir a fidedignidade e a transparência 

na prestação das contas partidárias e sua legitimidade no processo eleitoral. A opinião dos 

discentes em relação a esta afirmativa está demonstrada na tabela 11, a seguir: 

 
 

Tabela 11: Prestação de contas e transparência. 
 Afirmativa 10 - A prestação de contas é uma medida que garante a 

transparência e a legitimidade da atuação partidária no processo 

eleitoral; 

 

1- Discordo 

totalmente 

2- 

Discordo 

pouco 

3- Não 

tenho 

certeza 

4- 

Concordo 

pouco 

5- Concordo 

totalmente 

Total 

Quantidade de 

respostas (por 

pessoa) 

1 2 5 11 24 43 

Porcentagem 2,33% 4,65% 11,63% 25,58% 55,81% 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

Cerca de 55.81% dos discentes que responderam o questionário concordam 

totalmente com a prestação de contas como forma de garantir a transparência, conforme 

a lei e o conceito, bem como a legitimidade no processo eleitoral. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Sabe-se que a contabilidade eleitoral é um dos mecanismos mais eficazes na 

campanha eleitoral e assegura maior letalidade no que diz respeito às informações 

geradas. O que se deve ao fato de que a mesma surgiu da necessidade de dar maior 

transparência às informações que são prestadas a Justiça Eleitoral. 

Esse trabalho teve como objetivo geral averiguar a perspectiva dos discentes em relação 

à relevância da prestação de contas no âmbito da contabilidade eleitoral e como objetivo 

específico conhecer, observar e averiguar a concepção dos discentes a respeito das 

práticas da contabilidade e como as mesmas corroboram para suavizar e/ou combater as 

fraudes na prestação de contas eleitorais. A partir disso, com base nas informações 

colhidas, foi constatado que a prestação de contas é de extrema necessidade para a 
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diminuição de fraudes. 

  Somado a isso, respondendo a problemática (quais as práticas da contabilidade 

eleitoral para combate às fraudes na percepção dos discentes do curso de Ciências 

Contábeis da UERN?) foi concluído que 77,2% da população de respondentes afirmaram 

que a aplicação das normas de contabilidade somada ao processo de prestação de contas 

é eficaz para suavizar e/ou combater as fraudes nas campanhas eleitorais. 

  Por fim, no que diz respeito às limitações, houve certa dificuldade em encontrar 

estudos e pesquisas sobre o tema, o que dificultou na elaboração de conceitos e produção 

de referencial teórico, uma vez que o tema abordado é pouco explorado e pesquisado, 

embora esteja em constante expansão e ganhando muito espaço no ramo da Ciência 

Contábil. Outro fato limitante foi a amostra de pesquisa ser aplicada apenas aos discentes 

de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior da cidade de Mossoró/RN, 

fato este que não se podem generalizar os resultados. Diante da relevância da temática, 

sugere-se a aplicação de novas pesquisar em outras instituições de ensino superior para 

averiguação de resultados mais seguros. 
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 
 

RESUMO 

           A presente pesquisa trata da importância do gerenciamento dos custos logísticos de 

transporte para o desenvolvimento de uma empresa, sendo esse de fundamental 

importância para que uma organização forneça um excelente serviço ao consumidor final, 

a um baixo custo. Objetiva-se verificar o processo de gerenciamento dos custos 

relacionado ao setor de transporte em uma indústria de alimentos na cidade de 

Mossoró/RN. O critério utilizado nesse trabalho foi através de um questionário contendo 

13 (treze) perguntas, sendo 01 (uma) fechada e 12 (doze) abertas. Todo o procedimento 

foi apurado de forma descritiva e a abordagem do problema caracterizou-se como 

qualitativa e quantitativa. Por meio desse estudo é possível entender o quão grande é a 

importância da gestão de custos, pois é um método essencial a formação de 

conhecimentos sobre o funcionamento organizacional. Como resultado, conclui-se que a 

empresa reflete o transporte como o elemento mais importante do custo logístico, 

mailto:anaviana.24@hotmail.com
mailto:wandersonamaralb@hotmail.com
mailto:jussarac-silva@hotmail.com
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procurando melhorar continuamente seus processos logísticos de transporte para a 

satisfação de seus clientes, oferecendo melhor qualidade nos serviços prestados. 

 

Palavras-chave: Indústria de alimentos. Logística de transporte. Custos logísticos.  

 

ABSTRACT 

In this article, it is intended to approach the importance of managing transportation 

logistics’ costs for the development of a company, that being of fundamental importance 

so that the organization provides an excellent service to its final consumer at a low cost. 

This work aims to verify the process of cost management related to the transportation 

sector in a food industry located in the city of Mossoró/RN. The criteria used in this paper 

was a questionnaire containing 13 (thirteen) questions, being 01 (one) closed and 12 

(twelve) open. All the proceedings were obtained in a descriptive form and the problem 

approach was characterized as qualitative and quantitative.Through this study it is 

possible to understand how big is the importance of costs' management, an essential 

method to gathering knowledge on organizational operation.  As a result, it was concluded 

that a company reflects the transportation as the most important element in the logistic 

cost, seeking to continually improve its transportation logistics’ management for the 

satisfaction of its clients, offering better quality in the offered services. 

 

Key words: Food Industry. Transportation Logistics. Logistics’ costs. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de globalização e com avanço da tecnologia, tornou-se fácil o acesso 

aos produtos e serviços, com isso cresceu dentro das organizações a necessidade do 

aumento dos meios de transportes, pois este é considerado um dos elementos mais 

importante no que se refere aos custos logísticos por ter grande impacto no resultado da 

empresa. 

A logística de transporte procura resolver as necessidades dos clientes no que se 

refere à qualidade dos produtos, tendo como foco os prazos de entrega no local certo, de 

maneira correta, na hora e momento certo, ter total eficácia da logística de transporte e o 

compromisso em realizar seus processos e conduzi-lo com responsabilidade 

(GUERESCHI, 2012).  

As organizações precisam está preparadas para atender grandes demandas, sendo 

assim ter uma boa infraestrutura logística torna-se essencial para suprir as demandas do 

mercado consumidor e isso somente será alcançado se as empresas dispuserem de um 

bom gerenciamento em seus custos e planejamento de transporte. Partindo desta 

explanação, este trabalho expõe o seguinte problema: Qual a importância do 

gerenciamento dos custos logísticos de transporte para o desenvolvimento da empresa? 

O objetivo geral é verificar o processo de gerenciamento dos custos relacionados 

ao setor de transporte e os específicos são analisar a situação atual do transporte na 

empresa, identificar como funciona o planejamento logístico da empresa e conhecer como 

a empresa atua, na forma de transportar seus produtos.  

Realizar a gestão de custos logísticos é importante para que os administradores 

possuam conhecimento sobre os custos envolvidos nas operações. Assim sendo, a 

instituição consegue aumentar a eficiência dos processos e aumentar sua lucratividade, 

tornando-a crescentemente competitiva no mercado. 
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A abordagem do tema se faz necessária, pois entende-se que o transporte e os 

custos envolvidos, pode ser muito importante no dia a dia da instituição podendo ser 

também um diferencial competitivo no mercado.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Logística 

 

A logística abrange as áreas relacionadas ao planejamento e organização, está 

presente em todo processo de desenvolvimento, sendo capaz de gerir as atividades de 

movimentação e armazenagem propiciando o fluxo dos produtos, a partir da sua compra 

até o cliente final, com o menor tempo e baixo custo, procurando atingir a excelência nos 

serviços. Nesta busca por qualidade as organizações procuram possibilidades para criar 

várias estratégias a fim de se destacarem no mercado (HAMES, 2012). 

Hames (2012, p.17) ainda destaca que “coordenar o processo de movimentação e 

armazenagem de materiais, dinamizando o fluxo de informações, define a logística como 

uma atividade vital para a organização otimizando sua lucratividade e atividades”. 

A logística é indispensável no processo de desenvolvimento da empresa, 

fundamental para o crescimento da informação, sendo capaz de gerir as atividades 

envolvidas desde o processo de origem até o ponto de destino. 

 

Figura 1: Elementos básicos da logística 

 

 
Fonte: NOVAES, 2007, p. 36 

 

Segundo Guereschi (2012), a logística é um meio capaz de auxiliar na redução de 

custos e potencializar os lucros da empresa, dessa forma a logística controla seus 

processos na busca em alcançar a eficiência e a diminuição dos custos. 

A logística de acordo com a descrição dos autores emprega um papel 
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indispensável dentro de uma empresa, colaborando para projetar estratégias a fim de obter 

vantagem competitiva. 

 

2.1.1 Planejamento Logístico 

 

O planejamento logístico é responsável pela eficácia de toda a cadeia de 

suprimento de modo a criar estratégias e garantir a satisfação do consumidor final. 

Diante disso, para Sucupira (2016) O planejamento logístico cria novos métodos 

e estratégias para reduzir os custos e promover eficiência nos resultados por meio do 

reconhecimento de oportunidades de melhoria dos processos. 

    Sendo assim, o planejamento logístico faz-se necessário para que a empresa se 

mantenha em contínua harmonia com os processos de distribuição, abastecimento, 

movimentação e armazenagem. 

 

2.2 Gestão de Custos Logísticos 

 

A gestão de custos logísticos baseia-se no crescimento natural do ponto de vista 

da administração, onde analisa os vários meios organizacionais indispensáveis para que 

tenha um bom crescimento e conquiste os objetivos, tanto como da empresa, como do 

mercado. (PARDO; CAMILO, 2014). 

Nas palavras de Chistopher (2013) este método é a base para a conquista, uma vez 

que ocorre desde a realização do pedido até a sua entrega ao consumidor final, tendo em 

vista também o desafio competitivo de acelerar a velocidade de resposta às necessidades 

do mercado. 

Os objetivos da gestão de custos logísticos é possuir baixo custo, flexibilidade e 

tempo de resposta mais acelerado, isso para obter maior qualidade. (CHRISTOPHER, 

2013). 

Para Castiglione e Nascimento (2014) a logística utiliza uma função fundamental 

na procura da empresa pela conquista do mercado, acrescendo valor aos produtos através 

da atividade. Afirma ainda que a logística pode contribuir de diferentes maneiras, onde se 

destacam: Melhor redução no prazo de entrega; melhor disponibilidade de produtos; 

entrega com hora marcada; maior desempenho do prazo de entrega; maior facilidade de 

colocação de pedidos. 

 

2.3 Logística de Transporte 

                    

O transporte atualmente é considerado como a principal atividade no âmbito da 

economia, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico em todas as áreas. 

Possui grande dimensão com o objetivo de transportar produtos certos, de maneira 

correta, para lugares estratégicos no momento oportuno com a garantia de um nível 

elevado de serviço pelo menor custo possível. Nesse enfoque o transporte tem obtido 

destaque nas operações logísticas (Hames, 2012). 

O gerenciamento em relação ao transporte torna-se indispensável nas 

organizações, pois o mesmo é considerado um dos itens de mais elevado custo. 

Conforme Paura (2012) para se obter uma operação logística de excelência, as 

organizações necessita de um sistema de transporte eficaz para transportar seus produtos. 

Na ausência desse sistema a cadeia logística da empresa será afetada totalmente por conta 

dos custos altos que manterão para o curso da produção. 



 

486 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

No que se refere ao transporte de cargas é necessário uma disponibilidade de 

conhecimentos, trabalhadores qualificados e experientes para a tomada de decisões, assim 

como o entendimento e os documentos fundamentais para o transporte. Da mesma forma 

faz parte dos serviços do ramo de transporte o método de verificação das transportadoras, 

isso leva em consideração sua credibilidade, eficiência, simplicidade de alcance e 

resguardo, programação de instrumentos, negociação de taxas de frete, união de 

transportadoras, inclusão dos trabalhos de transporte além do acompanhamento e 

expedição (BOWERSOX; CLOSS, 2010). 

 

2.4 Modais de Transportes 

 

Os modais de transporte são divididos em cinco (rodoviário, ferroviário, aéreo, 

hidroviário e dutoviário), podem ainda serem classificados como: Terrestre, aquaviário e 

aéreo. Cada forma de transportar tem suas características, finalidades, custos, vantagem 

e desvantagens, deste modo a empresa irá identificar a forma mais apropriada para 

transportar os produtos e suprir a necessidade do cliente. 

 

2.4.1 Transporte Rodoviário 

 

O transporte rodoviário é o mais simples e acessível, considerado o modal mais 

utilizado para o deslocamento de mercadorias. 

No Brasil o modal rodoviário é o mais usado devido a sua agilidade em remover-

se entre os lugares, ou seja, é um modal que não se atrela a percursos fixos. Em relação 

as outras formas de transportar este é o único que é capaz de realizar o transporte porta a 

porta (Oliveira, 2013). 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens do Modal Rodoviário 

Vantagens Desvantagens 

Capacidade de tráfego por qualquer 

rodovia. (flexibilidade). 
Limite do tamanho da carga/veículo 

Usado em qualquer tipo de carga. Alto custo de operação. 

Agilidade no transporte. Alto risco de roubo/acidentes. 

Não necessita de entrepostos 

especializados. 

Vias com gargalos gerando gastos extras e 

maior tempo para entrega. 

Amplamente disponível. o modal mais poluidor que há. 

Elimina manuseio entre origem e 

destino. 
Alto valor de transporte. 

Tem se adaptado a outros modais. - 

Fácil contratação e gerenciamento. - 

Fonte: Logística para todos. 2011. 

 

2.4.1.1 Transporte Ferroviário 

 

O modal ferroviário é apropriado para transportar produtos de baixo valor 

agregado e em grandes quantidades. 

A malha ferroviária brasileira é caracterizada por ter, normalmente um baixo 
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custo, sendo esse menor que o modal rodoviário, pois, consume uma quantidade menor 

de óleo diesel. Contudo, este modal é restringido às linhas férreas já existentes, sabendo 

que novas construções seriam inviáveis para novos caminhos por apresentar alto custo de 

implantação. No entanto, em locais onde exista a oportunidade de se fazerem a locomoção 

das mercadorias por ele, torna-se mais prático relacionada a médias e grandes distâncias 

(Almeida et al. 2017). 

 

Quadro 2: Vantagens e desvantagens do Modal Ferroviário 

Fonte: Logística para todos. 2011. 

 

2.4.1.2 Transporte Aéreo 

 

O modal aéreo possui alto valor agregado, transporta mercadorias com volumes 

menores ou com emergência na entrega. 

Figura 3: Transporte Aéreo 

Este tipo de modal pode ser observado como a maneira mais rápida de transportar 

mercadorias, é utilizada para grandes distâncias por apresentar um custo excessivo. No 

entanto, torna-se inviável utilizá-lo para todos os transportes necessários, pois a 

velocidade não é a única a ser considerada na escolha do melhor modal (Almeida et al. 

2017). 

 

Quadro 3: Vantagens e desvantagens do Modal Aéreo 

Vantagens Desvantagens 

Transporte de grandes distâncias. Limite de volume e peso. 

Tempo de trânsito muito curto. Frete elevado. 

Seguro de transporte é muito baixo. Depende de terminais de acesso. 

Está próximo aos centros urbanos. - 

  Fonte: Logística para todos, 2011 

 

 

 

 

Vantagens Desvantagens 

Alta eficiência energética. Tráfego limitado aos trilhos. 

Grandes quantidades transportadas. Sistemas de bitolas inconsistentes. 

Inexistência de pedágios. Malha ferroviária insuficiente. 

Baixíssimo nível de acidentes. Malha ferroviária sucateada 

Melhores condições de segurança 

da carga. 
Necessita de entrepostos especializados. 

Menor poluição do meio ambiente. 
Nem sempre chega no destino final, dependendo 

de outros modais. 

- Pouca flexibilidade de equipamentos. 
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2.4.1.3 Transporte Hidroviário 

 

O modal hidroviário tem grande relevância no que se refere ao transporte de cargas 

entre vários países. Sua classificação dá-se por meio de transporte marítimo feito por 

navios no mar, o fluvial realizado por meio de balsas em rios e o lacustre feito em lagos 

por navios ou balsas. É bastante utilizado em negociações no comércio exterior (Paura, 

2012). 

 

Quadro 4: Vantagens e desvantagens do Modal Hidroviário 

Vantagens     Desvantagens 

Transporte de grandes distâncias Depende de vias apropriadas. 

Transporte de grandes volumes 
É de gerenciamento complexo, exigindo 

muitos documentos. 

Mercadoria de baixo valor agregado. Depende de terminais especializados. 

Transporte oceânico. Tempo de trânsito longo 

Frete de custo relativamente baixo. - 

Fonte: Logística para todos. 2011. 

 

2.4.1.4 Transporte Dutoviário 

 

O modal de transporte dutoviário é uma maneira segura e ágil na forma de 

transportar, conhecido como um diferente meio de transporte diante aos demais meios, 

pois transporta apenas fluidos líquidos, gases e sólidos granulares (Hames, 2012). 

 

Quadro 5: Vantagens e desvantagens do Modal Dutoviário 

Vantagens         Desvantagens 

Transporte de grandes distâncias. 
Acidentes ambientais de grandes 

proporções 

Transporte de volumes granéis muito 

elevados. 
Investimento inicial elevado. 

Simplificação de carga e descarga. Custo fixo elevado. 

Menor possibilidade de perda e roubo. Requer mais licenças ambientais. 

Baixo consumo de energia. - 

Baixos custos operacionais. - 

Alta confiabilidade. - 

 Fonte: Logística para todos. 2011. 

 

Em concordância com Maia et al. (2012) o modo dutoviário  tem como 

características os dutos, que são tubos que levam os produtos de um ponto a outro, com 

estrutura fixada e não flexível o que torna diferenciado e restrito. A princípio foi criado 

para transportar água, mas atualmente é usado pelas companhias de petróleo para o 

deslocamento de minerais. 
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2.4.1.5 Frota de Transporte 

 

No sistema de operação de frota é obrigatório um processo de distribuição. Os 

veículos a serem utilizados serão estabelecidos nessa operação, com intuito de um 

trabalho consciente de economia e segurança assegurando assim o prazo de entrega dos 

produtos e excelência na distribuição de cargas. (Hames, 2012). 

As empresas podem optar em transportar suas mercadorias através da frota própria 

ou o serviço de terceirização. 

Segundo Silva (2013, p. 21) “frota própria pode ser dita como a frota de veículos 

próprios de uma determinada empresa que irão realizar operações de transporte 

exclusivamente para o seu negócio, disponibilizando atendimento de acordo com a sua 

demanda”. 

Nesta escolha por frota própria a empresa visa uma melhora na qualidade do 

serviço prestado associando-se a um custo menor. 

Para Hames (2012, p.37) “a prática da terceirização na modalidade transporte tem 

sido destaque nas organizações por ser um tipo de ação administrativa que busca reduzir 

custos e aumentar a eficiência nas operações das empresas”. 

Ainda afirma que a terceirização é tida como uma oportunidade para as 

organizações, sendo capaz de propiciar ou não aperfeiçoamento de seus serviços e 

crescimento profissional. 

 

2.5 Indústria de Alimentos no Brasil 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

produção industrial recuou 0,8% em agosto de 2017, frente a julho do mesmo ano, após 

ter acumulado um resultado de 3,3% nos quatro meses imediatamente anteriores. 

 O setor de produtos alimentícios caiu 5,5% e, depois de três meses consecutivos 

de crescimento, foi o que mais contribuiu para a queda do índice, seguido por máquinas 

e equipamentos (-3,8%); coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-

1,6%) e indústrias extrativas (-1,1%). 

As informações são da Pesquisa Industrial Mensal - Brasil, divulgada pelo IBGE, 

que registrou também crescimento de 4,0% na comparação com agosto de 2016 e de 1,5% 

no acumulado do ano, além de uma variação de -0,1% nos últimos 12 meses. 
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Figura 2: Produção industrial mensal, produtos alimentícios variação percentual. 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas. 2017. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) as 

perspectivas para a indústria da alimentação para o ano vigente 2017 mostravam-se 

favoráveis. Pelo lado da demanda, a depender do avanço da agenda de reformas, 

consideradas fundamentais para a credibilidade do ajuste fiscal e da economia brasileira, 

a trajetória de queda da inflação e a redução das taxas de juros, em curso, estariam 

asseguradas e poderiam beneficiar a retomada do consumo e dos investimentos. 

Segundo a ABIA, na indústria de alimentos os três produtos que mais faturaram 

em 2016 foram a indústria de café e açúcar com faturamento de 9,4%, conservas e 

vegetais com 4,4% e a indústria de óleos e gorduras com faturamento de 1,6%. 

Quando o assunto é o alimento de qualidade, para Coletto (2012, p. 4) dois pontos 

precisam ser abordados. As características do produto que cativam o cliente a compra, 

como por exemplo, a qualidade percebida e os atributos que o comprador observa como 

pré-requisitos, tendo como exemplo a ausência de perigos a sua saúde. 

Assim sendo, a norma NBR ISSO 22000:2006, sistema de gestão da segurança de 

alimentos é o conceito que determina exigências para o sistema de gerenciamento da 

segurança dos alimentos, onde uma associação na rede produtiva de alimentos tem de 

exemplificar sua prática em gerir os riscos, com a finalidade de certificar que o alimento 

está seguro na hora do consumo. 

 
2. METODOLOGIA 

Nesta seção são apresentados os procedimentos que delinearam 

metodologicamente a pesquisa. 

Com o objetivo de entender como uma indústria de alimentos lida com seus 

custos logísticos de transporte, a presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, “este é 

uma técnica de pesquisa cujo objetivo é o estudo intenso e profundo de uma unidade” 

(Hames,2012,p.41). 

Neste sentido Campelo e Faustino (2016) afirma que o estudo de caso trabalha os 

dados procurando seu significado, baseando-se na percepção do fenômeno relacionado 

ao seu contexto, buscando a explicação no que se refere ao assunto estudado, 

identificando as relações e modificações para elucidação do mesmo. 

A classificação da pesquisa, quanto à natureza, é descritiva, pois segundo Anjos 
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(2013) proporciona um bom entendimento com relação ao fato que está sendo pesquisado, 

propiciando dessa maneira uma esquematização mais precisa do assunto. 

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) na pesquisa descritiva o pesquisador 

somente aponta e retrata os acontecimentos sem manipulá-lo. Propõe-se a descrever as 

particularidades de determinado fenômeno, tendo como forma de levantamento de dados 

o questionário e observação sistemática. 

Com relação à abordagem do presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

pois considera a descrição dos dados coletados. Dessa forma, segundo Creswell (2010, p. 

206) “a investigação qualitativa emprega diferentes concepções filosóficas; estratégias de 

investigação; e métodos de coleta, análise e interpretação de dados”. 

Num segundo momento tornou-se quantitativa, para Silva (2014, p. 31) “traduz 

em números as informações para então obter a análise dos dados e, posteriormente, chegar 

a uma conclusão”. 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário, que para Ruiz 

(2012, p. 50) “consiste na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na 

coleta de dados e no registro de variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores 

analíticos”. 

 O questionário apresentou perguntas que abordam a descrição da empresa em 

relação ao setor de logística. O mesmo, composto por 13 perguntas, sendo 01 fechada e 

12 abertas, as quais foram respondidas pelo chefe de departamento de logística, enviado 

por meio eletrônico no mês de agosto de 2017. 

O questionário trata de assuntos relevantes a pesquisa realizada, o mesmo foi 

aplicado em cinco seções, onde nas perguntas da seção I, trás uma abordagem acerca da 

escolha do melhor modal de transporte, nas perguntas da seção II relata o planejamento 

logístico e suas estratégias, na seção III fala sobre os custos logísticos, já na seção IV 

buscou-se dar ênfase com relação ao gerenciamento da logística de transportes, e por fim 

a seção V que expõe a segurança dos alimentos e a higiene dos mesmos.  

O presente estudo contribui tanto para o conhecimento teórico, como também 

pode ser utilizado para contribuição de demais pesquisas na área de custos logísticos 

relacionados ao transporte. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Detalhamento da Instituição e os Objetivos quanto ao Planejamento Logístico 

 

A organização avaliada está localizada na cidade de Mossoró no estado do Rio 

grande do Norte, pertence ao segmento da indústria de alimentos, possuindo quatro linhas 

de produtos. Seus principais compradores são atacadistas, supermercados e mercadinhos.  

Nesta seção procura-se esclarecer questões a respeito dos custos logísticos de 

transporte utilizado pela empresa, inicialmente o chefe de departamento de logística 

revelou dados de identificação e os aspectos históricos da empresa. 

 

4.2 Modalidade de Transporte Adotada 

 

As modalidades de transportes adotadas pela empresa são: Frota própria e 

terceirizada. O departamento divide a distribuição em duas áreas, macro distribuição e 

micro distribuição, conforme mostra o gráfico: 
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Figura 3: Modalidade de transporte por área. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

Podemos analisar que no macro distribuição onde consiste na transferência de 

produtos entre as fábricas e CDs, são utilizados 90% de frota terceirizada e 10% da frota 

própria. Já a micro distribuição que consiste no transporte de produtos dos centros de 

distribuições para os clientes, são utilizados 90% de frota própria e 10% da frota 

terceirizada. 

 

4.3 Análise da Quantidade de Veículos na Empresa   

 

No tocante solicitou-se ao respondente para descrever a quantidade de veículos e 

quantas transportadoras a indústria possui. O responsável descreveu 300 veículos em frota 

própria e cerca de 45 transportadores terceirizados. 

 

 

Figura 4: Quantidade de veículos na empresa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

4.4 Planejamento Logístico 

 

A empresa faz o planejamento orçamentário para o ano seguinte, sempre no 

segundo semestre, levando em consideração as metas de faturamento da empresa e ainda 

assim contam com uma unidade integradora, onde fica alocada a célula de inteligência 

logística composta por profissionais especializados na área. 

Diante disso, para Sucupira (2016) O planejamento logístico cria novos métodos 
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e estratégias para reduzir os custos e promover eficiência nos resultados por meio do 

reconhecimento de oportunidades de melhoria dos processos. 

 

4.5 Preocupação da Empresa Quanto aos Custos Logísticos  

 

As principais preocupações são os fatores externos que não exercem controle, 

como por exemplo, o preço do diesel. Diante desse fator pode-se observar na tabela 

abaixo, quanto à preocupação da organização com o preço do diesel.  

 

Quadro 6: Preço do Diesel no Brasil. 

PRODUTO 
Nº DE POSTOS 

PESQUISADOS 

 Maio de 2017 

PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO 

Diesel 16949 3,01 2,48 4,22 

PRODUTO 

Nº DE POSTOS 

PESQUISADOS 

 Junho de 2017 

PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO 

Diesel 14266 2,98 2,45 4,22 

PRODUTO 

Nº DE POSTOS 

PESQUISADOS 

 Julho de 2017 

PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO 

Diesel 14223 2,97 2,39 4,27 

PRODUTO 

Nº DE POSTOS 

PESQUISADOS 

 Agosto de 2017 

PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO 

Diesel 8423 3,10 2,45 4,37 

PRODUTO 

Nº DE POSTOS 

PESQUISADOS 

 Setembro de 2017 

PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO 

Diesel 7041 3,17 2,64 4,47 

PRODUTO 

Nº DE POSTOS 

PESQUISADOS 

 Outubro de 2017 

PREÇO MÉDIO PREÇO MÍNIMO PREÇO MÁXIMO 

Diesel 8586 3,22 2,69 4,47 

.Fonte: ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2017. 

 

Esses são as variações de preços do diesel no Brasil apresentado nos últimos seis 

meses. No mês de outubro ouve um aumento maior no preço médio em comparação aos 

meses anteriores. 

Quanto à gestão de custos logísticos, o gestor acredita ainda, que sempre há o que 

melhorar no gerenciamento dos custos. 

Os objetivos da gestão de custos logísticos é possuir baixo custo, flexibilidade e 

tempo de resposta mais acelerado, isso para obter maior qualidade. (CHRISTOPHER, 

2013) 

 

4.6 Apuração do Custo de Transporte na Empresa  

 

Foi questionado ao respondente, como é feito a apuração do custo de transporte 

na empresa e quais estratégias a empresa utiliza para diminuir os custos com transporte e 

melhorar a qualidade do serviço. A empresa não se comprometeu a responder sobre as 

estratégias para reduzir custos, por considerar a informação sigilosa.  

Todas as medições de custo do grupo são realizadas através do sistema R3 da 

SAP, onde são realizados todos os consumos de frete, despesas da frota, mão de obra e 

entre outros, assim, através da gestão matricial de custos chegam a medir o custo da 

empresa por área e setor. 
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Conforme Paura (2012) para se obter uma operação logística de excelência, as 

organizações necessita de um sistema de transporte eficaz  para transportar  seus produtos. 

Na ausência desse sistema a cadeia logística da empresa será afetada totalmente por conta 

dos custos altos que manterão para o curso da produção. 

 

4.7 Influência e a Importância da Logística de Transporte no Desenvolvimento da 

Organização  

 

Sobre a influência e a importância da logística de transporte no desempenho da 

organização, foi questionado ao gestor se pode ou não afetar a empresa. Foi respondido 

que sim, o transporte afeta o desempenho da empresa no que diz respeito ao nível de 

serviço prestado pela companhia, pois quando um cliente faz a compra, não é apenas o 

produto que importa e sim um bom atendimento feito pelo motorista, a entrega no prazo 

e a integridade do produto. 

O transporte atualmente é considerado como a principal atividade no âmbito da 

economia, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico em todas as áreas. 

Possui grande dimensão com o objetivo de transportar produtos certos, de maneira 

correta, para lugares estratégicos no momento oportuno com a garantia de um nível 

elevado de serviço pelo menor custo possível. Nesse enfoque o transporte tem obtido 

destaque nas operações logísticas (Hames, 2012). 

Para a empresa o gerenciamento de custos de transporte se faz muito importante 

pelo fato de representar mais que 60% do custo logístico. 

 

Figura 5: Custos logísticos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme gráfico acima, os custos de transporte por se tratar de um alto custo, 

tem grandes impactos nos resultados, diante disso a administração deste custo constitui 

para que a empresa tenha uma boa margem de lucro. 

 

4.8 Procedimento de Transporte de Cargas na Organização  

 

O transporte é realizado após o processamento do pedido feito pela equipe de 

armazém e seu devido carregamento do caminhão, a carga tem que respeitar a capacidade 

do veículo de acordo com tabela do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes), em caso de frota própria além das Notas Fiscais do cliente o motorista deve 

seguir com o MDFE que é um manifesto com o resumo das notas, no caso de terceiros, 
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além desses documentos o motorista precisa seguir com o CTE (conhecimento de 

Transporte Eletrônico). 

No que se refere ao transporte de cargas é necessário uma disponibilidade de 

conhecimentos, trabalhadores qualificados e experientes  para a tomada de decisões, 

assim como o entendimento e os documentos fundamentais para o transporte. Da mesma 

forma faz parte dos serviços do ramo de transporte o método de verificação das 

transportadoras, isso leva em consideração sua credibilidade, eficiência, simplicidade de 

alcance e resguardo, programação de instrumentos, negociação de taxas de frete, união 

de transportadoras, inclusão dos trabalhos de transporte além do acompanhamento e 

expedição (BOWERSOX; CLOSS, 2010). 

 

4.9 Transportes dos Produtos Alimentares na Empresa 

 

Para o gestor o processo do transporte dentro da cadeia é tão importante como 

qualquer outro no que diz respeito a segurança alimentar, com isso é preciso antes de 

efetuar o carregamento averiguar as condições do baú em relação a conservação, limpeza 

e odores, além disso deve-se manter um calendário de pulverização para que o mesmo 

fique isento de pragas. 

Segundo a norma NBR ISSO 22000:2006, sistema de gestão da segurança de 

alimentos é o conceito que determina exigências para o sistema de gerenciamento da 

segurança dos alimentos, onde uma associação na rede produtiva de alimentos tem de 

exemplificar sua prática em gerir os riscos, com a finalidade de certificar que o alimento 

está seguro na hora do consumo. 

Sobre as medidas preventivas que a empresa utiliza de forma a minimizar a 

ocorrência de perigos na transportação dos alimentos, são realizados treinamentos 

contínuos para equipe de motoristas e manutenção da frota em dia. 

 

4.10 Análise Geral da Pesquisa na Ótica dos Pesquisadores  

 

Por meio desse estudo é possível entender o quão grande é a importância da gestão 

de custos, pois é um método essencial a formação de conhecimentos sobre o 

funcionamento organizacional, a situação econômico-financeira da instituição e, ainda, 

uma fonte segura de informação para tomada de decisão.  

O estudo de caso analisado reflete o transporte como o elemento mais importante 

do custo logístico. A empresa procura melhoria contínua em seus processos logísticos de 

transporte para a satisfação de seus clientes buscando qualidade nos serviços prestados. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em observação, alguns fatores são decisivos para uma boa logística de transporte, 

que são: segurança, entrega do produto no prazo certo, na hora certa, no local certo, sem 

qualquer estrago ao produto transportado, fatores esses que contribui para a empresa a ser 

competitiva e estar presente no mercado de indústria com transporte de qualidade, sem 

esquecer a importância que são os custos envolvidos em sua operação. 

A gestão eficiente do transporte leva a confiabilidade na entrega da mercadoria e 

pode ser um grande diferencial, para isso é essencial que a instituição possua um sistema 
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de transportes eficaz, visto que o transporte é responsável por uma grande parcela dos 

custos logísticos da empresa.   

Nos dias de hoje, estudando o mercado competitivo, pode-se dizer que a 

organização que gerenciar seus custos logísticos de forma eficiente obtém uma 

alavancagem e uma maior competitividade no mercado, desse modo a empresa que tem 

um bom planejamento utiliza seus recursos para favorecer o crescimento no mercado, 

dessa maneira os custos se potencializam diante do desempenho da instituição ao 

gerenciar seus custos de forma benéfica.  

O estudo feito na indústria de alimentos, sobre a importância do gerenciamento 

dos custos logísticos de transportes comprova que é possível ter um bom planejamento e 

um bom gerenciamento de seus custos. Pôde-se analisar os processos e como a instituição 

exerce o gerenciamento da logística de transporte, assim sendo a empresa alcança 

constantes melhorias, qualidade nos serviços oferecidos e sempre atendendo as 

necessidades dos clientes com maior segurança. 

Ao gerenciar os custos na logística de transporte a empresa possuirá diante do 

mercado, uma enorme oportunidade de competitividade em relação aos concorrentes. 

Reduzir custos e sustentar a qualidade é uma obrigação que a organização procura manter 

com qualidade.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Empresa:    

Localização:  

Cidade:  

Atividade:  

Data da fundação:  

Estado: 

 

 ASPECTOS HISTORICOS DA EMPRESA  

 

Surgimento:  

Evolução da empresa:  

Ramo de Atividade:  

Conquistas: 

 

01- Logística de Transportes é um ramo da logística que envolve a escolha do melhor 

modal de transporte, para transportar o maior número de mercadorias, com o mínimo 

custo e menor tempo possível. A logística de transporte da empresa é: 

()Própria 

() Terceirizada  

 

02-  Em caso de frota própria, qual a quantidade de veículos? Se terceirizada, quantas 

transportadoras possui?  

 

https://portogente.com.br/portopedia/91494-planejamento-logistico-o-que-e-e-como-realizar
https://portogente.com.br/portopedia/91494-planejamento-logistico-o-que-e-e-como-realizar
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03- O planejamento logístico significa criar novos métodos e estratégias para redução 

de custos e mais efetividade nos resultados por meio da identificação de oportunidades 

de otimização dos processos. A empresa tem planejamento logístico? Se sim, como é 

feito? 

  

04- Qual / Quais a (s) preocupação (oes) da empresa em relação aos custos logísticos, 

tendo como foco os custos com transporte?  

 

05- O custo logístico pode sempre ser gerenciado de maneira eficaz, você acredita que 

pode aprimorar o que já é feito em sua empresa, melhorando assim o seu desempenho?  

 

06- Os custos de transporte são todos os gastos realizados na movimentação de 

determinado produto desde a origem até ao destino final, diante disso como é apurado o 

custo de transporte na empresa?   

 

07- Quais estratégias a empresa utiliza para diminuir os custos com transporte e 

melhorar a qualidade do serviço?  

 

08- A logística de transporte pode influenciar no desempenho da empresa? Como afeta 

sua empresa?  

 

09-  Qual a importância do gerenciamento de custos de transporte para a empresa? 

Esses custos de transporte afetam de forma gerencial a empresa?     

 

10- Como é feito o procedimento de transporte de cargas?  

 

11- O transporte de produtos alimentares deve apresentar determinadas características, 

e seguir diversas normas, para que a segurança alimentar dos consumidores não esteja em 

causa, com isso, quais são os requisitos de transportes que a empresa utiliza? 

 

12-  Outro ponto muito importante é a higiene dos veículos, tudo deve ser feito de modo 

a contribuir para um transporte seguro, sendo assim, como é feita a higiene no transporte 

dos produtos alimentares?  

 

13- Existe uma grande multiplicidade de perigos que podem ocorrer durante a 

transportação dos alimentos, com base nisso quais as medidas preventivas que a empresa 

utiliza de forma a minimizar a ocorrência de perigos na transportação dos alimentos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
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GRUPO I - Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

 

RESUMO  

Dentre as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil a agropecuária é umas que 

possuem grande representatividade e está em constante crescimento no cenário 

econômico atual. O presente estudo buscou responder o seguinte questionamento: qual a 

percepção dos pecuaristas em relação da aplicabilidade da contabilidade rural na 

produção pecuária? Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi identificar a percepção dos 

pecuaristas em relação da aplicabilidade da contabilidade rural na produção pecuária. O 

presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo de natureza descritiva, onde 

foram aplicados 123 questionários com pecuaristas da cidade de Rondon do Pará/PA. Os 

resultados evidenciam em certos pontos a prática da contabilidade por parte dos 

pecuaristas e os erros dos mesmos por deixarem de executar outros elementos da 

contabilidade.  

 

Palavras-chave: Contabilidade rural. Produção. Pecuaristas.  

 

ABSTRACT 

 

Among the economic activities developed in Brazil, agriculture is one that is highly 

representative and is constantly growing in the current economic scenario. The present 
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study sought to answer the following question: what is the perception of cattle ranchers 

regarding the applicability of rural accounting to livestock production? Thus, the 

objective of this work was to identify the perception of cattle ranchers in relation to the 

applicability of rural accounting in livestock production. The present study is 

characterized as a field research of a descriptive nature, in which 123 questionnaires were 

applied with cattle ranchers from the city of Rondon do Pará / PA. The results evidenced 

in some points the practice of accounting by cattle ranchers and their errors for failing to 

perform other elements of accounting. 

 

Key words: Rural accounting. Production. cattle ranchers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem seu desempenho econômico destacado por diversos setores, sendo 

eles: a indústria, o comércio, o agronegócio, dentre outros. O agronegócio, caracteriza-se 

por um mecanismo que visa contribuir para o desenvolvimento da produtividade 

agropecuária. Esses mecanismos são: fertilizantes, sementes, medicamentos, ração entre 

outros, que irão auxiliar o produtor rural a ter um melhor desempenho na sua produção 

agropecuária. 

Segundo Salomão (2017), em matéria publicada na revista Globo Rural, declara a 

agropecuária como componente do setor do agronegócio e destaca a opinião do 

economista Alexandre Schwartsman ao descrever que “sem o agronegócio dificilmente o 

Produto Interno Bruto (PIB) teria esse crescimento no primeiro trimestre”, ou seja, a 

agropecuária contribuiu com o agronegócio a crescer o PIB brasileiro, pois já que o 

mesmo é um mecanismo que auxilia à agropecuária, então sem a expansão dela o 

agronegócio não teria assim toda essa importância no país. 

Tendo em vista que, o termo “agropecuária” é utilizado para se referir as 

produções da agricultura (cultivo de plantas) e da pecuária (criação de rebanho), segundo 

Salomão (2017), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que a 

agropecuária brasileira cresceu cerca de 15,2% no primeiro trimestre de 2017 em relação 

ao mesmo período do ano de 2016. 

O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Neri Geller, 

reconheceu também o desempenho do setor agropecuário brasileiro, e a revista Globo 

Rural relata que o próprio: “já esperava um crescimento do PIB da Agropecuária 

brasileira neste primeiro trimestre” (SALOMÃO, 2017). A matéria afirma ainda que: 

“Neri Geller destacou como fator positivo o forte crescimento de 44 milhões de toneladas 

da produção agrícola na safra 2016/2017, de 188 milhões para 232 milhões de toneladas 

de grãos, conforme as estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)” 

(SALOMÃO, 2017). 

Com o crescimento desse setor (agropecuária) especialmente a pecuária, se faz 

necessário o pecuarista ter uma ferramenta gerencial e financeira para melhorar cada vez 

mais a sua produtividade, sendo essa ferramenta chamada de contabilidade rural. Pois 

segundo Ulrich (2009), quanto melhor o pecuarista conhecer sua própria pecuária por 

meio de assuntos técnicos, como conhecimentos da contabilidade rural por exemplo, 

maior será sua rentabilidade.  

Segundo Hofer, Borilli e Philippsen (2006), esse conhecimento técnico remete a 

escolha correta do tipo de cultivo e criação que o pecuarista terá naquela propriedade, 

tendo em mente também a utilização correta de fertilizantes e alimentação para os 
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animais. 

Portanto devido essa atividade (pecuária) representar uma das principais 

atividades econômicas do comércio de Rondon, através dos açougues, das casas 

veterinárias, frigoríficos, boiadeiros, fretistas, supermercados e o consumidor final, o 

produtor rural necessita ter noção da situação financeira de sua atividade (ferramenta 

financeira), e saber administrar com eficiência a sua propriedade (ferramenta gerencial), 

pelo fato da pecuária gerar custos, despesas, prejuízos, lucros, e para que o produtor saiba 

como contabilizar todos esses elementos para que não haja a perca de sua rentabilidade.  

O referido trabalho tem como objetivo identificar à percepção dos pecuaristas dá 

aplicabilidade da contabilidade rural na produção pecuária no município de Rondon do 

Pará/PA. 

Fica, portanto, evidente a necessidade de discussão sobre o tema, haja vista sua 

relevância, atualidade e, principalmente, pelo número ainda reduzido de pesquisas 

relacionadas ao assunto. É importante realizar a pesquisa sobre a contabilidade rural 

aplicada na produção pecuária, pois segundo Ulrich (2009), a contabilidade é a 

transparência e a evidência de todos os elementos de uma empresa, nesse caso de todos 

os elementos da pecuária objetivando sempre o lucro.  

Pois será ela, o suporte necessário que dará todas as informações financeiras para 

o pecuarista através de suas demonstrações contábeis (relatórios financeiros com valores 

monetários do fim do exercício da empresa), sendo possível também através desses 

relatórios financeiros identificar o saldo final da empresa e a causa que impulsionou sua 

evolução ou seu regresso.   

Sendo assim, é relevante essa pesquisa ser aplicada no município de Rondon do 

Pará devido à pecuária bovina especialmente, está fortemente presente na economia 

rondonense, conseguindo atingir 336.254 mil cabeças de gado, segundo dados do IBGE 

(2016). O presente artigo trará uma perspectiva que até o presente momento não foi 

pesquisado em relação da importância do pecuarista utilizar a contabilidade rural como 

instrumento que irá auxiliar no controle das atividades desenvolvidas em suas 

propriedades rurais. Diante do exposto, o estudo busca responder a seguinte problemática: 

Qual a percepção dos pecuaristas em relação dá aplicabilidade da contabilidade rural na 

produção pecuária no município de Rondon do Pará/PA? 

O artigo é composto por cinco seções. Após essa introdução é apresentada a 

revisão da literatura, que aborda os aspectos relacionados à pecuária, ao pecuarista, e a 

contabilidade rural. A terceira seção contempla a metodologia da pesquisa. A quarta trata 

da análise dos dados. Na quinta, apresenta-se a conclusão. Além de tais seções, são 

apresentadas as referências que embasaram a realização da pesquisa. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Pecuária 

 

A pecuária é uma atividade rural que faz parte da atividade zootécnica (criação de 

animais), entende-se como pecuária todo procedimento de criação e tratamento de gado 

embora muitos ainda acharem que a palavra “gado” refere-se somente a criação de bois e 

vacas, ela também é caracterizada como a criação de: porcos, ovelhas, cabras, e todos os 

outros animais criados nas propriedades rurais sendo que sua principal finalidade seja o 

trabalho no campo e o consumo. 

Segundo dados do IBGE (2018), o Brasil tem uma grande representatividade 
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econômica no mercado internacional com as exportações da agropecuária sendo um dos 

produtos a exportação de carnes.  

Para que haja essa exportação é necessário um bom manejo, desde a criação até o 

abate do animal, porém esse cuidado com o animal (manejo) não está ligado diretamente 

com o uso intensivo de tecnologias avançadas, pois Dias Filho (2014) declara ser possível 

ter sucesso na implantação e criação da pecuária sem que haja grandes avanços 

tecnológicos nas propriedades rurais.  

Na atividade rural o pecuarista realiza os procedimentos de cria, recria, e engorda, 

sendo a cria: a parte da produção dos bezerros, que quando gerados, depois de um tempo 

passarão por um processo de desmame e depois que o bezerro é desmamado ele irá entrar 

no processo de recria, o processo da recria é continuar a produção do bezerro desmamado 

para depois vendê-lo para a engorda, sendo a engorda como o próprio nome já diz, o 

processo de engordar os novilhos magros para depois vendê-los (PINATTI e SACHS, 

2007). 

            Portanto, esse setor pecuário além desses motivos e alguns outros que serão 

expostos, ele difere-se dos demais setores da economia como exemplo: comércios e 

indústrias. Crepaldi (2016) classificou algumas dessas diferenças como: dependência do 

clima, correlação tempo de produção versus tempo de trabalho e estacionalidade da 

produção.  

Se tratando da dependência do clima ela é uma das características principais que 

a difere dos demais setores da economia, pois será ela que determinará as escolhas das 

variedades de animais. Em relação à correlação tempo de produção versus tempo de 

trabalho, se fosse no setor industrial por exemplo, significaria que quanto mais rápido for 

teu trabalho mais rápido será sua produção, e quanto mais tempo você trabalhar maior 

será a produção, mas como se trata do setor pecuário isso não ocorre devido a rapidez do 

crescimento e desenvolvimento e a quantidade dos animais estarem relacionados 

respectivamente com a situação biológica e climática.  

Quando se trata da estacionalidade da produção, está relacionada a não 

dependência dos diversos trabalhos dentro da propriedade rural, se fosse em indústrias 

automobilísticas por exemplo, seria necessário passar por vários processos como 

montagem de peças, pintura, dentre outros para que o produto final (automóvel) ficasse 

pronto, porém se tratando do setor pecuário, trabalhos que são executados dentro da 

propriedade rural não dependem um do outro, por exemplo o trabalho que a equipe que 

concerta cercas executam não dependem do trabalho de quem ara a terra, sendo todas 

essas algumas particularidades do setor pecuário (CREPALDI, 2016). 

 

2.2 Pequenos Pecuaristas 

 

Os autores, Rodrigues, Busch, Garcia, Toda (2015) descrevem que o produtor 

rural podem ser empresas ou pessoas físicas que desenvolvem atividades rurais como 

agropecuária. 

Para saber se o produtor rural se enquadra como pequeno, médio, ou grande 

produtor é necessário utilizar o módulo fiscal, que é classificado como uma unidade de 

medida expressa em hectares para medir a propriedade rural. 

Levando em consideração as particularidades do município como por exemplo seu 

tipo de cultura conforme diz o art. 50, § 2º, da lei nº 6.746/79, é necessário: 

Primeiro, dividir a área total aproveitável da propriedade pelo módulo fiscal do 

município que ela se localiza, levando em consideração que o município de Rondon do 
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Pará tem 55 módulos fiscais conforme dados fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Segundo passo, é comparar o resultado dessa divisão com as classificações 

conforme explícitas na lei nº 8.629/93, art. 4º, II, que classifica como pequena propriedade 

o imóvel de área rural com até quatro módulos fiscais, média propriedade o imóvel 

superior a quatro e até quinze módulos fiscais.  

Por exemplo se o produtor tem uma terra no munícipio de Rondon com 150 

hectares, basta dividir 150/55 = 2,72, ou seja, dará 2 módulos fiscais e conforme exposto 

na lei nº 8.629/93, essa propriedade será classificada como uma pequena propriedade, 

dessa forma o dono será um pequeno produtor rural.  

Em relação aos pequenos produtores, no município de Rondon existem 1.431 

unidades de estabelecimentos agropecuários conforme dados do IBGE (2006), e essa 

atividade agropecuária é importante para os produtores, devido os mesmos tirar seu 

sustento dela e também exportar suas produções sejam (leite, soja, milho, carne etc.), 

tanto para a população rondonense como também para outros municípios.  

 

2.3 Contabilidade Rural na Atividade Pecuária 

 

A Contabilidade Rural tem a finalidade de registrar os fatos da propriedade rural, 

e são a partir desses registros que a contabilidade mostrará a real situação financeira da 

propriedade, evidenciando diversos elementos dentre eles suas receitas, despesas e seu 

saldo final. 

Uma das ferramentas indispensáveis da contabilidade é o plano de contas, para os 

autores, Rodrigues et al. (2015), é o plano de contas que deverá mostrar informações para 

atender todos os usuários da contabilidade, principalmente à administração da empresa, 

sendo evidenciado nesse plano, contas com nomenclaturas de ativo, passivo (estando 

contido o patrimônio líquido da empresa), receitas e despesas.  

Na pecuária o que deve ser evidenciado no ativo circulante são animais como: 

gado bovino, porcos, cavalos, dentre outros, a serem consumidos na produção de bens 

para venda ou os que serão para revenda, e na conta do ativo não circulante - imobilizado 

quando se trata de gado são registrados os gados reprodutores, gado de renda e os animais 

de trabalho, e um outro fator relevante também, será o encerramento do exercício social 

que nessa atividade será encerrado após o nascimento dos bezerros (MARION, 2014). 

Além da pecuária ser dependente das informações que a contabilidade fornece 

como (receitas, despesas, dentre outros), essa atividade se beneficia também no controle 

de estoque da criação de animais (PEREIRA, OLIVEIRA e BARBALHO, 2007). 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 29, publicado em 2009, em sua 

estrutura conceitual traz conceitos referentes a alguns elementos da pecuária e sua 

contabilização, como exemplo, esse CPC trata a criação viva da pecuária (bois, vacas, 

cavalos, dentre outros) como ativos biológicos e produtos agrícolas àquele produto 

extraído do ativo biológico, nesse caso se tratando de gado o produto agrícola seria a 

carne do animal que será contabilizado com essa nomenclatura de “produto agrícola”.  

Ainda se tratando da contabilização na pecuária, o CPC 29 (2009), traz também o 

conceito de valor justo, que seria a forma mais adequada de se avaliar o produto (animal) 

da propriedade, existem alguns outros tipos de se avaliar como exemplo: pelo valor de 

custo (custos referentes a formação do rebanho) e o valor de venda (determinado pelo 

pecuarista menos as despesas de venda), porém na contabilidade é demonstrado apenas o 

valor justo e o valor de custo, mas o correto a ser utilizado é o valor justo conhecido 
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também como valor de mercado (menos as despesas de venda) onde o animal será 

avaliado pelo valor correspondente ao seu ganho de peso menos as despesas que o 

pecuarista teve com a formação do animal.  

Portanto, a contabilidade rural veio tanto para auxiliar o pecuarista nas tomadas 

de decisões quanto para mostrar a real situação financeira de sua propriedade, pois o 

pecuarista muitas vezes não tem hábito de anotar todos os acontecimentos do dia a dia de 

seu trabalho além de poder misturar seu dinheiro pessoal com o dinheiro da propriedade 

rural e não saber separar o que são despesas pessoais com as despesas da atividade 

pecuária, dessa forma dificultando o real resultado dos lucros ou prejuízos que sua 

propriedade rural irá obter. Sendo esses um dos principais motivos que a contabilidade 

rural tem extrema importância na atividade pecuária.  

  

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa identificou à percepção dos pecuaristas dá aplicabilidade da 

contabilidade rural na produção agropecuária no município de Rondon do Pará. Para 

tanto, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) do município, 

forneceram alguns nomes e telefones dos pecuaristas para que fossem possíveis a 

realização das entrevistas com os mesmos na cidade de Rondon do Pará, localizada na 

mesorregião sudeste do Pará.  

Sendo a pesquisa, um estudo de caráter qualitativo e descritivo. Gil (2008) destaca 

que a pesquisa descritiva é aquela que prioriza identificar as características do perfil do 

universo ou amostra pesquisada através da coleta de dados, e o estudo de caso se 

caracteriza por estudar situações reais do cotidiano.  

Para Dalfovo, Lana e Silveira (2008), a pesquisa qualitativa é aquela onde o 

pesquisador irá identificar e tirar conclusões dos dados que foram coletados por ele, e 

nesse tipo de pesquisa não é comum dados estatísticos se caso houver será uma parcela 

pequena da pesquisa pois o foco maior serão as conclusões escritas detalhadamente em 

relação a percepção dos pesquisados.  

O presente estudo caracteriza-se como um estudo de campo. A pesquisa teve 

coleta de dados primários, onde foram aplicados questionários presencialmente a 123 

pecuaristas de um universo de 1.568 cadastrados na ADEPARÁ. 

         Para realização desta pesquisa, utilizou-se questionários que foram aplicados a 123 

pecuaristas com 13 perguntas objetivas, sendo 4 sobre identificação dos respondentes, 7 

em relação aos registros contábeis da propriedade, e 2 sobre à percepção dos produtores 

rurais em relação da aplicabilidade da Contabilidade Rural, sendo que essas perguntas 

tiveram o público-alvo: pecuaristas da cidade de Rondon do Pará. 

Os itens dos questionários foram direcionados aos pecuaristas, e abordaram os 

assuntos: perfil dos pecuaristas, se há registros de fatos contábeis e como são feitos na 

propriedade, conhecimento sobre contabilidade rural, e a importância da contabilidade 

rural aplicada na pecuária. 

Os dados da pesquisa foram expostos através de tabelas, para que as diferenças e 

semelhanças das opiniões dos pecuaristas fossem melhores evidenciadas com o objetivo 

de responder qual a percepção dos pecuaristas da cidade de Rondon do Pará/PA em 

relação dá aplicabilidade da contabilidade rural nas suas propriedades pecuárias. 

 

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
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Foi aplicado um questionário para evidenciar o perfil dos pecuaristas de Rondon 

do Pará/PA, no tocante a percepção dos mesmos de acordo com a atividade rural da 

pecuária em relação com a contabilidade rural. 

A tabela 1 evidência o perfil dos pecuaristas com algumas de suas características. 

Logo, que a primeira delas mostra que quase 83% dos pecuaristas de Rondon do Pará 

dedicam-se ao setor pecuário a mais de 10 anos. 

 
Tabela 1 - Perfil dos entrevistados  

Características     Quantidade   Percentual 

Tempo que exerce a   

pecuária 

Menos de 1 ano 

1 - 5 anos 

5 - 10 anos 

Acima de 10 anos 

1 

8 

12 

102 

0,81% 

6,50% 

9,75% 

82,92% 

 Total 123 100% 

Escolaridade 

Somente assinar o 

nome 

1ª à 4ª série 

5ª à 8ª série 

Ensino médio 

incompleto  

Ensino médio 

completo 

Ensino superior 

19 

 

53 

31 

1 

 

14 

 

5 

15,45% 

 

43,08% 

25,20% 

0,81% 

 

11,38% 

 

4,06% 

 Total 123 100% 

Renda com a pecuária 

Inferior a 1 salário 

mínimo  

De 1 aos 3 

salários mínimos 

De 3 aos 5 

salários mínimos 

39 

 

84 

 

0 

31,70% 

 

68,29% 

 

0% 

 Total 123 100% 

Renda familiar extraída 

da pecuária ou outra 

atividade 

Pecuária 

Outra atividade 

62 

61 

50,40% 

49,59% 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

A segunda característica identifica que mais da metade dos entrevistados fizeram 

até o primário, pois segundo seus relatos os mesmos tiveram que escolher entre trabalhar 

e estudar, e muitos optaram pelo trabalho sendo esse um dos motivos de estarem 

exercendo a pecuária. 

A terceira característica revela o quanto que a renda extraída da pecuária. Os dados 

mostram que aproximadamente 68% dos pecuaristas disseram que sua renda com a 

pecuária está entre 1 aos 3 salários mínimos.  

Porém os demais (32%) não conseguem tirar uma renda satisfatória tendo assim 

um retorno financeiro inferior a um salário mínimo, sendo que o salário-mínimo no ano 

de 2018 está de R$ 954,00 reais, segundo site G1 (2018). 

A quarta característica mostra que metade pecuaristas só trabalham com a pecuária 
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e a outra metade além da pecuária exercem outra atividade, dessa forma esses dados 

revelam justamente a oportunidade que o pecuarista optou em tirar seu sustento não só da 

pecuária, mas também de outra profissão. 

   A tabela 2 evidencia que, há registro dos fatos ocorridos em aproximadamente 73% 

dos pesquisados. Uma forma de controle contábil dos fatos que ocorrem em suas 

propriedades. Tais controles ocorrem de maneira manual, uma vez que tais propriedades 

não possuem pessoa jurídica constituída e serem em sua maioria pequenas propriedades. 

 
Tabela 2 - Registros Contábeis da propriedade rural  

Característica     Quantidade   Percentual 

Registros dos fatos 

ocorridos 

Sem registro 

Manual 

Softwares 

Manual e 

Softwares 

32 

90 

0 

1 

26,01% 

73,17% 

0% 

0,81% 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

Através da tabela 3 é possível identificar o responsável pelos registros dos fatos 

ocorridos da pecuária, dessa forma percebe-se que, a maioria dos entrevistados (52%) são 

os próprios pecuaristas que realizam tais registros, e uma boa parte dos demais 

precisamente 29% deles, relataram que não anotam devido a quantidade de gado bovino 

de sua propriedade ser pequena e dessa forma eles terem ciência de cabeça sobre os fatos 

ocorridos (compra, venda do gado, nascimento e morte) envolvidos na sua propriedade.  

 
Tabela 3 - Registros Contábeis da propriedade rural  

Característica     Quantidade   

Percentual 

Responsável pelos 

registros 

Você proprietário 

Vaqueiro 

Ninguém 

Filhos(as) 

Esposa(o) 

Cunhada 

Vizinha 

Irmão 

64 

7 

36 

7 

6 

1 

1 

1 

52,03% 

5,69% 

29,26% 

5,69% 

4,87% 

0,81% 

0,81% 

0,81% 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

Os dados da tabela 4 demonstram se os pecuaristas registram as suas receitas e 

despesas da atividade, de um total de 123 agropecuaristas, 92 (aproximadamente 75%) 

não realizam controle de suas receitas e despesas. E apenas 19 (aproximadamente 15%) 

afirmaram registrar os fatos ocorridos em suas propriedades. 

Sendo que 12 (aproximadamente 10%) relataram realizar tais registros 

mensalmente. Expondo assim que a grande maioria dos agropecuaristas não realizam o 

registro de suas receitas, despesas dentre outras mutações em seu patrimônio. 
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Tabela 4 - Registros Contábeis da propriedade rural  

Característica     Quantidade   

Percentual 

Comparação 

(confrontação) das 

receitas (ganhos e 

lucros), com despesas 

Sim 

Não 

Às vezes, 

mensalmente 

19 

92 

12 

15,45% 

74,79% 

9,75% 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

Dessa forma, percebe-se que como não há registros de suas contas, eles poderão 

não ter um controle de suas finanças pessoais em separado dos recursos da fazenda (ativos 

que devem ser utilizado apenas na atividade), dessa forma deixando de cumprir a 

premissa da entidade que consta a separação do patrimônio pessoal com o patrimônio da 

empresa, ou seja, da propriedade.  

A tabela 5 demonstra que, os pecuaristas registram suas receitas, despesas, 

compra, consumo e venda, quando são recebidas, pagas ou efetivadas no mesmo 

momento que ocorreram, segundo relatos dos pecuaristas todos os 123 que foram 

entrevistados relataram que anotam quando compram ou vendem gado. 

 
Tabela 5 - Registros Contábeis da propriedade rural  

Característica     Quantidade   

Percentual 

Mensuração das receitas e 

despesas reconhecidas 

quando recebidas ou 

pagas, ou no momento em 

que a operação é efetivada 

(Compra/consumo/venda). 

Registro somente 

quando são 

recebidas as 

receitas ou pagas 

as despesas 

Registro ocorre 

quando 

consumido o 

recurso ou 

realizada a receita 

0 

 

 

 

 

123 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

Todos disseram anotar na hora da compra e venda do gado, devido os mesmos 

terem que levar a quantidade certa do gado para tirar o Guia de Transporte Animal (GTA) 

na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) localizada em 

Rondon do Pará/PA.  

Dessa forma com esses dados entende-se que os pecuaristas executam o regime 

de competência, ou seja, registram logo no ato da compra e venda do animal 

independentemente se houver o pagamento ou não.  

Na tabela 6, é identificado o critério utilizado pelos pecuaristas para avaliarem os 

custos que tiveram no momento da compra do gado, e todos responderam que o único 

critério que eles utilizam é o valor de mercado conhecido também como valor justo, e 

eles ainda afirmaram que não tem como fugir desse valor de mercado pois o preço que o 

mercado está pagando eles têm que comprar e vender por esse mesmo valor. 
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Tabela 6 - Registros Contábeis da propriedade rural  

Característica     Quantidade   

Percentual 

Critério utilizado 

para avaliar os 

custos no momento 

de compra dos ativos 

biológicos (bezerros, 

novilhos, etc.) 

anualmente. 

Valor de custo (custos 

referentes a formação 

do rebanho) 

Valor de mercado 

(menos as despesas)  

Valor de venda 

(determinada por você 

menos as despesas de 

venda) 

0 

 

 

123 

 

0 

0% 

 

 

100% 

 

0% 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Já na tabela 7, está explícito o critério que os pecuaristas utilizam para avaliar o 

custo do seu gado para possam vendê-los. O CPC 29 (2009) descreve que, pode ser 

mensurado o custo a valor justo líquido ou a valor de custo, quando o primeiro não for 

confiável.  Todos os pecuaristas descreveram que utilizam o valor de mercado (valor 

justo) para mensurar o custo dos seus rebanhos, encontrando-se assim em conformidade 

com a norma contábil.  

 
Tabela 7 - Registros Contábeis da propriedade rural 

Característica     Quantidade   

Percentual 

Critério utilizado 

para avaliar os 

custos dos ativos 

biológicos 

(bezerros(as) 

novilhos(as) etc.) 

anualmente. 

Valor de custo 

(custos referentes a 

formação do 

rebanho) 

Valor de mercado 

(menos as despesas)  

Valor de venda 

(determinada por 

você menos as 

despesas de venda) 

0 

 

 

123 

 

0 

 

0% 

 

 

100% 

 

0% 

 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Tabela 8, mostrou o critério utilizado pelos pecuaristas para avaliar os custos do 

seu gado anualmente, e todos os entrevistados utilizam o valor de mercado (menos as 

despesas de venda), o que está em conformidade com a norma contábil.  

 
Tabela 8 - Registros Contábeis da propriedade rural 

Característica     Quantidade   

Percentual 

Critério utilizado 

para avaliar 

periodicamente ou 

Valor de custo (custos 

referentes a formação do 

rebanho) 

0 

 

 

0% 
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anualmente os 

custos dos seus 

produtos agrícolas 

(bovinos para o 

abate) 

Valor de mercado (menos 

as despesas)  

Valor de venda 

(determinada por você 

menos as despesas de 

venda) 

123 

 

0 

 

100% 

 

0% 

 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.   

 

A tabela 9 evidencia a percepção dos pecuaristas em relação a importância da 

contabilidade rural. A maioria dos entrevistados precisamente 46% deles, descreveram 

que não conhecem a contabilidade rural, porém na tabela 2, mostraram que 

aproximadamente 73% pecuaristas fazem o registro dos fatos ocorridos na sua 

propriedade. Conclui-se que a maioria dos entrevistados afirmaram não conhecer a 

contabilidade rural, porém fazem o registro dos fatos, dessa forma tendo o controle de 

sua propriedade, e sendo esse um dos objetivos da contabilidade que eles conseguiram 

atingir (registrar os fatos ocorridos), ou seja, os pecuaristas exerceram a contabilização 

dos fatos sem mesmo sem ter o conhecimento da contabilidade rural. 

 
Tabela 9 - Percepção dos pecuaristas 

Característica     Quantidade   

Percentual 

 

 

 

 

 

 

 

Importância da 

Contabilidade Rural 

Somente calcular 

imposto 

Controlar os fatos 

ocorridos 

Não conheço, não 

sei opinar 

Atualizar as 

informações da 

propriedade para 

facilitar para o 

governo 

Auxiliar o 

pecuarista quando 

for fazer 

empréstimos 

Calcular os 

ganhos e perdas 

da propriedade 

rural 

14 

 

39 

 

57 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

11,38% 

 

31,70% 

 

46,34% 

 

3,25% 

 

 

 

 

0,81% 

 

 

 

6,50% 

 

 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

A tabela 10 trata do interesse de implantação da contabilidade rural na sua 

propriedade, aproximadamente 71% deles manifestaram-se em ter interesse, porém 

aproximadamente 27% responderam que não veem necessidade. Os outros pecuaristas 

(aproximadamente 3%) descreveram que não utilizam por achar que o serviço deve ser 
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oneroso.  

 
Tabela 10 - Percepção dos pecuaristas 

Característica     Quantidade   

Percentual 

Interesse na 

implantação da 

contabilidade rural na 

propriedade. 

Tenho interesse.  

Não tenho, o custo 

do serviço deve ser 

alto.  

Não tenho, pois não 

vejo necessidade.  

87 

3 

 

33 

70,73% 

2,43% 

 

26,82% 

 Total 123 100% 
Fonte: Dados da pesquisa.    

 

Assim, é perceptível que, em sua maioria, os pecuaristas têm o interesse em 

implantar a contabilidade rural em suas propriedades, apesar de não terem ainda em suas 

propriedades tal controle de maneira especializada.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo identificar à percepção dos pecuaristas dá 

aplicabilidade rural na produção pecuária no município de Rondon do Pará/PA. Sendo 

que dos 1.568 pecuaristas cadastrados na ADEPARÁ (informação essa que a própria 

agência forneceu) foram realizadas entrevistas com 123 pecuaristas do município com 

questionário contendo 13 perguntas. 

Em relação as entrevistas constataram-se, que a maioria dos entrevistados não 

conhecem a contabilidade rural, porém muitos a praticam sem mesmo saberem que estão 

exercendo alguns objetivos contábeis, como por exemplo o registro dos fatos ocorridos 

da pecuária feitos por eles mesmos donos da propriedade, sendo que um pouco mais da 

metade (aproximadamente 52%) dos pecuaristas realizam esse registro, e no decorrer das 

entrevistas a maioria (aproximadamente 71%) relataram ter interesse na aplicabilidade da 

contabilidade na sua atividade pecuária. 

Assim, se faz necessário a funcionalidade da contabilidade rural para os 

pecuaristas localizados no município de Rondon do Pará/PA, já que os mesmos executam 

algumas particularidades dessa contabilidade, porém erram em não ter o controle 

(registro) total de sua pecuária, ou seja, a maioria registra algumas coisas como: 

compra/venda, nascimento/morte do gado, e erram quando deixam de registrar todas as 

suas despesas e receitas da propriedade rural. 

Portanto, pode-se constatar a relevância desse trabalho, onde revelou-se os 

conhecimentos de contabilidade rural de maneira informal por parte dos pecuaristas. 

Diante do exposto, sugere-se que sejam realizados novos trabalhos com o objetivo de 

levar a prática da contabilidade rural para os pecuaristas do município de Rondon do 

Pará/PA, pois já que foram identificados nesse estudo de campo o não conhecimento e o 

interesse do pecuarista em ter a aplicabilidade da contabilidade Rural em sua propriedade. 
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GRUPO I – Contabilidade Financeira, Gerencial e Finanças 

RESUMO 

O presente artigo pretende por meio de pesquisa, identificar a percepção dos discentes 

das Instituições de ensino superior da cidade de Mossoró- RN que cursam Ciências 

Contábeis do 1º ao 10º período, sobre a prática da Contabilidade Gerencial Estratégica 

dentro das empresas. A amostra da pesquisa são duas instituições de ensino superior da 

referida cidade do Rio Grande do Norte; UERN e UFERSA. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva que utilizou perguntas fechadas como instrumento de pesquisa e contou com 

60 respondentes de um total aproximado de 100 alunos. Os resultados indicam que a 

percepção dos discentes é 62% favorável ao entendimento da contabilidade gerencial e 

38% não concordam totalmente com as afirmativas do instrumento de pesquisa que é o 

questionário. Com isso pode-se afirmar que os alunos das Universidades participantes 

compreendem o que é a Contabilidade Gerencial e a sua relevância para as empresas no 

processo de tomada de decisão, com o intuito de evitar possíveis erros que possam existir 

nesse processo. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Gerenciamento. Estratégia. 
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The aim of this article is to analyze and identify the perception that the students of higher 

education institutions in the city of Mossoró, RN, who study Accounting Sciences from 

the 1st to the 10th period, have on the practice of Strategic Management Accounting 

within companies. The research sample is two institutions of higher education of the said 

city of Rio Grande do Norte; UERN and UFERSA. This is an exploratory research that 

used closed questions as a research tool and counted on 60 respondents out of a total of 

approximately 100 students. The results indicate that the perception of the students is 62% 

favorable to the understanding of managerial accounting and 38% do not fully agree with 

the statements of the research instrument that is the questionnaire. With this it can be 

affirmed that the students of the participating universities understand what the Managerial 

Accounting and its relevance to the companies in the process of decision is making, with 

the intention of avoiding possible errors that may exist in this process. 

Key-words: Accounting. Management. Strategy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A contabilidade gerencial nasceu devido a necessidade de dar valor ao processo 

de conversão de mão-de-obra e de verificar se as organizações estavam tendo resultados 

em relação aos recursos que consumiam na produção.Com a fabricação em grande escala, 

sucedeu a necessidade de maior relevância na contabilidade voltada aos interesses 

internos das organizações e ao uso de registros contábeis como meio de gestão 

administrativa da organização PAMPLONA (1998). 

 Antes da Revolução Industrial, as organizações predominantes eram as 

religiosas e militares. Segundo Montana (1998) a expansão causada pela revolução 

acarretou no desenvolvimento das primeiras empresas, que apresentaram problemas 

primários, como desperdício dos recursos, insatisfação pelos operários e pelos 

consumidores, alto volume de perdas, e diversos outros prejuízos causados pela má 

tomada de decisões. Isso fez com que pensadores clássicos desenvolvessem a ciência da 

Administração, visando minimizar esses erros na tomada de decisão e um maior controle 

sobre as atividades da empresa como um todo. Dentre os 4 ramos da Administração está 

a Administração Financeira, que deu origem a Contabilidade Gerencial. 

 A contabilidade gerencial se torna importante e uma grande aliada à tomada de 

decisão nas empresas pois ela fornece informações úteis para que os gestores e 

colaboradores guiem suas decisões de modo que reduza o potencial de erro, gerando uma 

gama de benefícios para todos e fazendo com que a empresa entre em ascendência. Nesse 

sentido, Garrison e Norren (2007) citam que a contabilidade gerencial se preocupa com 

o fornecimento de informações aos administradores, ou seja, a indivíduos no interior de 

uma organização, que dirigem e controlam suas operações. Iudícibus (1998) relata que 

tudo que é produzido pela contabilidade gerencial é feito para que a administração os 

utilize na tomada de decisão. Sendo assim, a contabilidade gerencial é relevante para os 

discentes entenderem a influência das práticas contábeis no processo de tomada de 

decisão. 

 As práticas da Contabilidade Gerencial avaliam o processo da tomada de 

decisão, que Segundo Figueiredo (1997) “o procedimento de gerenciamento da empresa 

leva em conta que as atividades executadas na instituição empresarial e buscam atingir 

metas e soluções especificas. ”esse processo de controle é colaborativo ao processo de 

tomada de decisão gerencial e é realizado por meio dos seguintes passos: planejamento 
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operacional e estratégico, controle e execução. O que é de suma importância para os 

estudantes entenderem esses processos. 

 O presente artigo pretende corroborar com o entendimento acerca da visão dos 

estudantes sobre as práticas contábeis gerenciais, na questão: Como as práticas da 

Contabilidade Gerencial no processo de tomada de decisão é avaliada na percepção dos 

discentes das Instituições Ensino Superior de Mossoró/RN? 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral evidenciar as práticas da Contabilidade 

gerencial no processo da tomada de decisão na percepção de discentes das Instituições de 

Ensino Superior de Mossoró / RN. Afim de demonstrar que o processo de planejamento 

estratégico funciona nas empresas e influencia positivamente na tomada de decisão. No 

que se refere aos objetivos específicos, busca-se: Levantar/pesquisar a utilização e a 

necessidade das informações contábeis para os usuários; analisar a importância das 

informações contábeis no processo decisório das empresas; e identificar o nível de 

entendimento desses alunos sobre a contabilidade gerencial. 

 O estudo justifica-se pelo fato da contabilidade, nas últimas décadas, ter 

ganhando destaque nas práticas gerenciais das organizações, como ferramenta utilizada 

para a geração de informações, controle e monitoramento das atividades organizacionais. 

Além disso, destaca-se as peculiaridades epistemológicas que se fazem presentes no 

ensino de graduação em Ciências Contábeis. Njoku et al. (2010) relata que estas podem 

remeter a diferentes percepções sobre os conceitos de estratégia. 

 Além deste trabalho, outro estudo foi realizado na Bahia com o tema: 

“contabilidade gerencial estratégica: um estudo da percepção dos discentes em 

contabilidade sobre a importância da gestão estratégica como suporte à tomada de 

decisões” (2010) visando identificar as possíveis diferenças entre a percepção de 

discentes em Contabilidade sobre estratégia competitiva e os conceitos básicos da Teoria 

dos Jogos. A partir desse estudo adaptaremos o objetivo com o intuito de evidenciar a 

percepção dos discentes nas IES de Mossoró/RN. 

 

2 REFERENCIALTEÓRICO 

 

2.1 A CIÊNCIA CONTÁBIL 

 

 Desde os primórdios, o estudo da Contabilidade já havia se iniciado onde o 

homem controlava e administrava suas riquezas. Segundo Sá (1998, p. 19) “há mais de 

6.000 anos o comércio já era intenso, o controle religioso sobre o estado já era grande e 

poderoso, daí derivando grande quantidade de fatos a registrar, ensejando, também o 

desenvolvimento da escrita contábil”. No início, os registros eram realizados através de 

pequenas peças de argila. O eminente mestre também informa que, no Egito, há milhares 

de anos, “o papiro deu origem aos livros contábeis e já se faziam registros sofisticados, 

inclusive utilizando-se o sistema das matrizes (como na lógica matemática)” (SÁ, 1998). 

 A origem da palavra Contabilidade se deu do francês contabilité que, para 

Campiglia (1966) a palavra contabilidade empregava-se para designar a arte de escriturar 

as contas revelando, pois, o aspecto meramente instrumental da disciplina. Os autores 

italianos a utilizavam apenas para indicar as aplicações especializadas aos diferentes 

setores da atividade econômica como contabilidade mercantil, bancária, agrícola, 

contabilidade pública. A ciência ou a doutrina contábil dão a eles o nome de “Ragioneria” 

no intento de sobrelevar aquela ao simples método ou à escrituração, etimologicamente, 

porém, ambas se equivalem. 
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 Entre os séculos XIII e XVII a contabilidade se evidenciou realmente como uma 

matéria, tendo em vista o tamanho do crescimento das atividades comerciais e 

consequentemente econômico ocorrido nesse período, a partir desse fato se efetiva a ideia 

de que a evolução da contabilidade está diretamente relacionada ao crescimento e as 

necessidades da sociedade. Para Schmidt (2000) “a contabilidade se manifestou antes do 

homem desenvolver a civilidade. Assim, como o homem progrediu, a Contabilidade se 

tornou necessária ao progresso da humanidade e prosseguiu essa evolução”. 

 A Contabilidade como ciência tem por objetivo o estudo qualitativo e 

quantitativo como meio de compreender as variações ocorridas no patrimônio, que para 

a contabilidade é um instrumento de grande importância. Segundo Barros (2002) pode-

se definir a Contabilidade como uma ciência social que estuda e pratica as funções de 

controle e de registro relativas aos atos e fatos da Administração e da Economia. Mas 

especificamente, trata-se do estudo e do controle do patrimônio das entidades 

(empresas). Isso é feito por meio dos registros contábeis dos fatos e das respectivas 

demonstrações dos resultados produzidos. 

Há várias vertentes na contabilidade como mostra a figura 1 de forma breve: 

 

Figura 1- Ramos da Contabilidade 

 
Fonte: Elaborados pelas autoras (2018). 
 A figura mostra as divisões do ramo de atuação da Contabilidade, e percebemos 

que a contabilidade gerencial está ligada às decisões com ênfase no futuro, o que nos 

sugere que o ato de agir rápido frente às adversidades encontradas em uma organização é 

de extrema importância. Além de gerar uma troca de informações com todos os setores 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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da empresa. Segundo Marion (2005)O objetivo principal da contabilidade, portanto, 

conforme a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, é o de permitir a cada grupo 

principal de usuários a avaliação situação econômica e financeira da entidade, num 

sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras. 

2.2 CONTABILIDADE GERENCIAL 

A Contabilidade Gerencial relaciona objetivos e finalidades para que a 

sua gestão suceda com êxito, baseado no controle e planejamento. Souza e Rios 

(2001) quando afirmam que a Contabilidade Gerencial é definida como processo 

de identificação, mensuração, reportar e analisar as informações sobre os eventos 

econômicos das empresas, nas atividades decisórias a serem acertadas em tempo 

hábil, devido à utilização de relatórios específicos, adaptados às necessidades 

dos diversos tipos de usuários, por a contabilidade gerencial não ser regida por 

nenhuma legislação e sendo suas ferramentas consideradas indispensáveis nas 

tomadas de decisões pelas empresas em seu gerenciamento. 

Crepaldi (2011) discute os objetivos e finalidades da contabilidade 

gerencial: O processo da contabilidade gerencial através do processamento da 

coleta de dados e informações que serão armazenadas e processadas no sistema 

de informação da empresa. Com a integração das informações obtidas nos vários 

departamentos, a contabilidade gerencial proporciona aos seus administradores 

informações que permitem avaliar o desempenho de atividades, de projetos e de 

produtos da empresa, bom como a sua situação econômico-financeira através da 

apresentação de informações claras e objetivas de acordo com a necessidade de 

cada usuário. 

A Contabilidade divide-se em várias direções, essa divisão é baseada 

nos quesitos que as empresas procuram na contemporaneidade, essas 

subdivisões proporcionam maiores conhecimentos e fazem com que se propicie 

maiores informações de uma determinada atividade. Atualmente as organizações 

estão inseridas em um mundo globalizado, que requer informações de todos os 

setores, na contabilidade refletiu de forma que se produziu áreas de atuação 

diferentes para separar e apresentar as informações da forma exigida pelos 

usuários. Segundo Otto (2004), cada área de atuação da contabilidade atende à 

demanda de informações e usuários distintos. À contabilidade financeira cabe o 

fornecimento de informações financeiras, fiscais e legais para usuários externos, 

como o governo. 

 A contabilidade gerencial e de custos deve gerar informações para 

fundamentar a tomada de decisão dos gestores (usuários internos) enfocando a 

maximização dos resultados e a mensuração do desempenho dos departamentos, 

onde tem a missão de registrar e evidenciar os atos e fatos empresariais.  

2.3 O PAPEL DO CONTADOR GERENCIAL   

               Os contadores estão tomando caminhos em funções diferentes do habitual por 

ter como responsabilidade realizar o papel de registrar todas as transações financeiras e 

fornecer aos usuários seus ofícios profissionais, com segurança e competência. O perfil 

do profissional moderno tem proatividade como forte característica, onde saber tratar e 

apresentar de modo claro, resumido e operacionais dados dispersos contidos nos registros 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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de contabilidade financeira e de custos, dentre outros, além de unir seus próprios 

conhecimentos com os demais que não são do mesmo ramo da área contábil, para suprir 

a administração em seu processo decisório. Conforme Iudícibus (2008) um contador 

gerencial, pelo visto, deve ser elemento com formação bastante ampla, inclusive com 

conhecimento, senão das técnicas, pelo menos dos objetivos ou resultados que podem ser 

alcançados com métodos quantitativos. 

              O profissional contábil que realizar a função gerencial deverá ser capacitado para 

que mostre informações claras e objetivas, em razão da responsabilidade e relevância para 

a empresa com o intuito de minimizar os riscos na tomada de decisão errônea, além de 

informação contábil da organização geral da empresa possuir uma troca de informações 

competente para que possa nortear o que recebe. O ideal é que todo o arranjo e o 

desempenho dos setores administrativos fiquem a serviço da gestão racional com 

competência para tentar a produção de dados que permitam utilização adequada. “Os 

desajustes ocasionados na estrutura global ocasionam problemas na área confidencial de 

uma Contadoria Gerencial. ” (SÁ, 2009).  

2.4 CONTABILIDADE GERENCIAL NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

 Também conhecida como Contabilidade de Gestão, segundo Ludícibus (2009) a 

Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque 

especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados 

na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de 

balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico 

ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os 

gerentes das entidades em seu processo decisório. Para Atkinson et al (2000) 

“contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, reportar e analisar 

informações sobre os eventos econômicos das empresas”. 

 Sendo assim, a contabilidade gerencial é de suma relevância para a tomada de 

decisões nas empresas contemporâneas pois não se trata apenas de coletar e registrar 

dados financeiros, mas usar informações internas e externas e resultados passados e 

presente como base para o planejamento de possíveis decisões futuras, Pado veze (2012) 

reforça os principais aspectos da contabilidade para a importância na tomada de decisões. 

A contabilidade gerencial tem como foco o processo de tomada de decisão dos usuários 

internos, ou seja, deve atender todas as pessoas dentro da empresa, em qualquer nível 

hierárquico, que necessitam da informação contábil para tomar decisões em suas 

respectivas áreas, ela também é mais analítica, mais detalhada que a contabilidade 

financeira.  

  A contabilidade financeira apresenta seus relatórios para os usuários externos, 

por exemplo o balanço patrimonial e a contabilidade gerencial parte das informações 

existentes na contabilidade financeira e faz os complementos necessários para o uso dos 

gestores. Não tem modelos específicos de relatórios. As informações contábeis gerenciais 

devem ser apresentadas em relatórios desenvolvidos para cada tomada de decisão e 

adaptados para o perfil do usuário do relatório. 

 O planejamento consiste em decidir qual o curso der ação deve ser tomado para 

o futuro, geralmente considerando várias alternativas e escolhendo a melhor para a 

empresa. A informação contábil, principalmente no que está relacionado a planos 

orçamentários é de grande importância no planejamento empresarial. Segundo Padoveze 

(1996) Contabilidade Gerencial tem como objetivo facilitar o planejamento, controle, 
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avaliação de desempenho e a tomada de decisão internamente, através de relatórios de 

orçamento, contabilidade por responsabilidade, desempenho, custos e relatórios especiais 

com a finalidade de facilitar a tomada de decisão. 

 O planejamento é responsável por lançar as metas, objetivos e as estratégias para 

direcionar o futuro da empresa. Figueiredo e Caggiano (2004, p. 43) “Planejamento é a 

mais básica de todas as funções gerencias, e a habilidade com que esta função está sendo 

desempenhada e determina o sucesso de todas as operações”, Frezatti (2000, p. 22) 

completa: “Planejar é quase uma necessidade intrínseca, como o alimentar-se para o ser 

humano. Não se alimentar significa enfraquecimento e o mesmo ocorre com a 

organização, caso o planejamento não afete o seu dia-a-dia dentro do seu horizonte mais 

de longo prazo.” 

 Para Horngren, Foster e Datar (2000) a contabilidade gerencial facilita o 

planejamento e controle, fornecendo informações sobre representação financeira de 

planos, registro e classificação contábil das transações e comparação entre o que foi 

orçado e o real. Assim, Iudícibus (1998) expõe que a contabilidade gerencial, em um 

sentido mais profundo, está voltada única e exclusivamente para a administração da 

empresa, procurando suprir informações que se encaixem de maneira válida e efetiva no 

modelo decisório do administrador. De maneira geral, pode–se afirmar que todo 

procedimento, técnica, informação ou relatório contábil feito ‘sob medida’ para que a 

administração os utilize na tomada de decisões entre alternativas conflitantes, ou na 

avaliação de desempenho, recai na contabilidade gerencial. 

2 .5  ESTUDOS ANTERIORES 

Por volta de 1980, os pesquisadores compreendiam pouco sobre a 

natureza as vertentes das estratégias da Contabilidade Gerencial, Scapens 

(2004). Com isso desenvolveu-se os métodos para a pesquisa. 

O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que tem gerado 

desenvolvimento e debates sobre alguns de seus aspectos (Berry &Otley, 2004). 

Por exemplo, Otley e Berry (1994) discutem que as contribuições particulares 

que os estudos de caso têm proporcionado nem sempre foram claras. 

Quadro 1 – Visão dos autores sobre a contabilidade gerencial 

AUTORES:  
 

CITAÇÕES:  

 
Montana 
(1998) 

“A expansão causada pela revolução acarretou no desenvolvimento das primeiras empresas, 
que apresentaram problemas primários, como desperdício dos recursos, insatisfação pelos 
operários e pelos consumidores, alto volume de perdas, e diversos outros prejuízos causados 
pela má tomada de decisões.” 
 

Garrison e 
Norren (2007) 

“A contabilidade gerencial se preocupa com o fornecimento de informações aos 
administradores, ou seja, a indivíduos no interior de uma organização, que dirigem e 
controlam suas operações.” 
 

 
Figueiredo 
(1997) 

” O procedimento de gerenciamento da empresa  
leva em conta que as atividades executadas na instituição empresarial e buscam atingir metas 
e soluções especificas.” 
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Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 Para Scapens (1990), estudos de caso na Contabilidade podem não encontrar 

soluções gerais para os problemas enfrentados por gestores e contadores, mas podem 

proporcionar um melhor conhecimento das questões envolvidas. Visto isso, nota-se a 

importância do estudo da Contabilidade Gerencial para os discentes em Ciências 

Contábeis. 

3 METODOLOGIA 

 Apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados na busca de respostas 

para a pergunta da pesquisa. A metodologia aplicada caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva, pois, segundo Köche (1997), estuda as relações entre variáveis, porém não há 

qualquer manipulação, analisando e comparando os dados obtidos através de 

questionário. O questionário aplicado nesta pesquisa foi adaptado da tese “Contabilidade 

gerencial estratégica: um estudo da percepção dos discentes em contabilidade sobre a 

importância da gestão estratégica e da teoria dos jogos, como suporte à tomada de 

decisões”.  

 Em relação ao processo de pesquisa é caracterizado como qualitativo. Quanto 

aos métodos é classificado como bibliográfico e a natureza desta pesquisa pode ser 

classificada como aplicada. Segundo Cervo e Bervian (1996) uma pesquisa é assim 

caracterizada quando o pesquisador é movido pela necessidade de resolução de problemas 

concretos, com finalidade prática.  Considerando que se pretende avaliar a relevância das 

informações contábeis no processo decisório das empresas, no ponto de vista dos 

discentes das instituições de ensino superior de Mossoró/ RN, por meio de questionário 

adaptado. 

 Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo caracteriza-se como um 

levantamento. Tendo em vista que a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas 

cuja interpretação de situações de interação estratégica, percepção do pensamento 

estratégico, envolvimento com práticas ou estudos quantitativos e perfil se deseja 

conhecer (GIL, 1991). 

 O instrumento de pesquisa é o questionário que irá coletar os dados obtidos e 

posteriormente fazer uma análise sob a ótica dos discentes, que será a população usada, 

em relação à Contabilidade gerencial no processo da tomada de decisão das empresas, 

com o intuito de avaliar como os alunos entendem essa relação das empresas com a 

tomada de decisão. 

 
Barros (2002) 
 

“A Contabilidade como uma ciência social que estuda e pratica as funções de controle e de 
registro relativas aos atos e fatos da Administração e da Economia. “ 
 

 
Iudícibus 
(2008) 

“Um contador gerencial, pelo visto, deve ser elemento com formação bastante ampla, 
inclusive com conhecimento, senão das técnicas, pelo menos dos objetivos ou resultados que 
podem ser alcançados com métodos quantitativos.” 
 

 
Padoveze 
(2012) 

“A contabilidade gerencial tem como foco o processo de tomada de decisão dos usuários 
internos, ou seja, deve atender todas as pessoas dentro da empresa, em qualquer nível 
hierárquico, que necessitam da informação contábil para tomar decisões em suas respectivas 
áreas, ela também é mais analítica, mais detalhada que a contabilidade financeira.” 
 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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4 ANÁLISE DE DADOS 

De acordo com o questionário adaptado da tese: “contabilidade gerencial estratégica: um 

estudo da percepção dos discentes em contabilidade sobre a importância da gestão 

estratégica e da teoria dos jogos, como suporte à tomada de decisões” (2010), os 

respondentes que são os alunos das IES de Mossoró – RN, assinalaram as perguntas de 

acordo com o grau de percepção que tinham sobre a Contabilidade Gerencial em relação 

à tomada de decisão. 

Os questionários foram aplicados a todos os alunos presentes, por turma de ingressantes 

e concluintes. Além disso, ficou assegurado perante as IES, o anonimato dos 

respondentes. Primeiro, realizou-se na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – 

Campus Central (UERN) e aplicado com os discentes do 1º, 5º, 8º ao 10º período do curso 

de Ciências Contábeis como observa-se na tabela a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Perfil dos respondentes 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018) 

 

Foi utilizado o mesmo instrumento de pesquisa na Universidade 

Federal do semi- árido – UFERSA, resguardando a identidade dos respondentes, 

e aplicado com os discentes do 1º, 5º, 8º ao 10º período do curso de Ciências 

Contábeis como observa-se nessa instituição superior, obteve-se o seguinte 

resultado mostrado na tabela a seguir:  

Tabela 2 – Perfil dos respondentes 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018)  

O percentual exposto trata-se da amostra da quantidade de discentes que 

responderam ao instrumento de pesquisa e que, levando em consideração o 

número de alunos por turma que variam de 25 a 35 vagas, apesar da limitação 

da pesquisa existente, as duas universidades possuem um percentual relevante 

para a pesquisa. Comparando-as, percebe-se que nos primeiros períodos a 

segunda universidade obteve 45% enquanto a primeira possui 40% de 

respondentes. A mesma diferença é perceptível nos demais períodos com 

diferença mínima de aproximadamente 2% a 7% dos colaboradores que 

responderam ao questionário. 

Diante disto, nota-se a necessidade de entender sobre a percepção dos 

discentes em relação a Contabilidade Gerencial na tomada de decisão e se é 

Instituição Por período Quantidade de discentes % dos Respondentes 

UERN 1º ao 4º 24 40% 
- 5º ao 7º 20 33,36% 
- 8º ao 10º 16 26,67% 

Instituição Por período Quantidade de discentes % dos Respondentes  

UFERSA 1º ao 4º 27 45%  
- 5º ao 7º 16 26,67%  
- 8º ao 10º 17 28,36%  
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relevante para as empresas. A tabela a seguir mostra os resultados por resposta do 

questionário que foi aplicado nas instituições UERN e UFERSA na cidade de Mossoró – 

RN: 

Tabela 3 –A Contabilidade Gerencial aplicada nas empresas é relevante para o 

seu desenvolvimento organizacional. 

Fonte: Elaborados pelas autoras (2018) 

A partir do exposto na tabela, houve uma maioria das respostas nas alternativas 

3 (concordo) e 5 (concordo totalmente) de 22,86% e 54,29% respectivamente na UERN. 

Já na UFERSA a predominância foi das alternativas 4 (concordo parcialmente) com 

37,14% e 5 (concordo totalmente) de 60%. 

 Segundo Marion (2005) O objetivo principal da contabilidade, portanto, 

conforme a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, é o de permitir a cada grupo 

principal de usuários a avaliação situação econômica e financeira da entidade, em um 

sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras. O que 

possibilita entender que a contabilidade gerencial é importante e que os discentes de 

ambas universidades possuem em suas percepções a concordância com os autores acima 

citados, o que significa dizer que positivamente a contabilidade é relevante para as 

empresas. 

 Por conseguinte, a contabilidade gerencial se baseia nos resultados obtidos por 

meio de avaliações econômicas das empresas afim de prever decisões que sejam 

favoráveis para ambos, o ambiente e a empresa, sendo relevante para os alunos do curso 

de contábeis entendê-la. A seguir pode-se observar a compreensão destes por meio da 

tabela a seguir:  

Tabela 4 –Conhecer os melhores e piores resultados financeiros decorrentes da coleta de 

dados das empresas e o ambiente é objeto de análise da Contabilidade Gerencial 

Estratégica. 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018)  

 Observando a tabela, conclui-se que as instituições estudadas divergem em 

algumas alternativas, mas sendo convergentes nas alternativas 4 (concordo parcialmente) 

e 5 (concordo completamente) que possuem uma taxa mais elevada, com 51,47% e 

34,29%, na UERN respectivamente, a 28,57% e 48,57% na UFERSA.   

 Para Atkinson et al (2000) “contabilidade gerencial é o processo de identificar, 

mensurar, reportar e analisar informações sobre os eventos econômicos das empresas”. 

Percebe-se que os alunos de ambas as instituições concordam parcialmente e 

completamente com essa afirmação o que é bastante indispensável para a compreensão 

  Alternativas   1 2 3    4    5 TOTAL: 

Instituições         
UERN  - 0% 5,71% 22,86% 17,14% 54,29% 60 

UFERSA  - 0% 2,86% 0% 37,14% 60% 60 

 Alternativas 1 2 3 4 5 TOTAL: 

Instituições        
UERN - 5,71% 5,71% 2,86% 51,47% 34,29% 60 

UFERSA - 0% 8,57% 14,29% 28,57% 48,57% 60 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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da contabilidade gerencial estratégica. Apesar de haverem convergências nas demais 

alternativas. 

A partir do conhecimento dos discentes a tabela abaixo expõe os resultados obtidos 

através do questionário acerca das estratégias usadas para a tomada de decisão. 

Tabela 5 –As estratégias podem ser formuladas como o planejamento de longo prazo dos 

líderes das empresas ou formadas através das interações entre o ambiente, o sistema 

operacional de organização e liderança da organização. 

 Alternativas 1 2 3 4 5 TOTAL: 

Instituições        
UERN - 0% 0% 17,14% 40% 42,86% 60 
UFERSA - 2,86% 5,71% 8,57% 42,86% 40% 60 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 Comparando os resultados da tabela é perceptível que as duas alternativas em 

ambas as instituições de ensino foram similares, expondo as alternativas 4 (concordo 

parcialmente) e (5 concordo totalmente). Padoveze (2012) reforça os principais aspectos 

da contabilidade para a importância na tomada de decisões. A contabilidade gerencial tem 

como foco o processo de tomada de decisão dos usuários internos, ou seja, deve atender 

todas as pessoas dentro da empresa, em qualquer nível hierárquico, que necessitam da 

informação contábil para tomar decisões em suas respectivas áreas, ela também é mais 

analítica, mais detalhada que a contabilidade financeira.   

 Os dados apresentados na tabela acima expõem que os discentes das duas 

universidades concordam com o que os autores apresentam em relação à estratégia usada 

na contabilidade gerencial, sendo 40% para a alternativa 4 e 42,86% para a alternativa 5, 

ainda quase 18% discordam ou acreditam que as estratégias são formuladas por 

planejamento por parte dos líderes das empresas. 

 De acordo com os resultados obtidos através de questionário, os discentes das 

instituições acreditam que conhecer os resultados financeiros de suas empresas é 

necessário. O que se pode observar na tabela 6 a seguir: 

Tabela 6 - Antecipar os melhores e piores resultados financeiros da empresa é objetivo 

de análise da Contabilidade Gerencial Estratégica. 

 Alternativas 1 2 3 4 5          TOTAL: 

Instituições        
UERN - 0% 3,33% 41,66% 8,33% 46,67% 60 

UFERSA - 0% 0% 46,67% 21,67% 48,33% 60 
        

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 Nota-se na Tabela 6 que tanto na UERN quanto na UFERSA, a maior 

parte das respostas obtidas foram as alternativas 5 (concordo totalmente) 46 67% 

e 48.33% respectivamente, e 3 (concordo) 41.66% e 46.67%. Segundo Padoveze 

(1996) Contabilidade Gerencial tem como objetivo facilitar o planejamento, 

controle, avaliação de desempenho e a tomada de decisão internamente, através 

de relatórios de orçamento, contabilidade por responsabilidade, desempenho, 

custos e relatórios especiais com a finalidade de facilitar a tomada de decisão.  
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Abaixo, a tabela 7 expõe os resultados obtidos a partir da afirmativa que a 

Contabilidade Gerencial pode ser aplicada pelos superiores, como gerentes, diretores e 

proprietários.  

Tabela 7– As informações produzidas pela Contabilidade Gerencial podem ser aplicadas 

diretamente pela alta administração da empresa. 

 Alternativas 1 2 3 4 5 Total: 

Instituições        
UERN - 3,33% 5% 45% 18,34% 28,33% 60 

UFERSA - 6,67% 13,33% 21,67% 43,33% 15% 60 
        

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

Já na tabela 7 pode ser observado que na UERN as alternativas mais respondidas 

foram a 3 (concordo) obtendo 45% das respostas e a alternativa 5 (concordo totalmente) 

obtendo 28.33%. Na UFERSA, o resultado foi 43.33% na alternativa 4 (concordo 

parcialmente) com 43.33% das respostas e a alternativa 3 (concordo) com 21.67%. 

Ludícibus (1998) expõe que a contabilidade gerencial, em um sentido mais profundo, está 

voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir 

informações que se encaixem de maneira válida e efetiva no modelo decisório do 

administrador.  

A tabela 8 expõe os resultados obtidos através da afirmativa que a Contabilidade 

Estratégica necessita da análise de dados e sua interpretação de toda a empresa e seus 

respectivos setores com a finalidade em alinhar toda a sua estratégia para obtenção de um 

objetivo em comum evitando ou diminuindo os possíveis erros. A seguir, na tabela, os 

resultados: 

Tabela 8: Após a coleta de dados são necessárias a análise e a interpretação para 

transformá-los em informação estratégica para, em seguida, difundir por toda a empresa 

com o objetivo de alinhar os recursos humanos com os propósitos da entidade. 

 Alternativas 1 2 3 4 5               TOTAL: 

Instituições        
UERN - 0% 1,67% 28,33% 23,33% 46,67% 60 
UFERSA - 1,67% 5% 20 % 38,33% 35% 60 
        

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018). 

 Quase a metade dos respondentes da UERN (46.67%) assinalaram a alternativa 

5 (concordo totalmente) enquanto 28.33% assinalaram a alternativa 3 (concordo), como 

pode ser visto na tabela 8. Já na UFERSA, a predominância foi nas alternativas 4 

(concordo parcialmente) e 5 (concordo totalmente) obtendo 38.33% e 35% dos resultados 

respectivamente.  

 Crepaldi (2011) discute os objetivos e finalidades da contabilidade gerencial: O 

processo da contabilidade gerencial através do processamento da coleta de dados e 

informações que serão armazenadas e processadas no sistema de informação da empresa. 

Com a integração das informações obtidas nos vários departamentos, a contabilidade 

gerencial proporciona aos seus administradores informações que permitem avaliar o 
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desempenho de atividades, de projetos e de produtos da empresa, bom como a sua 

situação econômico financeira através da apresentação de informações claras e objetivas 

de acordo com a necessidade de cada usuário. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do cenário atual de constantes mudanças, as empresas devem estar 

preparadas, pois a todo o momento devem-se tomar decisões importantes em tempo hábil, 

garantindo melhor resultado dentro da organização. Por conta disso, o papel do 

profissional contábil passa a ser cada dia mais relevante para a administração da empresa, 

atualmente o contador não apenas registra os dados para fins fiscais ou tributários, como 

também usa esses dados internos e externos para antecipar possíveis decisões futuras. 

Para isso a Contabilidade Gerencial tem enriquecido e otimizado na tomada de decisões 

do processo administrativo. A presente pesquisa teve como objetivo identificar e analisar 

a importância das práticas contábeis no processo de tomada de decisões na percepção dos 

discentes das IES de Mossoró– RN. Para isso, foram aplicados questionários com 

perguntas fechadas onde os discentes puderam assinalar seu grau seu entendimento e 

relevância sobre o assunto.  

 Comparando as tabelas com os seus respectivos resultados e com base nas respostas 

do questionário conclui-se que em aproximadamente 67% das perguntas a maioria 

concorda totalmente e parcialmente com as afirmativas do instrumento de pesquisa. Pois, 

de acordo com as tabelas apresentadas anteriormente, as alternativas 4 e 5 das respostas 

possuem proporções mais elevadas, o que mostra que os discentes das duas universidades 

que foi aplicado o questionário reconhecem as contribuições positivas que a 

Contabilidade Gerencial tem em seu processo de decisão, bem como o conhecimento da 

importância que a Contabilidade Gerencial tem para as empresas, tornando-o seguro e 

eficaz especialmente para a prevenção de prejuízos para a organização. Cabe ressaltar que 

a presente pesquisa possui limitações, tendo em vista que muitos discentes estavam 

ausentes no momento da aplicação dos questionários e foi obtido apenas uma pequena 

amostra de 60 respondentes por Universidade. Sugere-se, para pesquisas futuras, 

investigar outras áreas, bem como promover uma nova pesquisa com discentes de outras 

instituições e comparando com os presentes resultados 
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RESUMO 

Apesar das crescentes mudanças no mundo empresarial, do aumento na competição 

global e do surgimento de novos artefatos à disposição dos gestores, o número de 

empresas que implementam técnicas e conceitos de Contabilidade Gerencial atuais é 

baixo. A Contabilidade Gerencial é o ramo da contabilidade que busca oferecer 

informações úteis para os administradores e a Teoria Institucional surge para auxiliar no 

entendimento da contabilidade gerencial em relação aos hábitos, rotinas e relações sociais 

existentes na entidade, sendo aplicada para explicar o porquê da pouca utilização de 

artefatos contábeis gerenciais nas organizações. Com o objetivo de evidenciar a Teoria 

Institucional como ferramenta da Contabilidade Gerencial, este estudo analisou o perfil 

dos gestores, verificou quais funções são auxiliadas por informações contábeis e quais 

recursos são utilizados para a tomada de decisões. Essa pesquisa classifica-se como 

descritiva e qualitativa, realizada através de um estudo de caso nas micro e pequenas 

empresas ligadas ao comércio da cidade de Mossoró/RN. Foi observado que os gestores 

consideram as informações contábeis relevantes para a tomada de decisão, mas ainda há 

uma resistência por parte deles em utilizá-las, preferindo outros recursos para auxílio  
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no processo decisório. Conclui-se que a Contabilidade Gerencial, quando 

institucionalizada nas empresas, fornece informações que auxiliam não só na tomada de 

decisões, mas em outras importantes funções como o planejamento e a melhor utilização 

dos recursos econômicos. 

Palavras-chaves: Teoria Institucional. Contabilidade Gerencial. Micro e Pequenas 

Empresas. 

ABSTRACT 

Despite the increasing changes in the business world, the increase in global competition 

and the emergence of new artifacts available to managers, the number of companies 

implementing current managerial accounting techniques and concepts is low. Managerial 

Accounting is the branch of accounting that seeks to provide useful information to 

managers and Institutional Theory arises to assist in the understanding of managerial 

accounting in relation to the habits, routines and social relations existing in the entity, 

being applied to explain why the low utilization of management accounting artifacts in 

organizations. With the purpose of highlighting the Institutional Theory as a tool of 

Management Accounting, this study analyzed the profile of managers, verified which 

functions are supported by accounting information and which resources are used for 

decision making. This research is classified as descriptive and qualitative, carried out 

through a case study in the micro and small companies linked to the commerce of the city 

of Mossoró / RN. It was observed that managers consider accounting information relevant 

to decision making, but there is still resistance on the part of managers to use them, 

preferring other resources to aid decision making. It is concluded that, when 

institutionalized in business, management accounting provides information that helps not 

only decision-making, but also other important functions such as planning and the best 

use of economic resources. 

Key-words: Institutional Theory. Management Accounting. Micro andSmall Business. 

1 INTRODUÇÃO 

As micro e pequenas empresas representam 99,2% das empresas no Brasil, 

empregam 57,2% da força de trabalho por isso são imprescindíveis para a economia e o 

desenvolvimento do país, apesar desses números representativos a grande preocupação é 

manter essas empresas ativas devido ao grande índice de mortalidade que representa em 

média 50%, tendo como um dos principais fatores condicionantes a falha gerencial na 

condução da empresa (REIS, 2006). 

“Muitos micros e pequenos empresários não utilizam um sistema de gestão 

eficaz, o que pode acelerar o processo de mortalidade de suas empresas. Muitas 

vezes, por desconhecimento ou por falta de assessoria por parte de seus 

profissionais contábeis, os pequenos empresários não utilizam as informações 

adquiridas através das demonstrações contábeis, deixando de se beneficiar com 

importantes dados que poderão ser de grande utilidade na gestão do próprio 

negócio. As informações permitem dar um suporte com maior carga de 

racionalidade às decisões que o empresário deve tomar (ALVES; 

GOULARTE, 2017, p. 13)”. 

Tendo em vista as mudanças causadas com a adoção de novos artefatos de controle 

gerencial, o número de MPEs que os aderem é mínimo. Na visão de Piccoli (2016) ‘‘ainda 
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existe uma lacuna entre o reconhecimento da importância da contabilidade gerencial e 

sua efetiva utilização’’.  

A Teoria Institucional surge para auxiliar no entendimento da contabilidade 

gerencial em relação aos hábitos, rotinas e relações sociais existentes na entidade. Meyer 

e Rowan (1977) relatam que as organizações que adquirem práticas e procedimentos de 

trabalho já institucionalizados na sociedade aumentam sua legitimidade e suas 

perspectivas de sobrevivência, mesmo que as práticas e procedimentos incorporados não 

apresentem resultados imediatos. 

 Conforme citado por Conceição (2002) e Veblen (1919, p. 239) as instituições 

são ‘‘hábitos estabelecidos de pensamento comum à generalidade dos homens’’. São 

vistas tanto como a superação quanto como o fortalecimento de processos de pensamento 

rotinizados que são compartilhados por um número de pessoas em uma dada sociedade. 

Enxergar a organização como uma instituição suscita uma reavaliação das tarefas 

e das necessidades da empresa, exprimindo uma preocupação com a evolução o global da 

organização, inclusive sua mudança de capacidade e finalidade. Assim, é necessário que 

essas práticas sejam incorporadas nos hábitos das organizações, no contexto social destas 

e na esfera psicológica dos envolvidos, para que estes percebam a diferença na execução 

e agilidade de suas funções, causando melhorias no funcionamento da empresa 

(SELZNICK, 1972). 

Diante desses fatos, a questão analisada neste estudo é esta: Qual a colaboração 

da Teoria Institucional como ferramenta de gestão nas MPEs? Nesse sentido, o trabalho 

tem como objetivo principal evidenciar a Teoria Institucional como ferramenta de gestão 

nas micro e pequenas empresas da cidade de Mossoró/RN. 

Como objetivos específicos, temos: analisar o perfil dos gestores, verificar a 

aplicação da teoria institucional nessas empresas e verificar quais recursos são utilizados 

na tomada de decisões. Este estudo torna-se relevante pois busca identificar a contribuição 

da Teoria Institucional em micro e pequenas empresas, e seus resultados possibilitarão 

refletir sobre novas maneiras de suporte à gestão desses negócios. 

2 REERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADEGERENCIAL 

A Contabilidade Gerencial, de acordo com Pizzolato (2000) fornece informações 

úteis para a administração, que requer informações para diferentes propósitos como: 

auxílio no planejamento, na avaliação de performance, na fixação de preços de venda e 

na análise de ações alternativas. É o ramo da Contabilidade que objetiva fornecer 

instrumentos aos administradores, buscando a melhor utilização dos recursos econômicos 

da empresa (CREPALDI, 2006). 

Atkinson et al (2000) e Horngren et al (2004) compartilham a visão de que a 

Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, analisar, preparar e 

reportar informações sobre os eventos econômicos da empresa que sejam úteis aos 

gestores como ferramenta de auxílio para atingir objetivos organizacionais. Ainda 

segundo Horngrenet al (2004) os gestores são beneficiados quando a Contabilidade 

produz informações que ajudam no planejamento e controle das operações da 

organização. 

O controle se torna eficaz e útil na tomada de decisão quando os gestores o 

entendem como uma forma de atingir os objetivos organizacionais. Marques (2004) 
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conceitua o controle como uma maneira de complementar o planejamento e é utilizado 

para buscar resultados, independentemente do porte da organização. Para exercer o 

controle é necessário estar conectado à organização. De acordo com Martins (2010) 

controlar consiste em conhecer a realidade, comparando-a com o que deveria ser, 

conhecer as divergências e suas origens e tomar atitudes corretivas.  

O planejamento define detalhadamente os objetivos organizacionais e indica 

como os gestores devem alcançá-los, selecionando e identificando os cursos de ação 

adequados. Estratégia pode ser definida como o conjunto de ações que auxiliam a 

organização a alcançar seus objetivos. Dessa forma, planejar envolve tanto desenvolver 

objetivos quanto desenvolver estratégias (AMORIM, 2015). 

Planejamento e controle podem representar ferramentas de verificação. Gil et al. 

(2010, p. 35) afirma que ‘‘o planejamento e o controle operacional utilizam 

procedimentos e práticas preestabelecidas para monitorar o processo decisório’’. 

Iudicíbus (2005) diz que, resumidamente, a Contabilidade Gerencial é um 

tratamento mais detalhado e analítico das técnicas e procedimentos contábeis já 

conhecidos, ou proporcionando uma apresentação diferente para o auxílio no processo 

decisório. A figura 01 apresenta as funções executadas pela informação contábil de 

maneira mais específica:  

Figura 01 – Informações Contábil Gerencial 

Fonte:  Adaptado de Atkinson et al. (2000). 

Levando em conta o seu grau de detalhamento, para Padoveze (2012) a 

Contabilidade Gerencial efetiva a informação contábil nos processos de gestão das 

empresas ao utilizar instrumentos contábeis para complementar a Contabilidade 

Financeira.   

As necessidades da administração influenciam a contabilidade gerencial e suas 

características. Warren, Reeve e Fess (2001, p. 3) complementam essa afirmação 

explicando “As informações da contabilidade gerencial incluem dados históricos e 

estimados usados pela administração na condução de operações diárias, no planejamento 
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de operações futuras e no desenvolvimento de estratégias integradas de negócios’’. 

Segundo Atkinson et al. (2000) a informação contábil desempenha funções 

organizacionais tais como: controle operacional, custeio do produto e do cliente, controle 

administrativo e controle estratégico. 

A figura 02 apresenta as características que, segundo Stair e Reynolds (2011) a 

informação deve possuir para tornar-se valiosa. 

Figura 02: Características da informação valiosa. 

Fonte: Adaptado de Stair e Reynolds (2011). 

De acordo com o modo em que auxilia na tomada de decisão, a informação ganha 

ou perde valor.A informação contábil deve possuir algumas características específicas e 

Crepaldi (2006) as define: confiável, ágil, elucidativa e fonte para tomada de decisões. É 

relevante evidenciar que o gerenciamento contábil só existe quando a informação contábil 

é utilizada no processo administrativo (PADOVEZE, 2010).  

2.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

As necessidades causadas pelo mundo corporativo moderno têm levado os 

indivíduos e as organizações a buscar novas alternativas para um gerenciamento mais 

eficiente. As empresas exigem ferramentas modernas de gestão, tendo em vista que as 

práticas tradicionais já não atendem suas necessidades (NASCIMENTO; RODRIGUES; 

MEGLIORINI, 2010). 

Dentre as novas ferramentas de gestão, encontra-se a Teoria Institucional, que para 

Piccoli (2016), citando Fachin e Mendonça (2003)e Hall (1990) objetiva explicar de que 

forma os processos empresariais são legitimados e qual a influência destes nos resultados 

da organização. Tal objetivo nos permite entender por que as decisões estratégicas e a 

forma de controlar a empresa são originadas nas suas características institucionais. 

Segundo Guerreiro, Frezatti e Casado (2006) a Teoria Institucional se baseia nos 

hábitos de um grupo de pessoas. As instituições são estruturadas por rotinas, que 

dependem de hábitos. Os hábitos podem ser definidos como uma tendência para seguir 

ações adotadas anteriormente. Quando institucionalizados, os hábitos formam as rotinas, 

que moldam as instituições. As rotinas representam formas de pensar e agir adotadas por 

um grupo de indivíduos de maneira inquestionável; são hábitos formalizados, fortalecidos 

pela repetição de ações para atender as regras que orientam seu comportamento. 

Essa teoria é comprovada por Veblen (1919) que define instituição como ‘’um 

modo de pensar comum para um determinado grupo de pessoas’’ e complementada por 

Selznick (1957) que a define como ‘’um produto natural das necessidades e pressões 
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sociais’’. 

Zucker (1987) afirma que a Teoria Institucional fornece uma visão rica e complexa 

das organizações, que podem ser influenciadas pressões normativas, causadas por fontes 

internas ou externas.  

A abordagem institucional, de acordo com Fonseca e Machado da Silva (2002) 

parte de que o comportamento individual é moldado por padrões que são criados e 

compartilhados na interação na forma de normas e regras, aceitas na sociedade como a 

forma mais eficaz de funcionamento das organizações. 

Picolli (2016) citando Scott (2007) concorda com esta visão e afirma que os 

padrões empresariais são construídos com o tempo e são eles os responsáveis por 

estabelecer a crença coletiva sobre a melhor maneira de funcionamento da organização, 

apresentando-a como uma expressão de valores sociais.  

Para Vailatti, Rosa e Vicente (2017) os estudos que tentam explorar as questões de 

mudanças e institucionalização de práticas organizacionais têm explorado a Teoria 

Institucional nas seguintes correntes teóricas:  

— Velha Economia Institucional (OldInstitutionalEconomics - OIE); 

— Nova Economia Institucional (New InstitutionalEconomics - NIE); e 

— Nova Sociologia Institucional (New IntitutionalSociology - NIS). 

A Teoria Institucional se contrapõe à Teoria Neoclássica da firma, que foi 

desenvolvida para auxiliar em estudos estatísticos e econômicos, e apresenta como 

principais conceitos: a maximização racional dos agentes econômicos e o equilíbrio 

existente entre as forças do mercado (PICCOLI; MEDEIROS; ROVER, 2016). 

As duas linhas de pensamento são diferenciadas por Santos (2003): a Teoria 

Neoclássica entende a realidade organizacional através de instrumentos matemáticos e 

racionais, enquanto a Teoria Institucional a entende através das influências exercidas por 

fatores sociais no desempenho da empresa. 

De acordo com os autores, a Velha Economia Institucional é a que mais auxilia 

nas pesquisas da área da Contabilidade Gerencial. Guerreiro (2008) ressalta que na OIE, 

o principal objeto de análise é a instituição, concebida como algo que prevalece e 

permanece, inserido nos hábitos de um grupo. As ideias de hábitos, rotinas e instituições 

estão conectadas.  

Na OIE, o enfoque deixa de ser a maximização dos lucros da empresa, visão 

fundamentada pela Teoria Neoclássica da firma. 

Nos preceitos da Nova Economia Institucional, os indivíduos atuam sob 

instituições econômicas que estruturam o seu comportamento. Na concepção da NIE, as 

empresas existem pois é mais barato realizar transações por meio delas do que pelas 

próprias pessoas agindo individualmente (FREZATTI et al., 2009). 

Estudando a NIE, North (1992) observa que, aliadas à tecnologia, as Instituições 

se formam e influenciam no custo das transações. Também enfatiza que o custo das 

transações é caracterizado por outros custos, como o de mensurar as dimensões de 

produtos e serviços, e que surgem porque a informação tem um custo para ser gerada. 

Nascimento, Rodrigues e Megliorinianalisando os trabalhos de Scott (2001) sobre 

a Nova Sociologia Institucional, salienta que a sobrevivência e o sucesso das organizações 

dependem do meio em que estão inseridas, devendo acatar as práticas legitimadas neste 

meio. A NSI aborda o conceito de isomorfismo, que para Frezattiet al (2009) consiste na 

tendência — proveniente das pressões referentes ao ambiente externo — que as 

organizações possuem em se assemelharem. Na teoria da NSI, a institucionalização é um 

processo de adaptação em que a forma mais adequada de se comportar e organizar segue 
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determinadas regras. 

O ambiente competitivo oferece condições para que o isomorfismo institucional 

se realize. Incertezas e complexidades são geradas pelo fenômeno de rapidez das 

mudanças e pelo grau de dependência que existe entre as empresas, induzindo as 

organizações a se assemelharem (VAILATTI; ROSA; VICENTE apud REIS, 2011). 

O quadro 01 a seguir apresenta com mais detalhes as mostra formas de 

isomorfismo institucional.  

 

Quadro 01: Formas de isomorfismo institucional. 
Isomorfismo Definição 

Coercitivo 

 

Proveniente de pressões formais ou informais como força, persuasão ou convites para 

participar em conluio, causadas por outras organizações das quais a organização é 

dependente e por expectativas culturais da sociedade em que se encontra. Em algumas 

circunstâncias, a mudança organizacional é uma resposta direta ao mandato do governo.  

Mimético Deriva de incertezas simbólicas causadas pelo ambiente, de tecnologias organizacionais 

mal compreendidas ou por objetivos ambíguos. Tais forças podem fazer com que algumas 

organizações se modelem por outras. 

Normativo Decorre principalmente da profissionalização. Dois aspectos da profissionalização são 

importantes fontes de isomorfismo. Um é resultado da educação formal e da legitimação 

em uma base cognitiva produzida por especialistas universitários e o outro resulta do 

crescimento e da elaboração de redes profissionais que abrangem organizações e através 

das quais novos modelos se difundem rapidamente. 

Fonte: Adaptado de DiMaggio& Powell (1983). 

DiMaggio& Powell (1983) descrevem três mecanismos que levam as instituições 

ao isomorfismo. O primeiro deles é o isomorfismo coercitivo, que se origina da influência 

política e problemas de legitimidade. O segundo é o mimético, resultante de respostas a 

incertezas. E o terceiro é o normativo, associado principalmente a profissionalização. 

2.3 TEORIA INSTITUCIONAL APLICADA À CONTABILIDADE GERENCIAL 

Muitos autores, dentre eles Guerreiro et al (2005) observam que apesar das 

crescentes mudanças no mundo empresarial, do aumento na competição global e do 

surgimento de novos artefatos à disposição dos gestores, o número de empresas que 

implementam técnicas e conceitos de Contabilidade Gerencial atuais é baixo. Das 

justificativas apresentadas pelos gestores, destaca-se que as ferramentas propostas não 

resolvem de forma efetiva problemas gerenciais tais como avaliação de desempenho, 

compensação de gestores e alocação de custos. 

A Teoria Institucional é aplicada para explicar este paradoxo. Para Burns e 

Scapens (2000) essa teoria foca a Contabilidade Gerencial como uma rotina aceita de 

forma inquestionável, que serve para dar sentido a um grupo de pessoas, ou seja, como 

uma instituição. Apesar de haver uma grande possibilidade de que toda a Contabilidade 

se torne institucionalizada, não é possível afirmar com certeza, pois a Contabilidade 

Gerencial sendo vista como uma instituição tanto pode causar impacto em outras 
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instituições quanto pode ser impactada por elas. 

No aspecto institucional, segundo Reis (2011) a Contabilidade Gerencial pode ser 

vista como um processo social, já que suas ações geralmente não são detectadas pelas 

metodologias tradicionais, e porque suas pesquisas analisam a forma em que os valores 

sociais se ligam às ações econômicas.  

As práticas contábeis se institucionalizam quando são completamente aceitas 

pelos membros da organização, tendo seu papel reconhecido no processo decisório e 

organizacional. Assim, passa a dar sentido às atividades empresariais e pode auxiliar na 

resolução de conflitos, desde que seja aceita como a forma dominante de controle 

organizacional e não haja resistência em relação a outros sistemas contábeis 

(GUERREIRO; FREZATTI; CASADO, 2006). 

Os conceitos do institucionalismo, para Barbosa Neto e Colauto (2010) são 

utilizados na área contábil para uma melhor compreensão do processo de aplicação das 

práticas de Contabilidade Gerencial nas empresas. 

Picolli, Medeiros e Rover (2016) trazem como referência o modelo de 

institucionalização desenvolvido por Burns e Scapens (2000) que apresenta quatro etapas: 

I — Codificação: detalhamento dos princípios institucionais. É o planejamento 

dos artefatos gerenciais que serão adotados, considerando os aspectos técnicos e as 

premissas de gestão da empresa; 

II — Incorporação: primeira fase de contato dos indivíduos com as novas regras 

e procedimentos. Pode apresentar resistência por parte dos indivíduos, sendo necessário 

um acompanhamento em relação à aplicação prática das propostas; 

III — Reprodução: consiste na repetição das novas regras. Esse processo é 

importante para a incorporação dos procedimentos; 

IV — Institucionalização: etapa final, é a confirmação de que a implementação 

foi incorporada pelos indivíduos. É alcançada quando as três etapas anteriores forem 

cumpridas com sucesso. 

Scapens (1994) afirma que alguns profissionais da contabilidade negligenciam 

parte do processo de institucionalização e por isso não conseguem alcançar mudanças 

definitivas na contabilidade gerencial das empresas. Esse entendimento é complementado 

por Guerreiro (2008): quando a Contabilidade Gerencial é incorporada na organização, 

ela serve como base institucional para a tomada de decisão e a formação de crenças e 

expectativas. 

2.4 TRABALHOS ANTERIORES 

O estudo tanto da estabilidade quanto da mudança na Contabilidade Gerencial 

pode ser realizado sob diferentes teorias e abordagens, sendo a Teoria Institucional uma 

das principais. Levando em conta as informações expostas, o quadro 02 apresenta 

trabalhos anteriores, relacionados ao tema desse estudo.  

Quadro 02: Trabalhos anteriores. 
ARTIGO  AUTOR OBJETIVOS 
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O entendimento da 

Contabilidade Gerencial sob a 

ótica da Teoria Institucional.  

 

 

Guerreiro et al (2005). 

Refletir sobre o paradoxo da 

estabilidade dos sistemas de 

contabilidade gerencial, ou seja, 

por que as organizações, na 

prática, utilizam muito pouco a 

base conceitual disponível na 

teoria. 

A Teoria Institucional aplicada à 

Contabilidade Gerencial: Análise 

da contribuição teórica e 

metodológica de publicações 

internacionais ocorridas no 

período de 2006 a 2015.  

 

Vailatti;Rosa; Vicente (2017). 

Explicar a utilização de 

ferramentas dentro das 

organizações, possibilitando assim 

identificar as contribuições da 

Teoria Institucional nas pesquisas. 

Em busca do entendimento da 

formação dos hábitos e das 

rotinas da Contabilidade 

Gerencial: Um estudo de caso.  

Guerreiro; Pereira; Rezende (2006). 

 

Estudar o fenômeno da 

implementação de novos 

instrumentos gerenciais com base 

na teoria institucional e da 

contingência. 

 

A Teoria Institucional e o 

processo de institucionalização 

de práticas contábeis: Estudo de 

caso em empresa comercial de 

pequeno porte.  

 

Piccoli; Medeiros; Rover (2016). 

Identificar o processo de 

institucionalização de práticas 

contábeis e a interferência causada 

nas rotinas organizacionais, 

quando da implantação de novos 

artefatos de controle gerencial. 

 

A importância da informação 

contábil no processo de tomada 

de decisão nas micro e pequenas 

empresas. 

Moreiraet al (2013). 

 

 

Avaliar a relação entre o perfil do 

gestor e sua percepção sobre a 

importância da utilização da 

informação contábil-gerencial. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

De acordo com Guerreiro et al (2005) durante os anos 80 inúmeros autores 

questionaram a relevância da Contabilidade Gerencial em um cenário de mudanças na 

gestão das empresas. Os artigos apresentados acima, de 2005 a 2017, mostram que o tema 

continua a ser estudado. 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Em relação aos objetivos apresentados, essa pesquisa se classifica como 

descritiva, pois busca descrever a aplicação da Teoria Institucional como ferramenta da 

Contabilidade Gerencial. Uma pesquisa descritiva, de acordo com Gil (2010) busca 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecer 

relações entre variáveis. 

Quanto à abordagem do problema, caracteriza-se como qualitativa, pois aborda a 

opinião dos gestores das micro e pequenas empresas estudadas. Richardson (1999, p. 80) 

diz que as pesquisas qualitativas ‘‘podem descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais’’. 

E quanto aos procedimentos utilizados, trata-se de um estudo de caso. Esse tipo 

de pesquisa concentra-se em aprofundar conhecimentos a respeito de um único caso 

determinado, propiciando uma riqueza de informações sobre o assunto estudado 

(BEUREN et al, 2004). 

Para avaliar o perfil dos gestores e suas empresas, analisar a aplicação da Teoria 
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Institucional e os recursos utilizados no processo decisório, o instrumento de coleta de 

dados escolhido foi o questionário, visando obter respostas mais precisas e mais 

uniformidade na avaliação. O questionário é uma série de perguntas a serem respondidas 

por escrito pelo informante, apresenta linguagem clara e possui extensão limitada 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

O objeto de estudo são as micro e pequenas empresas da cidade de Mossoró. A 

pesquisa foi realizada nas MPEs ligadas ao comércio em um Shopping Popular. A escolha 

do local se deu por haver uma concentração de lojas, tornando mais fácil encontrar as 

empresas para aplicar pessoalmente o questionário, visando evitar problemas de 

disponibilidade de colaboração com a pesquisa. 

Para realizar o estudo de campo, optou-se por uma amostra de 10 micro e pequenas 

empresas. O critério utilizado foi o do SEBRAE (2013) para o setor de comércio e 

serviços, em que se classificam como micro as empresas que possuem até 9 empregados 

e como empresa de pequeno porte as que possuem de 10 a 49 funcionários, pois não havia 

informações disponíveis para classificar de acordo com o faturamento. 

Para coleta dos dados, realizou-se uma pesquisa de campo através de um 

questionário, constituído de 15 questões. Das questões, 14 eram de múltipla escolha, para 

obter o perfil dos gestores e analisar a contribuição da contabilidade gerencial na tomada 

de decisões. A última questão apresentou respostas em escala, para verificar o nível de 

influência dos mecanismos de isomorfismo. 

Obteve-se retorno de 9 questionários. Por ter sido aplicado pessoalmente, ao 

recolher os questionários, alguns gestores forneceram informações que foram relevantes 

no momento de análise dos resultados. Para a elaboração dos gráficos e das tabelas, 

utilizou-se o Microsoft Word e Excel. 

4ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Em relação aos cargos ocupados pelos respondentes, todos participantes se 

classificaram como proprietários ou sócios. Nem um se classificou como gerente ou 

administrador. A tabela 01 indica o sexo dos respondentes: 

Tabela 01: Distribuição da amostra por sexo. 

Sexo dos Respondentes  Frequência % 

Feminino  8 88,9% 

Masculino  1 11,1% 

Total  9 respondentes  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Na distribuição por sexo, 11,1% é masculino e a maior parcela é feminina (88,9%). 

Uma pesquisa realizada no país pelo SEBRAE (2016), dos anos de 2001 a 2014, constatou 

que o número de mulheres com negócio apresentou expansão de 34% (passando de 5,9 

para 7,9milhões de pessoas). 

No que diz respeito ao nível de escolaridade dos participantes da pesquisa, a maior 

parte possui um grau de escolaridade satisfatório, como mostra a tabela 02. 

Tabela 02: Nível de escolaridade. 
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Nível de Escolaridade  Frequência % 

1° grau incompleto  0 0% 

1° grau completo  0 0% 

2° grau incompleto  1 11,1% 

2° grau completo  3 33,3% 

Nível superior incompleto  3 33,3% 

Nível superior completo  2 22,2% 

Total  9 respondentes  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Apenas 11,% possui 2° grau incompleto, 33,3% concluíram o ensino médio, 

33,3% se encontram cursando o nível superior e 22,2% é graduado. Segundo Leitão 

(2009) o bom conhecimento do mercado e a capacitação contínua dos empresários são 

fatores que contribuem para o sucesso das micro e pequenas empresas. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Para a classificação das empresas quanto ao porte, utilizou-se o critério do 

SEBRAE (2013) em relação ao número de empregados. Na área de comércio e serviços, 

classifica-se como Microempresa – ME a que possuir até 9 empregados. De 10 a 49 

empregados, classifica-se como Empresa de Pequeno Porte – EPP.  

Tabela 03: Porte das empresas. 
Porte da Empresa  Frequência % 

Microempresa (até 9 funcionários)  7 87,5% 

Empresa de Pequeno Porte (de 10 a 49 funcionários)  1 12,5% 

Total  8 respondentes  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Das empresas da amostra, uma não foi classificada, 7 (87,5%) são Microempresas 

e apenas 1 (12,5%) foi classificada como Empresa de Pequeno Porte. 

A tabela 04 apresenta o tempo em que as empresas atuam no mercado. Constatou-

se que todas possuem, no máximo, 3 anos de funcionamento. 

Tabela 04: Tempo de funcionamento das empresas. 
Tempo de funcionamento da empresa  Frequência % 

Menos de 1 ano  1 11,1% 

De 1 a 3 anos  8 88,9% 

De 4 a 6 anos  0 0% 

De 7 a 9 anos  0 0% 

10 anos ou mais  0 0% 

Total  9 respondentes  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

A maior parte possui de 1 a 3 anos de existência. Somente uma das empresas atua 

a menos de um ano. Nota-se que por serem recentes no mercado, essas empresas correm 

um risco maior de mortalidade. Queiroz (2005) e Moreira et al. (2013) se complementam 

ao afirmar que os anos iniciais são decisivos para os microempresários. 

4.3 CONTABILIDADE GERENCIAL E TOMADA DE DECISÕES 
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A Tabela 05 indica a opinião dos respondentes sobre o profissional que 

contratariam para produzir informações que ajudassem no controle das operações e na 

avaliação do desempenho da empresa.  

 

Tabela 05: Profissional que contrataria para controlar e avaliar o desempenho. 

Profissional que contrataria para controlar 

operações e avaliar o desempenho 

  

Frequência 

 

% 

Contador  6 66,7% 

Administrador  5 55,6% 

Economista  1 11,1% 

Advogado  0 0% 

    

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Alguns dos participantes escolheram duas opções, resultando que 6 (66,7%) 

contratariam um contador, 5 (55,6%) escolheriam um administrador e 1 (11,1%) optaria 

por um economista. Um estudo realizado por Bernardes e Miranda (2011) revelou que 

muitos empresários optam por não contratar um profissional qualificado para auxiliar no 

gerenciamento de seus negócios por acreditarem que isso reduziria os custos. O 

distanciamento do contador com os clientes, em alguns casos, pode contribuir para que 

não seja visto como um profissional relevante para a gerência das empresas. 

Quando questionados acerca da relevância da contabilidade na produção de 

informações, todos responderam que as informações recebidas da contabilidade são 

importantes para o suporte à tomada de decisões. 

O gráfico 01 apresenta os recursos utilizados pelos gestores na tomada de decisões. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) . 

O recurso mais utilizado é a pesquisa de mercado, com 88,9%. Em seguida, com 

66,7% estão os relatórios contábeis, planilhas estatísticas, consultas a internet e base na 

experiência. 44,4% utilizam relatórios manuais e 22,2% se baseiam na intuição ou 

utilizam banco de dados. Vale ressaltar que todos eles escolheram mais de uma das opções 

apresentadas no questionário. Para Iudicíbus (2005) a Contabilidade Gerencial é um 

tratamento mais detalhado e analítico das técnicas e procedimentos contábeis já 

conhecidos, ou proporcionando uma apresentação diferente para o auxílio no processo 
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decisório. 

O gráfico 02 apresenta os relatórios que os gestores recebem ou não da 

contabilidade contendo informações sobre seus negócios.  

Gráfico 02: Relatórios contendo informações contábeis gerenciais. 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

44,4% afirma receber fluxo de caixa, BP, balancetes e/ou DRE; 33,3% recebem 

relatórios fiscais e trabalhistas; 33,3% recebem relatórios de entrada/saída de 

mercadorias, vendas, contas a pagar; 33,3% recebem informações fornecidas 

pessoalmente pelo contador e 22,2% afirma não receber relatórios da contabilidade. 

O gráfico 03 indica a opinião dos gestores sobre quais funções em seus negócios 

são auxiliadas por informações recebidas da contabilidade.  

Gráfico 03: Funções auxiliadas por informações contábeis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

85,7% dos participantes responderam que a contabilidade auxilia no 

planejamento, 57,1% afirmam que auxilia na melhor utilização dos recursos econômicos, 

28,6% afirmam que auxilia no controle das operações e 14,3% responderam que auxiliam 

a atingir objetivos, fixar preços de venda e a avaliar a performance da empresa.Tais 

resultados coincidem com o estudo de Atkinson et al (2000). Ele menciona que a 

informação contábil gerencial auxilia no controle das operações, no custeio dos produtos 

e na avaliação do desempenho financeiro e competitivo. 
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4.3 TEORIA INSTITUCIONAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

Nesse tópico, analisou-se o posicionamento dos gestores em relação ao grau de 

influência exercida pelos três tipos de isomorfismo, que se define como a tendência que 

as organizações possuem em se moldar para conseguirem se adaptar às características 

ambientais. Na escala apresentada, foi indicado que 1 = nunca influencia, 2 = raramente 

influencia, 3 = influencia as vezes, 4 = influencia muitas vezes e 5 = sempre influencia. 

O gráfico 04 apresenta o nível de influência exercida por cada mecanismo de 

isomorfismo, de acordo com as respostas dos gestores. 

Gráfico 04: Nível de influência dos mecanismos de isomorfismo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Dos mecanismos indicados por DiMaggio& Powell (1983) o primeiro tipo, o 

isomorfismo coercitivo, que se origina da influência política e problemas de legitimidade 

e em algumas circunstâncias, a mudança organizacional é uma resposta direta ao mandato 

do governo. 44,4% dos gestores indicou o nível 4 de influência, 22,2% indicou o nível 5, 

22,2% indicou o nível 3 e apenas 11,1% indicou o nível 2.  

Quanto ao segundo tipo, o isomorfismo mimético, resultante de respostas a 

incertezas que podem fazer com que algumas organizações se modelem por outras, os 

resultados foram variados. 33,3% indicou o nível 5, 33,3% indicou o nível 3 de influência, 

22,2% indicou o nível 4 e 11,1% indicou o nível 2. Não houveram indicações para os 

níveis 1, 2 ou 3.  

No que diz respeito ao terceiro tipo, o isomorfismo normativo, associado 

principalmente a profissionalização, a maior parcela (88,9%) indicou o nível 5 de 

influência e 11,1% indicou o nível 4. Não houveram indicações para os níveis 1, 2 ou 3.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou a constatação de como a Teoria Institucional colabora 

como ferramenta da Contabilidade Gerencial nas micro e pequenas empresas ligadas ao 
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comércio da cidade de Mossoró/RN. Para isso, investigou-se o perfil dos gestores, a 

aplicação da Teoria Institucional e os recursos utilizados para a tomada de decisões. O 

objetivo geral de evidenciar a Teoria Institucional como ferramenta da Contabilidade 

Gerencial foi atingido, pois percebeu-se a sua contribuição quando incluída de maneira 

efetiva nas empesas.  

Em relação ao primeiro objetivo específico, o de analisar o perfil dos gestores, 

observou-se que a amostra é composta em sua maioria por microempresas com tempo de 

funcionamento de 1 a 3 anos, comandadas por mulheres com pelo menos o ensino médio 

completo. 

Quanto ao segundo objetivo específico, na aplicação da Teoria Institucional, 

verificou-se que as empresas analisadas possuem um maior grau de influência do 

isomorfismo organizacional normativo, em que ocorre a profissionalização de práticas e 

valores considerados aceitos e eficazes no meio em que atuam. 

No que diz respeito ao terceiro objetivo específico, constatou-se que mesmo 

recebendo informações contábeis e com o avanço da tecnologia, os gestores ainda se 

baseiam na experiência, na intuição e em relatórios manuais para auxiliar no processo 

decisório. 

Apesar de todos os gestores participantes considerarem a relevância da 

contabilidade na produção de informações que auxiliem na tomada de decisões sobre seus 

negócios, alguns dos empresários não recebem relatórios ou informações diretas de seus 

contadores. Dos respondentes que utilizam informações contábeis gerenciais em suas 

empresas, percebe-se a contribuição dessas informações no auxílio de funções como 

planejamento, melhor utilização dos recursos econômicos e no controle das operações. 

Com base nesses resultados, conclui-se que apesar dos muitos artefatos 

disponíveis aos gestores, em uma parcela considerável das empresas a utilização de 

técnicas e conceitos da Contabilidade Gerencial não foram institucionalizadas. Para que 

possam se beneficiar dessas ferramentas, é necessário que a Contabilidade Gerencial seja 

aceita por todos os membros da como parte rotina dessas organizações. 

A pesquisa limitou-se, pois incluiu apenas uma pequena amostra das micro e 

pequenas empresas relacionadas ao comércio de Mossoró, fato este que não se pode 

generalizar seus resultados. Dessa forma, sugere-se que outros setores sejam abrangidos 

em novas pesquisas. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é aprofundar-se no assunto Contabilidade aplicada ao 

Agronegócio, expondo particularidades, benefícios e opiniões terceiras acerca do assunto, 

ressaltando sempre a sua importância. No que diz respeito a metodologia, primeiramente 

é de caráter descritivo e foi desenvolvido com as técnicas de revisão bibliográfica, 

visando a interpretação e compreensão da temática proposta, com base em uma pesquisa 

de campo utilizando um questionário aplicado com profissionais contadores da cidade de 

Assú-RN. Os resultados obtidos eram previstos pelos autores, que apesar de pouco 

explorada, concluiu-se que a área tem suas características particulares a ser explorada e 

torna-se capaz de despertar o interesse dos profissionais contábeis na atuação da mesma. 

Um dos principais resultados obtidos foi os benefícios que a contabilidade aplicada ao 

agronegócio traz para o produtor rural, como o crescimento do negócio e da economia 

local, auxílio na tomada de decisões e aumento da renda e lucro. 

 Palavras-chaves: Agronegócio. Contabilidade. Técnicas. 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to deepen in the subject Accounting applied to the 

Agribusiness, exposing peculiarities, benefits and third opinions on the subject, always 
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emphasizing its importance. As far as the methodology is concerned, it is first of a 

descriptive nature and was developed with bibliographic review techniques, aiming at the 

interpretation and understanding of the proposed theme, based on a field survey using a 

questionnaire applied with professional accountants from the city of Assú- RN. The 

results obtained were predicted by the authors, which although little explored, it was 

concluded that the area has its characteristics to be explored and becomes capable of 

arousing the interest of the accounting professionals in the performance of the same. One 

of the main results obtained was the benefits that the accounting applied to agribusiness 

brings to the rural producer, such as the growth of the business and the local economy, 

aid in making decisions and increase income and profit. 

 

Key-words: Agribusiness. Accounting. Techniques. 

1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio configura-se como um dos setores mais relevantes da economia 

brasileira, de acordo com Rossi (2010), a agricultura além de produzir a maioria dos 

alimentos que o Brasil consome ainda é o maior exportador mundial do complexo de soja, 

carnes, açúcar e produtos florestais. No ranking mundial o país ocupa a liderança na 

produção de açúcar, café em grãos e suco de laranja, e a segunda posição em soja, grãos, 

carne bovina, tabaco e etanol. Com a evolução da tecnologia, a busca por produtos de 

melhor qualidade aumentou significativamente, conforme relatou Chiavenato (2004, 

p.16) “o produto ou serviço que se mostrar melhor ou superior será o mais procurado”. 

Dessa forma, o produtor rural necessita cada vez mais de técnicas, tanto na área da 

produção como no gerenciamento financeiro da empresa. É essencial ao setor de 

agronegócios o controle de custos e receitas, além do controle patrimonial, para 

desenvolver informações que possam contribuir na tomada de decisões para o 

crescimento positivo da empresa. 

Assim, a contabilidade que para Marion e Iudícibus (2002) tem o objetivo de 

fornecer informação estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, 

física, de produtividade e social, aos usuários internos e externos, a sua entidade objeto, 

torna-se necessária para a empresa que visa crescer e gerar lucros. A contabilidade deve 

ser vista como uma parceira fundamental na administração das organizações. No 

agronegócio não é diferente, além de precisar de habilidades contábeis, necessita de um 

aprofundamento na área, decorrente de suas particularidades. 

A prática da contabilidade associada ao agronegócio permite melhorar os 

resultados do empreendimento, pois esta possibilita um estudo acerca do patrimônio da 

empresa, permitindo assim desenvolver estratégias e tomar decisões. Para Costa (2003), 

neste ponto encontra-se o profissional contábil, responsável por dar suporte a todos os 

assuntos relacionados a empresa rural, através da possibilidade de proporcionar um 

melhor gerenciamento das informações externas e internas, atingindo seu objetivo, a 

maximização dos lucros. Por ser um assunto pouco discutido muitos produtores rurais 

não têm conhecimento, e consequentemente não procuram um contador para auxiliar no 

gerenciamento do negócio. Portanto esta pesquisa servirá de estímulo e fonte de 

informação, pois quanto mais deliberar-se sobre a prática da contabilidade como 

ferramenta de gestão do agronegócio maior será a procura pela mesma 

O questionamento levantado neste estudo e: quais as práticas da contabilidade no 

agronegócio como ferramenta de gestão, um estudo na percepção dos contadores de 
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Mossoró/RN? Permanecendo no mesmo sentido o objetivo da pesquisa é identificar as 

práticas da contabilidade no agronegócio como ferramenta de gestão, um estudo na 

percepção dos contadores de Mossoró/RN. Os objetivos específicos da pesquisa são 

definir quais as particularidades encontradas somente no exercício da contabilidade 

aplicada ao agronegócio, apontar as dificuldades existentes na sua utilização e explanar 

os benefícios decorrentes do uso da mesma. De acordo com Rodrigues (2017) analisando 

conclusões  a contabilidade auxilia o gestor no controle de gastos, na previsão de 

investimentos e nas reservas necessárias, já que o agronegócio lida com fatores sazonais, 

o que toma este tipo de gestão uma variante de incógnitas.  

Gomes (2002) define a Contabilidade Rural como sendo um instrumento 

fundamental para o controle financeiro e econômico da propriedade rural. Na visão de 

Calderelli (2003) a Contabilidade rural é aquela que tem suas normas baseadas na 

orientação, controle e registro dos atos e fatos ocorridos e praticados por uma empresa 

cujo objeto de comércio ou indústria seja agricultura ou pecuária. Tendo em vista isto, a 

pesquisa vai ser de grande relevância no estudo da contabilidade rural, pois será abordado 

como a mesma aplica-se no agronegócio e de que maneira ela poderá ajudar aos 

produtores rurais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CIÊNCIA CONTÁBIL 

A contabilidade é muito antiga, antes mesmo da era Cristã, o ser humano buscava 

por registrar as atividades mercantis. Surgiu com a necessidade de controlar o patrimônio. 

Segundo Sá (1998, p. 19) “há mais de 6.000 anos o comércio já era intenso, o controle 

religioso sobre o estado já era grande e poderoso, daí derivando grande quantidade de 

fatos a registrar, ensejando, também o desenvolvimento da escrita contábil”. Na era 

primitiva as pessoas desenhavam uma forma, seja esta de um animal ou objeto, e em baixo 

de cada um era feito um risco ou um desenho em sinal de quantidade ou qualidade, assim 

conseguiam saber como e, quanto estimava seu patrimônio (IUDÍCIBUS, 2010).  

De acordo com Megale (1990, p.41) Ciência é “o conjunto de conhecimentos 

obtidos através da investigação sistemática, objetiva e empírica”. Iudícibus (2002, p.68) 

considera que “há inúmeras classificações de Ciências e elas se dividem em dois grupos: 

Formais e Exatas; Factuais (que se desdobram em Naturais e Sociais)” Megale (1990) 

explica que as Ciências Exatas são abstratas, algumas não necessitam de confirmação 

empírica como Matemática, Geometria e Astronomia. As Ciências Naturais têm como 

objeto de estudo as coisas concretas, os seres vivos, como Geografia, Botânica, Biologia, 

Química e Física. As Ciências Humanas e Sociais investigam as relações sociais, estuda 

o homem não como ser vivo, mas como ser social, criador de cultura, em quaisquer que 

sejam os aspectos da vida social, como Antropologia, Direito, Economia, Psicologia 

Social e Sociologia. 

 Logo, a Ciência Contábil é enquadrada no ramo das ciências sociais. É uma área 

que fica responsável por tomar conta, gerenciar e administrar todas as contas de uma 

empresa. Para Kelm (2004) a primeira característica da Ciência Contábil é aquela que 

envolve o caráter eminentemente histórico das Ciências Sociais. Assim como a estática 

patrimonial – não obstante constituir-se em um recorte histórico delimitado – reflete uma 

trajetória da entidade e das ações de seus dirigentes, a Ciência Social é sempre analisada 

a partir de uma configuração espacial e histórica específica. 
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 Na visão de Sá (1998, p. 42) “Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos 

patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, 

em relação à eficácia das células sociais”. Jacinto (1990, p. 26) conceitua a 

“Contabilidade como o estudo do patrimônio, suas variações, pelos efeitos das atividades 

desenvolvidas pela empresa”. Assim, pode-se afirmar que a Contabilidade é uma ciência 

que visa estudar, controlar e revelar o real estado do patrimônio das organizações 

A Contabilidade busca primordialmente, apreender, no sentido mais amplo 

possível, e entender as mutações sofridas pelo patrimônio, tendo em mira, muitas vezes, 

uma visão prospectiva de possíveis variações. As mutações tanto podem decorrer da ação 

do homem quanto, embora quase sempre secundariamente, dos efeitos da natureza sobre 

o patrimônio. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2000).  

A informação contábil se expressa por diferentes meios, como demonstrações 

contábeis, escrituração ou registros permanentes e sistemáticos, documentos, livros, 

planilhas, listagens, diagnósticos e descrições críticas (CFC, 1995; FIPECAFI, 1994).  A 

característica fundamental desta metodologia é evidenciada na sua demonstração 

matemática. Sendo o patrimônio uma equação, a igualdade dos seus dois elementos será 

constante, desta forma, Ativo = Passivo, débito = crédito. Logo, um fato administrativo 

deve resultar sempre em duas variações equivalentes (CAMPIGLIA, 1966). 

Segundo Iudícibus (2000, p.129) "É tão importante o estudo do ativo que 

poderíamos dizer que é o capítulo fundamental da Contabilidade, porque à sua definição 

e avaliação está ligada a multiplicidade de relacionamentos contábeis que envolvem 

receitas e despesas". O mesmo completa que "É crítico o entendimento da verdadeira 

natureza do ativo, em suas características gerais". Hendriksen e Van Breda (1999, p. 281-

3) afirmam que "ativos são essencialmente reservas de benefícios futuros 

O Balanço Patrimonial é um dos principais esquemas utilizados no meio contábil, 

Iudícibus (1985, p.153) explica que “Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que 

tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em dado momento. Por 

esse motivo é tecnicamente chamado de Balanço Patrimonial”. Afirma ainda que, “o 

Balanço Patrimonial se divide em duas colunas a da esquerda contém o Ativo; a da direita 

contém o Passivo e o Patrimônio Líquido.” 

Para cumprir seu papel como fonte de informações úteis para o processo de 

tomada de decisão, a contabilidade deve acercar-se de características fundamentais à 

administração, tais como: ser útil, oportuna, clara, íntegra, relevante, flexível, completa e 

preditiva (fornecer indicadores e tendências), além de ser direcionada à gerência do 

negócio (OLIVEIRA, MÜLLER e NAKAMURA, 2000). 

2.2 CONTABILIDADE NO AGRONEGÓCIO 

A Contabilidade possibilita controlar o patrimônio das empresas, e por meio da 

análise do mesmo tomar decisões. De acordo com Tesche et al. (1991) a Contabilidade 

estuda o patrimônio sob seus aspectos qualitativos e quantitativos e de suas variações, 

buscando entender e prever seu comportamento. Quando associada ao agronegócio a 

aplicabilidade da contabilidade ocorre de inúmeras formas, como por exemplo, o 

agricultor pode utilizar da contabilidade para escolher culturas, criações, práticas e 

determinar os custos e resultados (VALLE, 1991).  

Na visão de Medeiros (2008), a contabilidade possui diversos ramos. Uma dessas 

áreas é a Contabilidade Rural, que orienta, controla e registra os atos e fatos realizados 

por uma empresa que tenha como objeto de comércio ou indústria a agricultura ou 
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pecuária (CALDERELI, 2003). A Contabilidade Rural, como define Ulrich (2009), é o 

ramo da contabilidade aplicada às empresas rurais, com os objetivos de mensurar e 

informar de forma objetiva os eventos, atividades e transações que são planejados e 

executados nestas empresas. O agronegócio é de extrema relevância para a economia 

brasileira, pois colabora para estabilizar a macroeconomia brasileira levando a geração 

de renda e empregos, permitindo diminuir o déficit comercial oriundo de outros setores 

produtivos (GASQUES et al, 2004). 

A aplicação da Contabilidade Rural no agronegócio requer o conhecimento das 

particularidades existentes na atividade. O agronegócio é composto por três atividades: 

agrícola, zootécnica e agroindustrial (MARION, 2002). O exercício social nas empresas 

agrícolas corresponde ao ano agrícola que de acordo com Marion (2002) é fixado em 

função da cultura de maior representatividade econômica. A cultura pode ser perene ou 

permanente, as primeiras são aquelas sujeitas a replantio após colheita, sendo arrancadas 

do solo para replantio. Já a cultura permanente é aquela vinculada ao solo e que 

proporciona mais de uma colheita ou produção, durando no mínimo quatro anos 

(AMORIM, 2015). As culturas temporárias são produzidas em fases e estas geram custos 

de produção que são registrados como fatos contábeis nos livros contábeis. As culturas 

permanentes são as que permanecem na propriedade, gerando dessa forma, receitas, 

custos e despesas que serão registrados nas demonstrações contábeis (SENAR, 2015). 

Dessa forma, pode-se observar e destacar algumas características da contabilidade do 

agronegócio na figura 1. 

 

Figura 1: Características da Contabilidade aplicada ao agronegócio 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
 

Na contabilidade desenvolve-se o Plano de Contas que segundo Crepaldi (2012) 

tem como objetivo estudar, registrar e controlar a gestão econômica do patrimônio das 

empresas.  Desta forma, por meio dele será possível acompanhar os resultados obtidos 

nas empresas rurais. Para Hoji (2009) todas as atividades empresariais envolvem 

recursos, portanto, devem ser conduzidas para obtenção do lucro. Em decorrência disso, 

é possível concluir que a análise do plano de contas concomitante as estratégias traçadas 
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pelo contador levarão ao melhor aproveitamento dos recursos da empresa e a menor 

imprevisibilidade dos resultados. 

Mesmo a contabilidade sendo de extrema importância no agronegócio é uma das 

ferramentas administrativas menos utilizadas, visto que os produtores rurais a consideram 

uma técnica complexa, estes conhecem apenas as finalidades físicas e não se interessam 

pela implantação gerencial da mesma, estando sujeitos apenas à tributação do imposto de 

renda (CREPALDI, 2006). 

 

  

2.3 PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO 

O controle financeiro é de extrema importância, visto que determina o sucesso da 

empresa, pois é a partir dele que o gestor toma decisões e avalia a situação da empresa. 

Segundo Gitman (1997) as empresas utilizam-se de planos financeiros para direcionar 

suas ações com vistas a atingir seus objetivos imediatos e a longo prazo onde um grande 

montante de recursos está envolvido. E ainda conforme afirma Souza (2008) antes que 

estas empresas completem 1 ano de existência, 29% fecham suas portas. O número se 

estende para 56% quando estas empresas não resistem aos 5 anos de sobrevivência. 

Segundo Ross (1998, p.82) “Planejamento Financeiro formaliza a maneira pelo 

qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Em visão mais sintetizada, um plano 

financeiro significa uma declaração do que a empresa deve realizar no futuro”. O 

planejamento financeiro está interligado ao controle já que é neste que será feita uma 

análise dos planos financeiros. O planejamento estratégico na visão de Casarotto et al, 

(2007) pode ser definido como um processo que consiste na análise sistêmica da situação 

atual e das ameaças e oportunidades futuras, visando à formulação de estratégias. Durante 

o processo de planejamento, os orçamentos são combinados e, em consequência, os 

fluxos de caixa da empresa são consolidados no orçamento de caixa. Se houver; pois um, 

aumento nas vendas e levar a uma escassez na projeção de caixa, a administração pode 

antecipar quais os medidas que irá adotar para obter os recursos necessário com maior 

economia (WESTON, 2000). 

As principais ferramentas necessárias ao controle financeiro são os controles de 

caixa, controle das contas a receber e pagar (CREPALDI, 2010). O controle do caixa 

consiste em acompanhar o fluxo do caixa, que corresponde ao movimento de caixa de 

forma que mostra as entradas, sendo estas as receitas, e as saídas, que compõem as 

despesas, e ainda se há sobras ou altas, permitindo decidir se deve aplicar ou obter 

recursos (MATARAZZO, 2003). O controle das contas a pagar permite visualizar todos 

os compromissos assumidos pela empresa, possibilitando acompanhar os pagamentos que 

serão efetuados em determinado período e o controle das contas a receber permite 

observar quais clientes estão com os pagamentos em dia e os valores que ainda serão 

recebidos (BASSO, 2005). 

Para Braga (1992) o planejamento financeiro compreende a programação 

avançada de todos os planos da administração financeira e a integração e coordenação 

desses planos com os planos operacionais de todas as áreas da empresa. 
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2.4 ESTUDO ANTERIORES 

O presente estudo se baseou em outras literaturas já publicadas sobre o tema, área 

em questão, onde no quadro 1 será destacado os principais estudos que são relevantes 

para este trabalho: 

 

Quadro 1- Estudos empíricos anteriores referentes a importância da contabilidade. 
AUTOR (ANO)  OBJETIVO 

 Silva, Neto e Cerqueira 

(2014) 

Mostrar como a contabilidade é antiga no mundo, e como ela vem se 

desenvolvendo e evoluindo com o passar do tempo. na concepção dos 

acadêmicos do 2º período do curso de Ciências Contábeis. 

  Freitas et al (2006) Falar sobre as necessidades de informações contábeis de pequenas empresas 

para tomada de decisão organizacional, a partir das opiniões de contadores e 

proprietários de 

pequenas empresas. 

 

Rodrigues, Couto e 

Vespucci (2018) 

 

 Demonstrar as particularidades, benefícios e as dificuldades existentes na 

contabilidade rural.  

 

 Coliath et al (2014)  Apresentar a importância e contribuição da Contabilidade no 

desenvolvimento da sociedade capitalista. 

 

Dantas e Calvo (2017) 

 

 Evidenciar que a contabilidade, usada como forma estratégica, tem potencial 

para auxiliar diretamente o Brasil na superação da crise financeira. 

 

Lucion et al (2005)   Ressaltar a importância do processo de planejamento financeiro para a vida 

das empresas diante de um cenário econômico abalado por inúmeras crises 

que levam a economia sofrer uma serie de variações. 

 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

A contabilidade contribui e desempenha um importante papel, porém 

desconhecido pela maioria dos empresários, levando a crer que existe apenas como 

formalidade exigida em função da constituição jurídica de empresa tendo como finalidade 

fornecer informações de ordem econômica e financeira sobre o patrimônio 

(RODRIGUES et al, 2018). Desta forma, é de extrema importância realizar estudos sobre 

o emprego das técnicas contábeis no setor agropecuário, difundindo e destacando a 

usabilidade da contabilidade em qualquer campo de estudo. É importante demonstrar que 

ela permite um melhor controle das empresas e influência de forma positiva na tomada 

de decisão das mesmas. 

A contabilidade rural é um dos principais sistemas de controle e informação das 

empresas rurais. Analisando o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado é 

possível verificar a situação da empresa, possibilitando diversos enfoques, como análises 

de estrutura, evolução, solvência, garantia de capitais próprios e de terceiros, retorno de 

investimento, etc. (CREPALDI, 2006). Portanto, é necessário um aprofundamento acerca 

do tema e entender como a contabilidade pode ser utilizada de auxílio nas empresas rurais. 

 

3 METODOLOGIA 
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Neste tópico foi abordado quais os procedimentos e abordagens utilizados para a 

realização da pesquisa e os objetivos da mesma. O objeto de pesquisa foi o conhecimento 

e experiência dos profissionais da área contábil de Assú-RN. O presente estudo, possui 

caráter descritivo, visto que tem como principal objetivo descrever características de 

determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis, uma 

de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de 

coleta de dados (GIL, 1999).  

Utiliza-se o método de coleta de dados por meio dos respondentes do questionário, 

sendo caracterizada por um conjunto de perguntas ou questões definidas em um roteiro 

flexível em torno de um ou mais assuntos do interesse de uma pesquisa para elucidação 

do seu objeto (TRIVIÑOS, 1987). A pesquisa é qualitativa, pois descreve a complexidade 

de determinado problema, analisa a interação das variáveis, compreende e classifica 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais (RICHARDSON, 1999).  

Dessa forma, foi aplicada uma pesquisa de campo contendo respostas abertas-

dissertativas e fechadas-optativas, sendo realizado o estudo de caso com 6 profissionais 

contadores da cidade de Mossoró-RN, por meio do qual obteve-se informações que 

retomam o referencial teórico. 

4 RESULTADOS 

Esta seção de resultados irá expor conclusões obtidas por meio de um questionário 

aplicado a contadores que habitam o município de Assú- RN. Este questionário em forma 

de entrevista contendo 10 questões abertas e fechadas foi posto a 10 profissionais 

contábeis, obtendo-se 6 respostas. Para alcançar os resultados houve confrontos entre as 

respostas obtidas com o referencial teórico. 

Primeiramente foi elaborado o perfil dos entrevistados, o qual está representado 

na quadro 2. 

Quadro 2 - Perfil dos entrevistados. 

Perfil dos Entrevistados Percentual Frequência 

Homens 66,7% 4 

Mulheres 33,3% 2 

25 a 35 anos 67,7% 4 

45 a 60 anos 33,3% 2 

1 a 3 anos atuando em 

Contabilidade 

16,7% 1 

3 a 5 anos atuando em 

Contabilidade 

16,7% 1 

5 a 10 anos atuando em 

Contabilidade 

16,7% 1 

Mais de 10 anos atuando em 

Contabilidade 

50,0% 3 
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Casados 100% 6 

Atua na área de Assessoria 100% 6 

Atua na área do Setor 

Acadêmico 

16,7% 1 

Não atuaram na área de 

Contabilidade no agronegócio 

100% 6 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Na tabela demonstra o perfil dos entrevistados, sendo maioria homens e a idade 

que prevalece é de 25 á 35 anos. Todos casados e atuantes na área de Acessória, e 100% 

nunca atuaram na área de contabilidade no agronegócio. 

Posteriormente foram apresentadas conclusões das questões abertas propostas aos 

respondentes, incluindo menções do referencial teórico. Em um primeiro momento foi 

questionado as particularidades encontradas somente no exercício da contabilidade no 

agronegócio. Os contadores apontaram os seguintes aspectos: Os fatos a serem 

registrados tem base na produção rural, está gerenciando a maior atividade comercial do 

país, lidar com o conhecimento acerca de técnicas agrícolas. 

Conforme Gasques et al (2004) o agronegócio é de extrema relevância para a 

economia brasileira, pois colabora para estabilizar a macroeconomia brasileira levando a 

geração de renda e empregos, permitindo diminuir o déficit comercial oriundo de outros 

setores produtivos. Além disso, é necessário ao contador saber que o agronegócio é 

composto por três atividades: agrícola, zootécnica e agroindustrial (MARION, 2002. 

O exercício social nas empresas agrícolas corresponde ao ano agrícola que de 

acordo com Marion (2002) é fixado em função da cultura de maior representatividade 

econômica. E esta cultura pode ser perene ou permanente, as primeiras são aquelas 

sujeitas a replantio após colheita, sendo arrancadas do solo para replantio. Já a cultura 

permanente é aquela vinculada ao solo e que proporciona mais de uma colheita ou 

produção, durando no mínimo quatro anos (AMORIM, 2015). As respostas estão em 

conformidade com o que foi apresentado no referencial teórico. 

Em relação aos benefícios que a contabilidade aplicada ao agronegócio traz para 

o produtor rural. Os entrevistados identificaram os seguintes tópicos: Crescimento do 

negócio e da economia local, auxílio na tomada de decisões e aumento da renda e lucro. 

A resposta permite comprovar que a Contabilidade possibilita controlar o 

patrimônio das empresas, e por meio da análise do mesmo tomar decisões. De acordo 

com Tesche et al. (1991) a Contabilidade estuda o patrimônio sob seus aspectos 

qualitativos e quantitativos e de suas variações, buscando entender e prever seu 

comportamento. Quando associada ao agronegócio a aplicabilidade da contabilidade 

ocorre de inúmeras formas, como por exemplo, o agricultor pode utilizar da contabilidade 

para escolher culturas, criações, práticas e determinar os custos e resultados (VALLE, 

1991).  A Contabilidade Rural, como define Ulrich (2009), é o ramo da contabilidade 

aplicada às empresas rurais, com os objetivos de mensurar e informar de forma objetiva 

os eventos, atividades e transações que são planejados e executados nestas empresas. Foi 

concluído que as respostas estão de acordo com o referencial.  

No que diz respeito às dificuldades existentes na aplicação da contabilidade no 

agronegócio, todos responderam o mesmo, afirmando que esta é uma área pouco 

explorada pelos contadores. A recorrência desta resposta está associada ao fato de muitos 
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contadores preferirem atuar em outras áreas já que mesmo a contabilidade sendo de 

extrema importância no agronegócio é uma das ferramentas administrativas menos 

utilizadas, visto que os produtores rurais a consideram uma técnica complexa, estes 

conhecem apenas as finalidades físicas e não se interessam pela implantação gerencial da 

mesma, estando sujeitos apenas à tributação do imposto de renda (CREPALDI, 2006). As 

respostas coincidiram com o referencial teórico. 

Quanto ao mercado de trabalho para um contador que pretende atuar neste campo 

de aplicação, os questionados apontaram que este campo possui forte demanda de 

atuação. Dessa forma, o contador que optar por esse meio, necessita saber a definição da 

mesma segundo Calderelli (1976)  que define contabilidade rural como sendo o conjunto 

de leis, normas e princípios, com a finalidade de estudar e registrar todos os atos e fatos 

ligados a empresas de atividades agrícolas e pastoris. Relacionando a resposta com o 

referencial teórico. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostrou as práticas da contabilidade na gestão do agronegócio 

na percepção dos contadores de Assú-RN. Os objetivos específicos pretendiam definir 

quais as particularidades encontradas somente no exercício da contabilidade aplicada ao 

agronegócio, apontar as dificuldades existentes na sua aplicação e explanar os benefícios 

decorrentes da sua utilização, foram atingidos pois a contabilidade quando utilizada no 

agronegócio requer o conhecimento das particularidades presentes na sua aplicação, 

dentre elas conhecer o exercício social e os tipos de culturas existentes. Apesar de 

melhorar o funcionamento da empresa rural é pouco utilizada, pois a maioria dos 

produtores rurais não se preocupam com a contabilidade da empresa e só recorrem ao seu 

uso em determinadas ocasiões. Quando os contadores foram questionados a respeito do 

assunto todos responderam o que já havia sido evidenciado no referencial teórico, 

permitindo assim comprovar o que estava sendo afirmado teoricamente.  

Por meio da pesquisa foi possível concluir que a contabilidade permite controlar 

o patrimônio da empresa e desta forma auxiliar na tomada de decisões. Quando 

empregada ao agronegócio permite ao agricultor escolher as criações, culturas, práticas e 

determinar os custos e resultados, atendendo ao resultado geral da pesquisa. As limitações 

presentes na pesquisa em questão estão relacionadas ao fato de que ela foi restrita apenas 

aos contadores de Assú-RN sendo que de todos os entrevistados nenhum havia atuado na 

área de contabilidade aplicada ao agronegócio, não podendo assim ser generalizada. 

Portanto, para pesquisas futuras e utilização desta em estudos torna-se necessária sua 

aplicação em um grupo maior de contadores e além destes, se possível fazer entrevistas 

com produtores rurais, questionando sua opinião sobre o assunto. 
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RESUMO 

A auditoria é um conjunto de técnicas e procedimentos, exercidos por um profissional da 

contabilidade de forma sistemática, com intuito de apurar a exatidão dos registros 

contábeis e a realidade das operações dentro de uma organização e sobre estes emitir uma 

opinião. É de suma importância, ter conhecimento de que a auditoria interna pode 

contribuir em abundância para um desenvolvimento seguro e confiável da instituição. 

Atualmente, a auditoria interna exerce um papel extremamente importante dentro destas 

instituições devido ao grande fluxo de capital que gira em torno das mesmas, sendo assim 

o maior alvo de fraudes, tanto internamente como externamente. Assim, o objetivo desta 

pesquisa é evidenciar a relevância da auditoria dentro das instituições financeiras de 

Mossoró – RN, não só como um meio de detecção, mas também como um meio de 

prevenção de erros e fraudes. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

de natureza descritiva e caráter qualitativo e aplicado questionário online com questões 

objetivas. O resultado da nossa pesquisa foi satisfatório, uma vez que atingimos nosso 

objetivo evidenciando a relevância da autoria interna. Diante disto, concluímos que, 

apesar de ser comprovada a relevância da auditoria nas instituições financeiras há uma 

discrepância em relação ao conhecimento do administrador acerca das informações que 

são necessárias para a realização de uma auditoria eficiente. 

 

Palavras-chave: Instituições Financeiras. Auditoria Interna. Fraudes. 
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The audit is a set of techniques and procedures, exercised by an accounting professional 

in a systematic way, with the purpose of ascertaining the accuracy of accounting records 

and the reality of the operations within an organization and giving them an opinion. It is 

of the utmost importance to be aware that internal audit can contribute in abundance to 

the safe and reliable development of the institution. Currently, internal audit plays an 

extremely important role within these institutions due to the large flow of capital that 

revolves around them, thus being the largest target of fraud, both internally and externally. 

Thus, the objective of this research is to highlight the relevance of the audit within the 

financial institutions of Mossoró - RN, not only as a means of detection, but also as a 

means of preventing errors and fraud. A bibliographic research and a case study of a 

descriptive and qualitative nature were carried out and an online questionnaire was 

applied with objective questions. The result of our research was satisfactory, since we 

reached our objective evidencing the relevance of internal authorship. In view of this, we 

conclude that, although the relevance of the audit to financial institutions is proven, there 

is a discrepancy in relation to the administrator's knowledge about the information that is 

necessary for an efficient audit. 

 

Keywords: Financial Institutions. Internal Audit. Frauds. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade é a ciência que estuda, informa, retrata e demonstra aos seus 

usuários, (investidores, clientes, proprietários, financiadoras, etc.), a situação patrimonial 

da empresa. É a ciência formadora de uma especialização denominada auditoria, que tem 

como base uma ferramenta de controle da própria contabilidade.  

Devido o grande número de informações recebidas atualmente pelas empresas, 

vê-se a necessidade de um controle mais eficaz, tanto interno como externo. A auditoria 

tem como função principal: examinar e avaliar documentos, procedimentos e 

lançamentos contábeis da empresa, verificando se estão de acordo com as normas e 

procedimentos legais exigidos pela contabilidade. 

A auditoria externa, segundo Franco e Marra (2001) é aquela realizada por 

profissional liberal, auditor independente, sem vínculo do emprego com a entidade 

auditada e que poderá ser contratado para auditoria permanente ou eventual. Assim, o 

auditor poderá realizar uma auditoria de acordo com seus próprios métodos e 

conveniências, desde que obedeçam as normas. A auditoria externa desempenha um papel 

extremamente importante para as organizações sujeitas a esta avaliação, pois é com ela 

que acionistas e investidores das empresas de capital aberto verificam a veracidade das 

informações prestadas. 

A auditoria interna, ainda de acordo com Franco e Marra (2001) é aquela que é 

exercida por um contador que seja funcionário da empresa, e este estará presente 

integralmente dentro da organização, examinando seus documentos, registros e 

procedimentos, devendo ele, mesmo que fazendo parte do grupo de colaboradores da 

empresa, exercer sua função com total independência profissional, seguindo as regras e 

obedecendo as normas de auditoria, sendo que o fato de ter um vínculo empregatício não 

venha a interferir no resultado final de seu trabalho. Trazendo para a empresa inúmeras 

vantagens, a auditoria interna exerce permanentemente um controle prévio de todos os 

atos, sendo o auditor livre para acessar qualquer departamento, solicitar qualquer 

informação e dados, uma vez que suas análises e relatórios auxiliarão os gestores para 

tomada de suas decisões. 
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Atualmente há uma grande quantidade de escândalos fraudulentos na área contábil 

e financeira das empresas, o que nos leva a uma reflexão do papel e da eficácia deste 

departamento nos processos de detecção de fraudes. Os erros e fraudes cometidos contra 

as empresas têm impactos diretos na sociedade, pois com a globalização da economia os 

mercados financeiros deixaram de ser regionais e passaram a ser mundiais. Deve-se 

salientar que, aliado a auditoria interna está o controle interno das instituições, que tem 

papel primordial, tanto na prevenção como na correção de fraudes, visto que uma empresa 

dificilmente confirmará continuidade do negócio sem manter controles que possam 

garantir o fluxo de operações. (Nascimento e Pereira, 2005) 

É notória a busca por novos recursos de financiamento nas instituições financeiras 

por parte de pessoas e empresas, isto é decorrente do atual cenário de recessão da 

economia, que impulsiona a busca por novos meios de se obter credito. Devido ao alto 

valor de capital que movimentam essas instituições, aumentam-se as tentativas de 

fraudes, sejam elas internas , quando é advinda de funcionários da própria instituição, ou 

externa, quando é praticada por pessoas sem vinculo empregatício com as instituições 

financeiras. 

Conforme, resolução 2.554, de 24/09/1998 – Banco Central do Brasil – BACEN, 

em seu art. 1º, determina que as instituições financeiras autorizadas a funcionar 

implantem e implementem os controles internos. Ainda nesta mesma resolução em seu 

art. 2º, parágrafo 2º determina que a auditoria interna deva fazer parte do sistema de 

controles internos, sendo, portanto obrigatório a sistema de controles internos e de 

auditoria interna. Paula (1999), afirma que, a auditoria interna tem seu foco de trabalho 

voltado à garantia de eficiência e eficácia ao controle interno da empresa em que está 

inserida.  

A importância de estudo sobre a auditoria no sistema financeiro, no Brasil em 

especial, pode ser exemplificada pelo fato de que entre os casos mais emblemáticos de 

falhas de auditoria, objetos de discussões na mídia nacional, destacam-se os das fraudes 

praticadas por bancos – em particular o caso do Banco Panamericano – gerando 

manchetes como “BC atribui responsabilidade por rombo no Panamericano a falhas de 

auditorias” (O ESTADO DE SÃO PAULO – OESP, 2010-a); “Auditor do Panamericano 

falhou, diz BC” OESP (2011). O montante da fraude divulgada no final de 2010 girou em 

torno de R$4 bilhões (quatro bilhões de reais), de acordo com Prestes (2011), sendo que 

o então controlador, Sílvio Santos, responsabilizou diretamente a auditoria, pela não 

divulgação e reporte da fraude. Também de acordo com divulgações da mídia, as 

investigações promovidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) apontaram falhas no 

trabalho da auditoria, por não adotar procedimentos adequados e suficientes que 

permitissem detectar as irregularidades praticadas sistematicamente pela instituição 

bancária (OESP, 2011). 

Em uma pesquisa realizada pela Deloitte em 2007 que contou ao todo 1.203 

organizações de 29 países, o Brasil é o país com maior número de respondentes: 201, 

representando 17% do total, contou também com uma participação expressiva de 

companhias de capital aberto 54% na amostra global e 41% entre os respondentes do 

Brasil. Segundo a pesquisa, as empresas atuantes no Brasil compreendem que a auditoria 

interna possui um grau elevado de influência, e a percepção desta influência pode esta 

relacionada ao atual cenário desafiador do país que tem reforçado a importância da 

auditoria para o controle dos riscos ao qual a área esta relacionada. Apesar dos atuais 

desafios do Brasil, 88% dos respondentes do país indicaram a perspectiva de manter ou 

aumentar o seu orçamento para auditoria interna nos próximos anos. Devido o avanço no 
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rigor das fiscalizações e as crescentes preocupações, aumentam a atenção das empresas a 

práticas de conformidade e prevenção e detecção de fraudes, 70% das empresas 

brasileiras acreditam que qualificações em prevenção e detecção de fraudes são 

importante para os próximos anos, seguido de análise de dados com 67% e modelos de 

risco com 66%, tendem a ser as mais demandadas na área de auditoria, segundo os 

respondentes do Brasil.   

Verifica-se também que o resultado do estudo demonstra que existe de um modo 

geral um bom nível de relacionamento e integração entre a auditoria interna e a alta 

administração. Existe uma concordância sobre as responsabilidades e papeis 

desempenhados pelos auditores e uma percepção clara da sua contribuição. 

Desta forma, observa-se que auditoria deve ser bem executada pelo profissional 

sempre se mantendo dentro dos procedimentos legais, para que assim ela possa atingir o 

seu objetivo que é o de prevenir erros e fraudes, diante disto, levantou-se a seguinte 

problemática neste estudo: Qual a relevância da auditoria interna para a prevenção de 

erros e fraudes nas instituições financeiras de Mossoró/RN. Tendo em vista que a 

auditoria interna é uma ferramenta de extrema importância para as instituições, pois irá 

auxiliar os gestores na preservação e controle do seu patrimônio. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TÉCNICAS CONTÁBEIS  

Para Costa, Oliveira e De La Rocque (2015), a contabilidade tem como objetivo 

fornecer a partir de suas técnicas, as informações de caráter financeiro, aos indivíduos, 

facilitando o planejamento e permitindo que os mesmos avaliem e façam alterações na 

situação econômica de uma organização. As técnicas contábeis são o conjunto de 

procedimentos utilizados na ciência contábil para que os fins propostos sejam atingidos. 

Conforme Ribeiro (2010) são diversas as técnicas contábeis disponibilizadas pela 

contabilidade e que buscam auxiliar os envolvidos no que se refere à gestão de uma 

empresa comercial, dentre elas, estão a Escrituração, as Demonstrações, a Auditoria e as 

Análises de balanços. 

A Escrituração consiste no ato de registrar em livros próprios, como o Diário e 

Razão, Caixa e Contas Correntes, todos os fatos administrativos, assim como dos atos 

administrativos relevantes que acontecem diariamente nas empresas. Segundo Moreira 

(2010) a escrituração contábil visa criar um registro autêntico das atividades, produzindo 

um padrão gráfico a ser utilizado pelo próprio empresário e por outros indivíduos que 

com ele se relacionam, a fim de possibilitar um melhor planejamento e gerenciamento 

dos negócios. 

O livro Diário é obrigatório pela legislação comercial, conforme a Lei nº 556/1850 

do Código Comercial, e registra as operações da empresa, no seu dia-a-dia, originando-

se assim o seu nome. Nele são lançados, com individualização, clareza e indicação do 

documento comprobatório, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todos os 

acontecimentos que ocorrem na empresa e que provocam modificações no Patrimônio 

(Fatos Administrativos), bem como aqueles que possam vir a modificar futuramente o 

Patrimônio (Atos Administrativos). Ribeiro (2003) conceitua o Lançamento como sendo 

o meio pelo qual se processa a escrituração contábil. Dentre os elementos essenciais 

podemos citar os seguintes: local e data da ocorrência do fato, conta a ser debitada, conta 

a ser creditada, histórico e valor. O livro Razão também é de grande utilidade, pois destina 
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uma página para cada conta, selecionando operações para cada elemento do patrimônio, 

controlando-os individualmente. 

Conta é o nome técnico dado aos componentes patrimoniais (Bens, Direitos, 

Obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de Resultado (Despesas e Receitas). 

É através das contas que a Contabilidade consegue desempenhar seu papel. Todos os 

acontecimentos que ocorrem na empresa, responsáveis pela sua gestão, tais como 

compras, vendas, pagamentos, e recebimentos, são registrados nos livros próprios através 

das contas. As contas podem ser divididas em dois grupos, denominados Contas de 

Patrimônio e Contas de Resultado. As contas de patrimônio são as que representam os 

elementos que compõem o Patrimônio, os quais se dividem em dois grandes grupos: Ativo 

e Passivo. Ainda de acordo com Ribeiro (2003), pode-se demonstrar da seguinte maneira, 

conforme figura 1: 

Figura 1: Divisão das Contas de Patrimônio 

  

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2003). 

As contas de Resultado dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas. 

As contas de Receita, correspondem às vendas de produtos, mercadorias ou prestação de 

serviços. As contas de despesa, representam o sacrifício ou esforço da empresa para se 

obter Receita. Todo consumo de bens ou serviços com o objetivo de gerar Receita é 

considerado Despesa. E o razonete, (conta no fomato de T) que se configura como a 

redução da escrituração do livro razão. Nele são lançados os débitos e créditos referentes 

às contas da empresa. Marion (1998) relata que os razonetes, são um instrumento didático 

para desenvolver o raciocínio contábil. Através dos razonete são feitos registros 

individuais por conta. Os balancetes também são contas extraídas do livro razão, e 

conforme a Resolução CFC Nº 685/1990, que aprova a NBC T 2.7 o balancete de 

verificação do razão é a relação de contas com seus respectivos saldos, extraída dos 

registros contábeis em determinada data. 

Demonstrações contábeis são informações e dados que as empresas oferecem ao 

fim de cada exercício, com a finalidade de mostrar aos acionistas, ao governo e todos os 

interessados, o que ocorreu na empresa durante aquele período. O objetivo das 
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demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial 

e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma 

ampla variedade de usuário  s na tomada de decisões. As demonstrações contábeis 

também mostram os resultados do gerenciamento, pela administração, dos recursos que 

lhe são confiados. As mais conhecidas são o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração 

do Resultado do Exercício (DR). Ribeiro (2003) fala que, o balanço patrimonial é uma 

demonstração que tem como objetivo evidenciar de forma resumida, o Patrimônio de uma 

empresa, de maneira qualitativa e quantitativa. Deve compreender todos os bens 

(tangíveis e intangíveis), os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido. Já as 

demonstrações de resultado do exercício visam mostrar ao empresário, se a entidade 

obteve lucros ou gerou prejuízos no decorrer de suas atividades. 

A palavra Auditoria tem sua origem no latim, provem de “auditore”, que significa 

ouvir. A auditoria para Montoto (2012), consiste na análise detalhada, na qual um 

contador-auditor fará uma revisão de todo o trabalho realizado pela contabilidade da 

entidade, criticando, de forma analítica, os registros contábeis, para verificar se existe 

alguma impropriedade, inadequação de procedimento ou até mesmo erro ou fraude. Ao 

final do seu trabalho, o contador-auditor deverá emitir um parecer com as opiniões 

técnicas e fundamentadas sobre seu trabalho e o de sua equipe. 

A análise de balanço, é um processo de transformação dos dados em informações 

úteis aos diversos usuários da informação contábil. Tem por finalidade o 

acompanhamento mensal dos indicadores escolhidos e desta forma, pode-se ter uma visão 

real das operações e do patrimônio da empresa, servindo como apoio no processo 

decisório. Sendo assim, seu objetivo é a avaliação da situação da empresa, em seus 

aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros (PADOVEZE 2000). 

 

2.2 AUDITORIA CONTÁBIL 

De acordo com Magalhães, Lunkes e Muller (2001), a auditoria surgiu na 

Inglaterra no ano de 1314, onde o governo utilizava o exame periódico e sistemático das 

contas públicas, devido a necessidade de controlar os registros contábeis e as 

movimentações financeiras. Com a revolução industrial as empresas aceleraram mais a 

evolução, para preservar a segurança e evitar a manipulação de informações. Como 

medida de segurança contra a possibilidade de manipulação de informações, os futuros 

investidores passaram a exigir que essas demonstrações fossem examinadas por um 

profissional independente da empresa e de reconhecida capacidade técnica. No Brasil o 

surgimento se deu mais significativamente no final da Segunda Guerra Mundial quando 

começou a entrada de multinacionais, filiais das que existiam na América do Norte e 

Europa contribuiu para a vinda das filiais de escritórios de auditoria que no exterior já 

prestavam serviços a estas empresas dando assim um avanço da auditoria no Brasil. 

Sá (2002) conceitua a auditoria contábil como um conjunto de atividades técnicas 

e procedimentos, exercidas de forma sistematizada numa entidade, compreendendo a 

avaliação e exame dos procedimentos e das operações praticadas, com vistas a apurar a 

exatidão dos registros contábeis e a realidade das operações, e sobre estes emitir uma 

opinião.  Marcondes (2003) salienta que o principal objetivo de uma auditoria, reside em 

emitir pareceres adequado sobre as demonstrações financeiras, sempre de acordo com os 

princípios mais comumente aceitos pela contabilidade. Ainda de acordo com o autor, um 

outro objetivo, não menos importante sobre a auditoria, é auxiliar a administração no 

processo de implementação de estratégias gerenciais, as quais se destacam: Assistência 
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nos processos de planejamento, execução e controle das operações empresariais; 

Assessorar nas implementações de tecnologias gerenciais, tecnologias de materiais, 

tecnologias de indústrias e dos processos; Detectar fraudes, desfalques e promover a 

investigação a ponto de quantificar os efeitos nos resultados dos negócios; e prevenir 

fraudes e erros relevantes em tempo. 

O conhecimento e noção de que a auditoria contábil pode contribuir em 

abundância para um desenvolvimento seguro e confiável da instituição é suma 

importancia, pois as  técnicas de análise lhe fornecem precisão, coerência e 

confiabilidade, podendo assim ser fundamentadora de qualquer mudança que possa a vir 

ocorrer para um aperfeiçoamento ou desenvolvimento, ou até mesmo na correção de 

alguma possível falha detectada na auditoria. 

 

2.3 AUDITORIA INTERNA 

O sistema de auditoria interna pode ser definido segundo Januzzi (2002), como 

uma série de políticas e procedimentos adotados pela administração da organização, para 

auxiliar no cumprimento dos objetivos administrativos, assegurando a execução ordenada 

e eficiente das atividades, o cumprimento das políticas administrativas, a correta guarda 

e utilização dos ativos, prevenção e detecção de fraudes, exatidão para com a integridade 

dos registros contábeis e a preparação de informações financeiras confiáveis.  Uma vez 

que, é através da auditoria que se busca maior credibilidade e confiabilidade das 

informações da empresa. O profissional responsável pela função de auditar, necessita 

obter diversas informações e elementos que sejam suficientes para estar convicto da 

capacidade de emitir suas opiniões e conclusões acerca da auditoria, recomendando 

assim, as ações necessárias para corrigir possíveis falhas e erros. 

Attie (1998) cita quatro princípios que devem ser observados na consecução dos 

trabalhos de auditoria, são eles: Independência, onde o auditor deve ser absolutamente 

independente e imparcial na interpretação de tudo que lhe for apresentado, atestando a 

cada dado um pronunciamento conclusivo. A independência necessita orientar o trabalho 

do auditor no sentido da verdade, evitando interesses, conflitos, vantagens; Integridade, 

o auditor deve ser integro em todos os seus compromissos que envolvem a empresa 

auditada, quanto as suas ações e opiniões e quanto ao público em geral; Eficiência, a 

auditoria é individual e intransferível, agindo o auditor em seu nome pessoal, assumindo 

inteira responsabilidade técnica pelos serviços executado; e Confidencialidade, na  

auditoria permite que o auditor designado para o trabalho tenha livre e irrestrito acesso a 

informações estratégicas importantes, desta forma, o mesmo só pode usar as informações 

obtidas para a execução do trabalho a ele determinado, não podendo de forma alguma 

divulgar fatos ou informações para benefício próprio. 

A auditoria pode apresentar diversas formas, sendo que cada uma delas possui 

características peculiares, sendo classificada de acordo com a extensão do trabalho, 

profundidade dos exames, natureza da auditoria, fins a que a auditoria se destina e de 

acordo com as relações entre o auditor e a entidade auditada. O processo de Auditoria 

Interna em qualquer entidade requer a utilização de ferramentas de trabalho que 

possibilitem alcançar os objetivos estabelecidos inicialmente. Com o intuito de realizar 

um trabalho satisfatório, os auditores devem aplicar determinados procedimentos de 

auditoria interna, veja na figura 2: 
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Figura 2: Divisão das Técnicas de Auditoria. 

 
Fonte: Adaptado de Attie (1992). 

 

Conforme consta na Resolução Conselho Federal de Contabilidade - CFC (2003) 

em relação aos procedimentos de auditoria que, constituem exames e investigações, 

incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao Auditor Interno 

obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à 

administração da entidade. São ferramentas técnicas, das quais o auditor se utiliza para a 

realização de seu trabalho, consistindo na reunião das informações possíveis e necessárias 

e avaliação das informações obtidas, para a formação de sua opinião imparcial. 

 

2.4 AUDITORIA INTERNA NA PREVENÇÃO DE FRAUDES 

Na concepção de Trisciuzzi (2009) desde o início fizeram-se necessárias as 

atividades de controle e supervisão sobre os negócios. Com evolução das organizações e 

seus relacionamentos, foi tornando-se cada vez mais necessárias as atividades de 

fiscalização e suporte à gestão, como a auditoria interna. Todas as informações que 

passam pela auditoria interna são relevantes, deve ser trabalhada, analisada e moldada 

para posterior apreciação do executivo máximo de uma organização ou do conselho de 

administração de uma sociedade, logo, podendo de imediato, trazer impactos nas decisões 

estratégicas, táticas e/ou operacionais das organizações. Em todo o mundo, a auditoria 

interna é realizada nos mais diversos setores e dentro de organizações cujo porte, 

finalidade e estrutura variam. Além disso, as leis e os costumes dos vários países diferem 

uns dos outros, podendo afetar o exercício da auditoria interna em cada setor. Em algumas 

empresas, a auditoria está voltada muito mais para uma atitude policial, ou seja, verificar 

a existência de irregularidades, fraudes, desvios e apontar os infratores para uma possível 

punição.  

De acordo com a Resolução CFC N.º 780/95, o termo fraude aplica-se a atos 

voluntários de omissão e manipulação de transações e operações, a fraude pode ser 

caracterizada pela falsificação ou alteração de registros ou documentos; pela omissão de 

transações nos registros contábeis; por registrar transações sem comprovação; e ainda por 

aplicar práticas contábeis indevidas. A fraude é motivada pela intenção de lesão de 

interesses alheios, resultando falsas situações de contas, lucros líquidos alterados, erros 

na classificação de receita e despesa, omissão de entrada de dinheiro, e outros atos falsos 
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com intenção criminosa. 

Na visão de Medeiros, Sergio e Botelho (2004), ao ser encontrado algum erro, 

deve-se observar com que frequência vem ocorrendo esse tipo de irregularidade, e em 

que proporção. Com essa verificação, pode-se procurar descobrir qual a causa daqueles 

erros que estão sempre se repetindo, bem como atentar para possíveis erros nas contas 

relacionadas. Conhecendo as falhas que vêm ocorrendo na empresa, fica mais fácil para 

o administrador buscar solucionar esse problema. Quando indicada a existência de fraude 

e/ou erro, e se o auditor acreditar que estes resultarão em distorções relevantes nas DRE’s, 

o auditor deve modificar seus procedimentos, ou adicionar outros. Assim, será permitido 

ao auditor confirmar ou eliminar a suspeita destas irregularidades. Caso a não aplicação 

daqueles, será discutida com a administração da entidade na qual está sendo auditadas, as 

providências que serão tomadas. 

Ainda na visão dos autores, a maior incidência de fraudes se dá em relação a 

operações que envolvem grandes quantias de dinheiro. Com o objetivo de impedir a 

ocorrência de fraudes, as empresas devem evitar, por exemplo, que a realização e 

autorização de pagamento sejam realizadas pela mesma pessoa. A prevenção deve 

começar a partir da contratação dos empregados, pois se observa que os setores de 

compras, financeiro, de recursos humanos e da tecnologia da informação são os mais 

afetados pelas irregularidades contábeis. A auditoria exerce um papel fundamental na 

verificação dessas irregularidades, visto que evidencia as fraudes, e principalmente, 

impede a prática desses delitos, e não apenas identifica os fatos já realizados. 

 

3 METODOLOGIA 

Para elaboração deste trabalho que aborda a auditoria como uma área responsável 

para realizar análises nas demonstrações contábeis a fim de prevenir erros e fraudes em 

instituições, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e estudo de caso de natureza 

descritiva e caráter qualitativo, buscando evidenciar que a auditoria é uma ferramenta de 

extrema importância para estas instituições. 

 A pesquisa bibliográfica para Gil (2008) é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, esse tipo de pesquisa 

tem como objetivo descrever as características de um determinado grupo, visando 

descobrir a existência ou identificar a relação entre variáveis e determinar a natureza da 

relação. É um instrumento indispensável para a realização de estudos com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 

procura a resposta (FONSECA, 2002).  

A pesquisa descritiva segundo Gil (2008) é um estudo que pretende descrever os 

fatos e fenômenos de determinada realidade. Para Andrade (2002) a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar, analisar, registrar, classificar e interpretar os fatos, e o 

pesquisador não interfere neles. 

Na pesquisa qualitativa o objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz 

de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991). 

O Estudo de caso, na visão de Gil (2008) consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Pode ser entendido como um instrumento de auxilio para a análise do tema pesquisado, 

ele visa contribuir mais diretamente devido ao seu modo de aplicação, sendo subsídio 

importante no desfecho e conclusão da pesquisa. (OLIVEIRA, SANTOS E COSTA, 
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2014). O estudo de caso será realizado a partir de um questionário, elaborado com a 

orientação de um profissional da área de auditoria, no qual será encaminhado para as 

instituições para que possam respondê-lo, de maneira com que seja possível uma melhor 

avaliação da área pesquisada, devido à experiência prática do entrevistado.  

O tipo de pesquisa escolhida para o desenvolvimento foi fundamentalmente 

motivada pela necessidade de obter respostas concretas, e imediatas sobre o tema 

abordado, buscando o conhecimento e argumentos de autores em relação ao tema. 

 

4 RESULTADOS 

Nesta seção será apresentada a percepção detalhada referente às questões que 

foram propostas as instituições financeiras, foi utilizado um questionário online com 

dezoito questões objetivas a fim de evidenciar o conhecimento dos profissionais que 

atuam nestas instituições financeiras sobre a relevância da auditoria no combate a erros e 

fraudes. 

Inicialmente foi realizado o perfil dos respondentes, questionou-se a cerca do sexo dos 

respondentes, conforme mostra a tabela 01: 

 

Tabela 01 – Sexo dos respondentes 

 

Sexo Percentual Amostra 

Feminino 42,9% 3 

Masculino 57,1% 4 

Total 100% 7 
Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

Pode-se verificar que 57,1% dos respondentes são do sexo masculino e 42,9% do 

sexo feminino, dando um total de 100% da amostra. Em seguida foi realizado o 

levantamento da faixa etária dos respondentes, veja na tabela 02. 

Tabela 02 – Faixa etária 

Idade Percentual Amostra 

Até 25 anos 0% 0 

De 26 a 35 anos 57,1% 4 

De 36 a 45 anos 14,3%      1 

De 46 a 50 anos  14,3%      1 

Acima de 50 anos   14,3%      1 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Veja que a maior parte da amostra está entre 26 e 35 anos correspondendo a 57,1% 

dos respondentes, seguido de 36 a 45 anos com 14,3% , de 46 a 50 anos com 14,3% e 

acima de 50 anos também com 14,3%. Em seguida, foi feito o levantamento do grau de 

escolaridade dos respondentes, veja na tabela 03: 
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Tabela 03 – Escolaridade 

Curso Percentual Amostra 

Graduação 57,1% 4 

Especialização 42,9% 3 

Mestrado 0% 0 

Doutorado 0% 0 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

Foi demonstrado que os respondentes graduados predominam com 57,1%, 

seguido por 42,9% de respondentes especializados. Logo após, foi realizado o 

levantamento sobre a predominância de cargos, como mostra a tabela 04: 

 

Tabela 04 – Cargos 

Cargos Percentual Amostra 

Coordenação/Liderança 28,6% 2 

Escriturário 28,6% 2 

Gerência 42,9%      3 

Auditor 0%      0 

Direção      0%      0 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 
Como pode-se verificar na tabela 04, em primeiro lugar está a gerencia com 

42,9%,, em segundo esta coordenação/liderança e escriturário, ambos com 28,6%. Na 

tabela 05, foi questionado aos respondentes o tempo em que os mesmos exercem a sua 

função. 

 

Tabela 05 – Tempo em que exerce a função 

Tempo Percentual Amostra 

De 6 meses a 1 ano 0% 0 

De 1 ano a 5 anos    85,7%     6 

De 5 anos a 10 anos    14,3%     1 

Mais de 10 anos      0%     0 

Total 100% 7 
Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Ficou claro que a maioria dos respondentes exercem suas funções entre 1 ano e 5 

anos, correspondendo a 85,7% em seguida com 14,3% o período de 5 anos a 10 anos. Na 

próxima fase da pesquisa, foi levantado algumas questões aos respondentes a cerca da 



 

571 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

auditoria e sua relevância na prevenção e detecção de fraudes e erros. Será apresentada a 

seguir a tabela 06, onde foi questionado aos respondentes sobre a importância de possuir 

auditoria na organização. 

 

Tabela 06 – Questionamento quanto à importância da existência de auditoria na 

organização 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 0% 0 

Concordo Parcialmente 57,1% 4 

Concordo Totalmente 42,9% 3 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Na tabela 06, 57,1% dos respondentes concordam parcialmente que a existência 

da auditoria é importante dentro da organização, o que para Franco e Marra (2001) a 

auditoria exerce um papel importante nas organizações, uma vez que é através dela que 

as informações são analisadas auxiliando  dos gestores na tomada de decisões, em seguida 

temos com 42,9% os respondentes que concordam totalmente que é importante a 

existência da auditoria nas organizações. Na tabela 07, foi questionado sobre a incidência 

de fraudes nas organizações ocorre por meio interno. 

 

Tabela 07 – Questionamento sobre se a maior  incidência de fraudes ocorre por meio 

interno a organização. 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 57,1% 4 

Concordo Parcialmente 

Concordo Totalmente 

28,6% 2 

14,3% 1 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Foi evidenciado que 57,1% dos respondentes são indiferentes, o que confirma a 

visão de Medeiros, Sergio e Botelho (2004) que fala que a maior incidência de fraudes se 

dá nas operações que envolvem grandes quantias, a amostra foi seguidos por 28,6% que 
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concordam parcialmente e concordando totalmente 14,3%. Após isso foi questionado aos 

respondentes a opinião dos mesmos em relação a realização periódica da auditoria. 

 

Tabela 08 – Opinião sobre a realização periódica da auditoria 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Veja que 85,7% dos respondentes concordam parcialmente com a realização 

periódica da auditoria, porém conforme o CFC (2003) os procedimentos de auditoria se 

constituem em exames e investigação e incluem testes de observância e testes 

substantivos, que possam permitir o auditor obter subsídios suficientes para fundamentar 

suas conclusões, com isso fica claro que a periodicidade da auditoria é importante para 

que assim o auditor possa dá os seus pareceres a cerca dos registros analisados, em 

segundo lugar na amostra fica os que concordam totalmente com 14,3%. O próximo 

questionamento foi realizado para saber a opinião dos respondentes sobre a eficiência da 

auditoria na prevenção de erros e fraudes, veja na tabela 09: 

 

Tabela 09 – Opinião sobre a eficiência da auditoria na prevenção de erros e fraudes 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente   28,6%     2 

Concordo Parcialmente 42,9% 3 

Concordo Totalmente 28,6% 2 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Pode-se verificar que 42,9% dos respondentes concordam parcialmente, que a 

auditoria é eficiente na prevenção de erros e fraudes, o que se contrapõe à Trisciuzzi 

(2009) que diz que  a auditoria interna concede informações relevantes que são 

trabalhadas, moldadas e analisadas para posterior apreciação do executivo máximo da 

organização, podendo trazer impactos nas decisões estratégicas, táticas e operacionais 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 0% 0 

Concordo Parcialmente 

Concordo Totalmente 

85,7% 6 

14,3% 1 

Total 100% 7 
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dessas organizações, seguidas dos indiferentes com 28,6% e concordando totalmente 

28,6%. Logo após, foi questionado aos respondentes sobre a implantação de ações 

internas de natureza preventiva para a redução de fraudes, veja na tabela 10: 

Tabela 10 – Questionamento sobre a implantação de ações de natureza preventiva para 

a redução das fraudes 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 14,3% 1 

Concordo Parcialmente 57,1% 4 

Concordo Totalmente 28,6%     2 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Pode-se verificar que 57,1% dos respondentes concordam parcialmente com a 

implantação de ações internas de natureza preventiva; na visão de Marcondes (2003) um 

dos objetivos da auditoria é auxiliar a administração no processo de implementação de 

estratégias gerenciais, dando assistência nos processos de planejamento, execução e 

controle das operações,  detectando, quantificando e prevenindo fraudes e erros relevantes 

a tempo, seguido de 28,6% que concordam totalmente e 14,3% que são indiferentes. 

Também foi realizado o levantamento da opinião dos respondentes em relação a 

ocorrência de fraudes, se elas são decorrentes de fragilidades nos processos internos, veja 

a tabela 11: 

 

Tabela 11 – Opinião dos respondentes em relação a ocorrência de fraudes em que ela 

seja decorrente de fragilidades nos processos internos. 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0%     0 

Indiferente   28,6%     2 

Concordo Parcialmente 57,1% 4 

Concordo Totalmente 14,3% 1 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Verifica-se que 57,1% dos respondentes concordam parcialmente que as fraudes 

sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos, porém de acordo com a 

resolução CFC Nº 780/95 a fraude é motivada pela intenção de interesses alheios, 
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resultando em falsas situações de contas, lucros líquidos alterados, erros na classificação 

de receita e despesa, omissão de entrada de dinheiro e outros, e segundo Medeiros, Sergio 

e Botelho (2004) as empresas devem evitar que realizações e autorizações de pagamentos 

sejam efetuadas por uma única pessoa, pois isso facilita possíveis alterações nos registros 

contábeis, iniciando uma prevenção no momento da contratação dos funcionários, e 

seguido de 28,6% que são indiferentes e 14,3% que concordam totalmente.  Em seguida 

foi perguntado aos respondentes se as informações relevantes para a organização devem 

ser devidamente identificadas, documentadas, armazenadas e comunicada aos 

responsáveis, veja na tabela 12: 

 

Tabela 12 – Pergunta referente as informações relevantes para a organização, se as 

mesmas são devidamente identificadas, documentas, armazenadas e comunicada aos 

responsáveis. 

Nível de concordância Percentual Amostra  

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 28,6% 2 

Concordo Parcialmente 28,6% 2 

Concordo Totalmente 42,9% 3 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Observarmos que 42,9% dos respondentes concordam totalmente que as 

informações relevantes devem ser devidamente identificadas, documentos, armazenadas 

e comunicadas aos responsáveis o que corrobora com Januzzi (2002) que define a 

auditoria interna como uma serie de politicas e procedimentos adotados pela 

administração da organização para auxiliar no alcance dos objetivos administrativos e em 

segundo lugar está indiferente e concordo parcialmente, ambos com 28,6%. O próximo 

questionamento é referente a opinião dos respondentes em relação aos controles internos, 

se os mesmos concordam que os controles internos contribuem para a execução dos 

objetivos da auditoria, que é de detectar ou prevenir erros e fraudes. 

 

Tabela 13 – Pergunta referente a opinião dos respondentes em relação a contribuição 

dos controles internos para a execução do objetivo da auditoria que é detectar ou 

prevenir erros e fraudes. 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 42,9% 3 
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Concordo Parcialmente 28,6% 2 

Concordo Totalmente 28,6% 2 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Constatamos que 42,9% dos respondentes responderam como indiferentes em 

relação à contribuição dos controles internos o que contraria Nascimento e Pereira (2005) 

que fala que os controles internos e a auditoria interna são aliados tanto na prevenção 

como na correção de fraudes, visto que uma organização dificilmente poderá confirmar a 

continuidade do seu negocio sem manter controles que possam garantir o fluxo de 

operações, concordando parcialmente temos 28,6% da amostra e concordando totalmente 

com 28,6%. Logo após, foi questionado sobre se deve ou não instaurar sindicâncias para 

apurar responsabilidades em casos de descobertas de fraudes, veja o resultado na tabela 

14: 

 

Tabela 14 – Questionamento sobre se deve ou não instaurar de sindicâncias para apurar 

as responsabilidades em casos de descobertas de fraudes. 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 28,6% 2 

Concordo Parcialmente 42,9% 3 

Concordo Totalmente 28,6% 2 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Percebe-se que temos 42,9% concordando parcialmente, o que pode ser 

confirmado segundo a visão de Trisciuzzi (2009) que fala que a auditoria interna é 

realizada nos mais diversos setores de uma organização cujo porte e finalidade e estrutura 

podem variar, as leis e costumes dos vários países diferem uns dos outros podendo afetar 

o exercício da auditoria em cada setor, em algumas empresas a auditoria é mais utilizada 

de forma investigativa onde verifica-se a existência de irregularidades, fraudes e desvios 

e apontam os infratores, para uma possível punição, vindo em segundo lugar estão os 

indiferentes e também os que concordam totalmente, ambos com 28,6%.  

E por fim, foi questionado aos respondentes se os mesmos acham importante ter 

conhecimento dos objetivos da contabilidade, e se estes objetivos podem contribuir para 

o desenvolvimento da organização, veja na tabela 15: 

 

Tabela 15 – Opinião dos respondentes em relação à importância do conhecimento dos 

objetivos da contabilidade e se os mesmos podem contribuir para o desenvolvimento da 
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organização. 

Nível de concordância Percentual Amostra 

Discordo Totalmente 0% 0 

Discordo Parcialmente 0% 0 

Indiferente 14,3% 1 

Concordo Parcialmente 57,1% 4 

Concordo Totalmente 28,6% 2 

Total 100% 7 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Nota-se que 57,1% da amostra dos respondentes concordam parcialmente que os 

conhecimentos dos objetivos podem contribuir para o desenvolvimento da organização o 

que para Marcondes (2003) o conhecimento dos procedimentos e operações contábeis é 

de suma importância, visto que, é a partir desse conhecimento que torna-se possível o 

auxiliar á administração no processo de implementação de estratégias gerenciais, e 

seguido de 28,6% da amostra concordando totalmente e 14,3% indiferente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Analisando a fundamentação teórica e o resultado da pesquisa, teve-se a percepção 

que o nível de ideia com o intuito de confrontar a fraude é no mínimo controverso, pois a 

maioria concorda que deve ser feito alguma ação para combater e prevenir fraudes, e até 

mesmo concordam que seja importante o uso da auditoria, entretanto são indiferentes ao 

uso de controles internos nas instituições para tentar chegar à fonte do problema. De 

acordo com o artigo 1º da resolução Nº 2.554 de 24/09/1998, determina que as instituições 

financeiras autorizadas a funcionar, implantem e implementem os controles internos, 

assim sendo, nota-se que os envolvidos não possuem compreensão das ações a serem 

exercidas para efetivação do resultado esperado na execução adequada dos controles 

internos. Com isso, algo que foi determinado como obrigatório para a administração, 

passa em branco por razão dos membros responsáveis não terem condições ou 

conhecimento adequado para pôr em prática as atividades que são essenciais para o 

desenvolvimento.  

Por fim, a pesquisa se mostrou satisfatória, uma vez que auditoria foi reconhecida 

como a principal fonte para a prevenção e detecção de erros e fraudes e com isso 

alcançando o nosso objetivo principal, porém esta pesquisa houve limitações, pois foi um 

estudo de caso realizado nas instituições financeiras de Mossoró-RN, fato este que não se 

podem generalizar seus resultados. Todavia a instrução primordial acerca de toda a 

documentação adotada necessário para a realização de uma auditoria interna eficiente é 

insatisfatória. Diante disto sugere-se novas pesquisas com ênfase no conhecimento do 

próprio administrador no que se diz respeito às informações contábeis da organização, 

para que possa ser comprovada a interdependência entre o controle interno da organização 

e a auditoria na mesma. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo apresentar a relevância da Auditoria Interna para a 

organização na visão dos graduandos de ciências contábeis, o quanto está traz eficiência 

e eficácia dentro de uma entidade. A metodologia consistiu de um questionário aplicado 

aos alunos das instituições públicas de Mossoró-RN, levando em consideração que os 

mesmos já tenham cursado está disciplina durante a graduação. Com resultado da 

pesquisa, percebeu-se que a opinião dos respondentes está em consonância com as 

citações dos diversos autores, tais como Dias(2012), Ribeiro(2010), entre outros. A 

auditoria é uma das ferramentas mais utilizada para detectar e prevenir erros e fraudes, 

sendo dividida em interna e externa, após a aplicação destes questionários, pode-se 

perceber que os alunos estão cientes de total relevância e tem visão ampla para 

determinado tema.  

Palavras-chave: Auditoria. Auditoria Interna. Discentes. 

ABSTRACT 

This study aims to present the relevance of the Internal Audit for the organization in the 

view of the graduates of accounting sciences, how much is efficiency and effectiveness 

within an entity. The methodology consisted of a questionnaire applied to the students of 

the public institutions of Mossoró-RN, considering that they have already studied this 

discipline during graduation. Because of the research, it was noticed that the respondents' 
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opinion is in line with the citations of the various authors, such as Dias (2012), Ribeiro 

(2010), among others. The audit is one of the most used tools to detect and prevent errors 

and fraud, being divided in internal and external, after the application of these 

questionnaires, it is possible to perceive that the students are aware of total relevance and 

have broad vision for a certain theme. 

Keywords: Audit. Internal Audit. Students. 

 

1 INTRODUÇÃO          Auditoria é 

uma técnica contábil que consiste em um processo sistemático de obtenção e avaliação 

de evidências sobre informações contidas nas demonstrações contábeis para emissão de 

uma opinião de quão adequadas ou razoáveis estão essas demonstrações. (BARRETO, 

GRAEFF, 2014) desse modo a auditoria é de suma reverência para uma organização pois 

através dela pode-se verificar e examinar as demonstrações de acordo com as normas e 

princípios contábeis vigentes, e auxilia a administração do desempenho de suas funções 

fornecendo análise, recomendações e entre outros sendo esta dividida em interna e 

externa. 

Segundo Dias (2012) A auditoria interna contábil nada mais é do que uma 

ferramenta que irá auxiliar os gestores nas suas tomadas de decisões, pois quando 

aplicada, tem-se uma confiabilidade maior nas informações contidas no balanço contábil. 

Desde então, Castanheira (2007) dizia que a auditoria interna passou por dois 

paradigmas e nos dias atuais encontra-se o terceiro. O primeiro paradigma tinha como 

enfoque a observação e contabilização e pendurou até 1941, com o surgimento da prática 

profissional contemporânea da auditoria interna sendo está o segundo paradigma com 

dois marcos importante, o surgimento das (IIA) e o lançamento do primeiro livro de 

auditoria interna tendo como conceito o sistema de controles internos. Hoje, no entanto, 

a auditoria é baseada na visão dos processos com riscos de negócios e nas práticas das 

governanças corporativa. 

Essa linha de discussão proporciona uma relevante contribuição em termos de 

literatura contábil, visto que existem poucos artigos que trata desse tema, assim sendo o 

problema em questão é: Quais as relevâncias das práticas da Auditoria interna na 

percepção dos discentes de ciências contábeis nas instituições de ensino superior (IES) 

públicas de Mossoró RN? E como objetivos específicos: Identificar as práticas e citar 

quais são desenvolvidas pela Auditoria interna dentro de uma organização e verificar se 

as normas a serem seguidas são percebidas de forma positiva para eficiência da auditoria 

interna. 

O objetivo de estudo é analisar as práticas para implementação da Auditoria 

interna na percepção dos discentes de ciências contábeis nas instituições de ensino 

superior (IES). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TÉCNICAS CONTÁBEIS 

As principais funções da Contabilidade são: registrar, organizar, demonstrar, 

analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade econômica 

ou social que a empresa exerce no contexto econômico. Tem por finalidade registrar fatos 

e produzir informações que possibilitem ao dono do patrimônio o controle (certificar-se 
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de que a organização está atuando de acordo com os planos e políticas traçados) e 

planejamento (decidir qual curso tomar para atingir com mais rapidez, eficiência e 

eficácia o objetivo proposto) de como agir no seu patrimônio. São diversas as Técnicas 

Contábeis disponibilizadas pela contabilidade e que buscam auxiliar os envolvidos no que 

se refere à gestão de uma empresa comercial; dentre elas, estão a Escrituração, as 

Demonstrações, a Auditoria e as Análises de balanços (RIBEIRO, 2010) 

Escrituração é o registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos 

que ocorrem na empresa. Uma empresa sem Contabilidade é uma entidade sem memória, 

sem identidade e sem as mínimas condições de sobreviver ou de planejar seu crescimento. 

A escrituração contábil visa criar um registro autêntico das atividades, produzindo um 

padrão gráfico a ser utilizado pelo próprio empresário e por outros indivíduos que com 

ele se relacionam, a fim de possibilitar um melhor planejamento e gerenciamento dos 

negócios (MOREIRA, 2010). A mesma tem algumas características, que são: registrar 

em livros ou registros auxiliares, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as 

modificações do patrimônio em um determinado período, em virtude da atividade 

econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico de forma 

Administrativa (controlar o patrimônio das entidades e prestar informações), e 

Econômica (apurar o Lucro ou Prejuízo em um determinado período). 

A escrituração contábil, é a primeira técnica utilizada pelo profissional da 

contabilidade, cuida-se do lançamento dos fatos contábeis em livros destinados ao 

registro de tais operações. Segundo os princípios da oportunidade e do registro pelo valor 

original, a escrituração deverá ser feita de imediato e corretamente, independente das 

causas, e sempre pelo valor original, lembrando que os princípios mais se confundem 

como regras pois sua observância é obrigatória ensejando inclusive punições a quem 

deixe de aplicá-los, dessa forma podemos perceber a importância da escrituração nos 

processos de controle financeiro e fiscal da entidade. 

A escrituração contábil é a mais importante das técnicas contábeis, pois somente 

a partir dela que se desenvolvem as demais técnicas de demonstração, analise e auditoria, 

sua finalidade é a de fornecer a pessoas interessadas informações sobre um patrimônio 

determinado. 

Conta é o nome técnico dado aos componentes patrimoniais (Bens, Direitos, 

Obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de Resultado (Despesas e Receitas). 

É através das contas que a Contabilidade consegue desempenhar seu papel. 

Demonstrações contábeis são informações e dados que as empresas oferecem ao 

fim de cada exercício, com a finalidade de mostrar aos acionistas, ao governo e todos os 

interessados, o que ocorreu na empresa durante aquele período. As principais 

demonstrações contábeis têm por finalidade realizar um balanço patrimonial, 

caracterizando assim os bens e também a posição financeira de uma determinada 

organização. A Demonstração do Resultado Exercício (DRE), atualmente chamada 

somente de DR (demonstração do resultado) é um tipo de demonstração que evidencia os 

lucros e ou prejuízos em um tempo de exercício pré-determinado, comparando assim 

despesas, receitas e outras atividades econômico-financeiras do período (BRUNI; 

FAMÁ, 2006). 

Definidas na Lei 6.404/76 art. 176 e art. 186 § 2º , seis(6) demonstrações são 

obrigatórias. São elas, Balanço patrimonial (BP) ao final do período; Demonstração do 

resultado do exercício (DRE); Demonstração dos fluxos de caixa (DFC) do período; 

Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados (DLPA); Demonstração das mutações 

do patrimônio líquido (DMPL) do período; Se companhia aberta, demonstração do valor 
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adicionado (DVA) 

Conforme Ribeiro (2003) balanço patrimonial é uma demonstração que tem como 

objetivo evidenciar de forma resumida, o Patrimônio de uma empresa, de maneira 

qualitativa e quantitativa, dividido em dois grandes grupos, o ativo contendo os bens e 

direitos, sendo um recurso controlado pela entidade, em decorrência de eventos passados 

que se espera que gerem benefícios econômicos futuros, e o passivo contendo as 

obrigações, sendo portanto, uma obrigação presente na entidade, em decorrência de 

eventos passados, em que se espera que sua liquidação gerem benefícios econômicos 

futuros, dentro deste grupo existe o patrimônio líquido, que consiste no interesse residual 

dos sócios. 

A análise de balanço é uma ferramenta muito importante dentro da contabilidade, 

é através dela que podemos analisar os pontos positivos e negativos de uma empresa. O 

analista de balanço preocupa-se com as demonstrações financeiras que por sua vez, 

precisam ser transformadas em informações que permitam concluir se a empresa merece 

ou não credito, se vem sendo bem ou mal administrada, se tem ou não condições de pagar 

suas dívidas, se é ou não lucrativa se vem evoluindo ou regredindo se é eficiente ou 

ineficiente, se irá falir ou se continuará operando (MATARAZZO, 2003). Conforme 

Ribeiro (2003) podemos exemplificá-las da seguinte maneira no quadro 1: 

 

Quadro 1: Elementos da composição do balanço patrimonial 
ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Circulante 

 

Compreende contas que estão constantemente em 

giro – movimento-, sua conversão em dinheiro 

ocorrerá, no máximo até o próximo exercício 

social. 

 

Realizável a longo prazo 

 

Incluem-se nessa conta bens e direitos que se 

transformarão em dinheiro após o exercício 

seguinte. 

 

Permanente 

 

São bens e direitos que não se destinam a venda e 

tem vida útil longa, no caso de bens. 

 

- Investimento 

 

São as aplicações de caráter permanente que geram 

rendimentos não necessários a manutenção da 

atividade principal da empresa. 

 

- Imobilizado 

 

Abarca itens de natureza permanente que serão 

utilizados para a manutenção da atividade básica 

da empresa. 

 

- Diferido 

 

São aplicações que beneficiarão resultados de 

Circulante 

 

Compreende obrigações exigíveis que serão 

liquidadas no próximo exercício social: nos 

próximos 365 dias após o levantamento do balanço. 

 

Exigível 

 

A longo prazo relacionam-se nessa conta obrigações 

exigíveis que serão liquidadas com prazo superior a 

um ano – dívidas a longo prazo. 

 

Patrimônio líquido 

 

São recursos dos proprietários aplicados na 

empresa. Os recursos significam o capital mais o 

seu rendimento – lucros e reservas. Se houver 

prejuízo, o total dos investimentos dos proprietários 

será reduzido. 
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exercícios futuros. 

Fonte: Marion (1998). 

 

As Técnicas Contábeis, sobretudo reforçam a importância da Contabilidade para 

as instituições comerciais. Sob esta perspectiva, é possível obter informações sobre a 

estruturação do patrimônio, das suas modificações e dos resultados financeiros 

decorrentes da administração dos bens, e, com a utilização do conhecimento contábil, o 

atual modelo de gestão, compreendido pelos princípios administrativos de Planejamento, 

Organização, Direção e Controle, se desenvolve, adquirindo maiores valores, como 

registros autênticos de informações e maior transparência na administração. 

 

2.2 AUDITORIA 

 A auditoria é uma técnica contábil que avalia por meio de processos a relevância e 

veracidade de documentos e informações da empresa e se os mesmos estão de acordo 

com as normas estabelecidas, todos os processos da auditoria devem ser executados e 

auditados por um profissional especializado, sendo este responsável por evitar fraudes e 

erros nas demonstrações, é uma tecnologia contábil aplicada sistematicamente, sobre 

situações ou fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, sejam eles: 

ocorridos, por ocorrer ou prospectados e diagnosticados (SÁ, 2002). 

 Para Franco e Marra (2001) A auditoria verifica por meio de exame de registros e 

documentos, inspeções e confirmação de informações a real situação econômica e 

financeira entre outras situações da empresa se estão de acordo com os princípios 

fundamentais e normas de contabilidade. Ou seja, é de suma importância realizar tão 

técnica para a empresa, pois traz a público a realidade da entidade, no que se refere as 

regras e normas existentes na contabilidade, é uma ferramenta que visa detectar e prevenir 

distorções relevantes nas informações. 

A Auditoria funciona como o processo sistemático para obter e avaliar prova 

acerca da correspondência entre informações, situações ou procedimentos como também 

um método de prevenção de erros/fraudes nas demonstrações, (Martins e Morais (2007) 

pode-se dizer então que auditoria tem como finalidade garantir a confiabilidade das 

informações da empresa, mostrando a realidade em que se encontra. 

 A origem da auditoria está fortemente associada com a história da contabilidade, 

desde os primórdios sempre esteve relacionada com as atividades econômicas, com 

controle e verificação dos registros das informações encontradas, o surgimento e evolução 

da auditoria estão relacionados com o desenvolvimento econômico das empresas, com a 

expansão do mercado e o acirramento da concorrência, houve a necessidade de a empresa 

ampliar suas instalações fabris e administrativas, investir no desenvolvimento tecnológico 

e aprimorar os controles e procedimentos internos em geral, principalmente visando à 

redução de custos e, portanto, tornando mais competitivos seus produtos e serviços do 

mercado (ALMEIDA, 2010) 

A auditoria está relacionada com a instalação de empresas internacionais de 

auditoria independente, uma vez que investimentos também internacionais foram aqui 

implantados onde passaram a ter suas demonstrações contábeis auditadas, conforme 

necessidade (ATTIE, 2010). 

 De acordo com Vicente (2011) no início as auditorias eram denominadas corretivas, 

com objetivo de detectar fraudes e erros, assegurando aos administradores o controle 

exato das contas, vale ressaltar, portanto, que a auditoria não deve ser vista somente como 
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uma ferramenta severa para detectar possíveis distorções, pois está abrande muitas áreas 

tais como: auditoria contábil também chamada financeira tendo como finalidade, verificar 

registros e demonstrações contábeis relacionados a fatos que modificam o patrimônio da 

empresa, como também a auditoria fiscal onde sua finalidade é analisar se a empresa está 

cumprindo corretamente com suas obrigações fiscais, inclusive em relação ao pagamento 

dos tributos (como contribuinte). 

 A auditoria tem como principal função oferecer um parecer confiável que possua 

credibilidade para aqueles que necessitam, resume-se num exame analítico e sistemático 

da realidade da empresa que permite ao profissional da área apresentar suas opiniões, 

críticas e conclusões, após ter feito um levantamento e exame de documentos, registros, 

demonstrações e quaisquer outros informes ou elementos e verificar a adequação dos 

requisitos legais e normas contábeis vigentes (SÁ, 2002). 

 A Auditoria divide-se em dois tipos: Auditoria Externa e Auditoria Interna onde 

ambas têm aspectos em comum, e utilizam técnicas semelhantes, o que diferencia um do 

outro é que a auditoria interna é um acompanhamento periódico e mais detalhado e, por 

fazer parte da empresa tem maior acesso às informações. Na primeira, é a auditoria 

realizada por profissionais qualificados, que não são empregados da administração 

auditada, com o objetivo principal de emitir uma opinião independente, com base em 

normas técnicas, sobre a adequação ou não das demonstrações contábeis. Também 

conceituada como auditoria independente, é a auditoria contábil realizada por 

especialistas não vinculados à organização examinada (ARAÚJO, 2004, p. 20). Já o 

segundo, é a auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro da 

empresa, que se destina a revisar as operações, como um serviço prestado à 

administração. Constitui um controle gerencial que funciona por meio da análise e 

avaliação da eficiência de outros controles (CREPALDI, 2009, p. 41). 

 

2.3 AUDITORIA INTERNA 

“A auditoria interna é uma função independente de avaliação, criada dentro da 

empresa para examinar e avaliar suas atividades, como um serviço a essa mesma 

organização” (ATTIE, pág. 1992). Já na concepção de Dias (2012, p. 23) “A finalidade 

da auditoria interna resume-se em auxiliar os membros da empresa no desempenho de 

suas atividades” pois a auditoria lhes proporciona análises, avaliações, recomendações, 

assessoria e informação concernente às atividades revisadas ou seja, auditoria interna tem 

como finalidade apoiar, orientar, dar suporte à administração da empresa identificando 

erros e falhas e propondo soluções para os mesmos. 

 A auditoria interna surge da necessidade de maior ênfase no acompanhamento dos 

controles e procedimentos internos de uma empresa, atrelado normalmente ao 

crescimento de suas atividades, servindo como subsídio ao princípio contábil da 

continuidade no que se refere ao seu desenvolvimento de forma a buscar a excelência no 

mercado em que atua. 

 Segundo Almeida (2009) “o auditor interno é um empregado da empresa, e dentro 

de uma organização ele não deve estar subordinado àqueles cujo trabalho examina”, pois 

faz parte da alta administração da empresa, porém de forma diferenciada dos demais 

setores possui funções independentes das executadas ali dentro, que visam contribuir com 

os gestores na identificação de problemas e soluções existentes, por meio de controle e 

assessoria.  

Como pode-se perceber na figura 1 a seguir, apesar de ser subordinado á 
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Administração, o auditor interno deve ter certa autonomia, essa autonomia naturalmente, 

será menor do que a do auditor independente. Contudo, aquele auditor deve produzir um 

trabalho livre de interferências internas. 

Figura 1: Auditoria Interna – Posição Hierárquica

 
Fonte: Khatib (2014). 

  

 Os objetivos da auditoria interna segundo Almeida (2009) são exatamente 

verificar se as normas internas estão sendo seguidas e avaliar a necessidade de novas 

normas internas ou de modificação das já existentes. 

 Niyame; Silva (2011) pode-se destacar uma série de objetivos principais da 

auditoria interna, são eles: Revisar e avaliar os controles internos da entidade como 

também acompanhar e monitorar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela 

administração superior é verificar se as informações fornecidas à administração superior 

são corretas, completas e oportunas assim como verificar e revisar os principais ciclos 

operacionais da empresa e Controlar e proteger o patrimônio da entidade. 

Conforme Maesta (2008) os passos efetuados pela auditoria devem, 

primeiramente, ser planejados para que haja uma sequência de trabalho a ser seguida. 

Portanto, logo após o auditor avaliará os procedimentos de controle interno, efetuando a 

revisão dos mesmos.  

Ao executar os procedimentos de auditoria, o auditor aplicará testes de avaliação 

para colher as evidências, ou seja, os fatos ocorridos e, a partir deste, emitirá um relatório 

com as deficiências do setor e sugestões de melhoria 

Segundo a NBR ISO-9001:2000, a auditoria geral conta basicamente com oito 

processos que se deve seguir, sendo estes imprescindíveis para obter um bom resultado 

do auditor, com uma informação completa, neutra e livre de erros detectando então, 

possíveis distorções relevantes. 

O quadro 2 a seguir mostra quais os processos feito pelo auditor e seus 

procedimentos:  

 

Quadro 2:Procedimentos feito pelo auditor 

-1º ETAPA – Planejamento 

Operacional 

Esta etapa representa o início do trabalho do auditor, onde o mesmo 

começa, de forma planejada, a organizar e definir as estratégias e 

objetivos para executar suas atividades, ou seja, o seu plano de trabalho; 

-2º ETAPA – Seleção e entrevistas 

dos principais operadores dos 

controles internos do ciclo 

Nessa etapa realiza-se entrevistas com os principais operadores dos 

controles internos, para se conhecer o fluxo das atividades do processo e 

seu desenvolvimento, coletando informações essenciais para realização 
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da auditoria; 

-3º ETAPA – Elaboração dos fluxos 

operacionais dos processos. 

Aqui o auditor junta as informações coletadas, permitindo ter uma visão 

integrada do sistema e começa a elaborar os fluxos operacionais dos 

processos, sabendo quais testes são necessários aplicar para averiguar as 

falhas existentes; 

-4º ETAPA – Identificação dos 

pontos críticos de controle do fluxo 

Depois da elaboração do processo é possível identificar os pontos críticos 

que estejam causam impactos relevantes nas atividades do processo; 

-5º ETAPA – Construção da Matriz 

de Análise de riscos e impactos. 

Após a identificação dos pontos críticos tem-se a construção da matriz de 

análise de riscos e impactos, uma ferramenta para auxiliar e priorizar as 

ações a serem executada; 

-6º ETAPA – Elaboração do 

Programa de trabalho para coleta de 

evidências. 

Nessa etapa são expostas as evidências coletadas em campo, redefinindo 

as formas de trabalho para possível adequação do mesmo; 

-7º ETAPA – Elaboração do relatório 

de auditoria operacional de controles 

internos. 

Os resultados mensurados durante o processo e as recomendações e 

medidas para possíveis adequações devem constar na elaboração do 

relatório; 

-8º ETAPA – Elaboração de Plano de 

Ação para implantação das 

recomendações. 

Após a apresentação dos resultados da auditoria operacional nos controles 

internos propõem-se um Plano de Ação para implantação das 

recomendações, ou seja, a implantação de mecanismos de controle para 

sanar as falhas encontradas, garantindo assim que a entidade passe a 

exercer suas atividades com mais eficiência e eficácia, obtendo os 

resultados esperados. 

Fonte: NBR ISO-9001 (2000). 

 

De acordo com NBC T12 auditor tem como objetivo trazer a público um parecer, 

este sendo um relatório, contendo instrumento técnico pelo qual o auditor interno 

comunica os trabalhos realizados, suas conclusões, recomendações e as providências a 

serem tomadas pela administração, devendo ser redigido com objetividade e 

imparcialidade, de forma a expressar claramente os resultados dos trabalhos realizados. 

O relatório do auditor interno é confidencial e deve ser apresentado ao superior imediato 

ou pessoa autorizada que o tenha solicitado, deve, no seu relatório, destacar, quando for 

o caso, as áreas não examinadas, informando os motivos pelos quais não as contemplou. 

3 METODOLOGIA           Na 

pesquisa realiza-se o estudo e a análise da visão que os estudantes têm com a auditoria 

interna. São exemplos de pesquisa, as pesquisas mercadológicas e de opinião Barros e 

Lehfeld (2007), no caso em questão foi a percepção por meio de questionário, definido 

como uma pesquisa descritiva e qualitativa, onde Minayo (2003, p. 16-18) conceitua 

como sendo é o caminho do pensamento a ser seguido. 

Baseando-se em atender ao problema de estudo, este questionário foi dividido em 

duas categorias: a) perfil socioeconômico dos acadêmicos; b) percepção em relação ao 

tema, atribuída a nota de 1 a 5, 5 quando concordado totalmente com a afirmação e 1 

quando discorda da mesma. A população foi composta pelos discentes do curso de 

ciências contábeis de Mossoró-RN, são eles estudantes das instituições públicas de ensino 

superior do município, sendo então,  19 cursando na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte (UERN) e 24 da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 

somando 43 pessoas no total, sendo 19 do 8° período da UERN e 21 do 7º período com 3 

do 8° na UFERSA, onde foi feito uma análise geral na percepção dos mesmos na questão 

da importância da auditoria interna, e quanto a preferências deles para esse ramo de 

atuação na área profissional.  
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Quanto aos procedimentos se enquadra como levantamento de dados, onde se 

caracteriza basicamente, como a solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para em seguida [...] obter as conclusões 

correspondentes aos dados coletados (GIL, 1999, p. 70). O aspecto principal que será 

considerado é o resultado obtido através de perguntas que é feito para os estudantes que 

já tenham ou estejam cursando disciplina graduação, visando que já tenham sua própria 

opinião formada sobre a auditoria. 

4 RESULTADOS 

Inicialmente optou-se por realizar a caracterização da amostra, observado o 

gênero dos discentes, a seguir: 

 

Tabela 1 – Gênero dos respondentes 

 

Gênero  

Masculino 44,19% 

Feminino 55,81% 

Total 100% (43 respondentes) 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Como consta no Tabela acima, 24 dos questionados são mulheres e 19 respondido 

por homens, equivalente à 55,81 e 44,19 respectivamente. 

Em seguida, foram apresentados os dados referentes a idade dos respondentes 

assim como a suas atuações profissionais na área. 

 

Tabela 2- Faixa etária 

 

Até 22 anos  4,65%  

23 à 30 anos  60,47%  

31 à 38 anos  30,23%  

Acima de 39 anos  4,65%  

Total  100%  
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

Dos alunos, 2 tinham idade até 22 anos, entre 23 e 30 anos somaram 26 estudantes, 

13 entre 31 e 38 anos e 2 com a idade acima dos 38 anos. 

Tabela 3: Atuação na área contábil 

 

Trabalha ou já trabalhou na área 34,88% 

Nunca trabalhou na área 65,12% 

Total 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Entre os discentes 15 já trabalha ou trabalhou na área contábil enquanto que o 

restante (28), não tiveram nenhuma experiência no ramo. 

Na questão 1 e 2, no que diz respeito da questão que a auditoria interna é de suma 

importância para uma organização como também é uma relevante ferramenta para 

detectar e prevenir futuros erros e/ou fraudes, pode-se perceber que 100% dos estudantes 

afirmam que concorda plenamente com essas afirmações assim Attie (1992) que afirma  

a auditoria interna como sendo uma função independente de avaliação, criada dentro da 
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empresa para examinar e avaliar suas atividades, pois é através dessa avaliação e exame 

das atividades internas que pode-se detectar e controlar erros/fraudes existentes na 

entidade, tomados nessa percepção quando se trata  

 A auditoria interna é um ramo da contabilidade onde há diversas oportunidades de 

mercado de trabalho, sendo assim na pergunta 3 e 4 foi questionado aos discentes sobre 

o interesses deles em atuar nessa área e se indicariam a outros alunos do curso seguir este 

setor, os resultados foram bem divididos, como mostra a tabela 4 e 5, respectivamente. 

Tabela 4 – O interesse de atuação na área contábil, na percepção dos graduandos. 

Tenho interesse em atuar nesse ramo 

contábil  

Frequência  Percentual 

1 3 6,98% 

2 0 0% 

3 11 25,58% 

4 29 67,44% 

5 0 0% 

Total 43 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Na pergunta 3, as respostas foram bem variadas visto que cada um se relaciona 

melhor em determinada área, onde 29 pessoas concordam e querem trabalhar como 

auditor, 11 nem discorda e nem concorda, ou seja, possível que sim ou que não poderiam 

trabalhar nesse ramo contábil e 3 votaram contra, estes preferem outro ramo da 

contabilidade para atuar no mercado de trabalho. 

Tabela 5 – Indicação da Auditoria para os demais discentes do curso. 

Indicaria o ramo de Auditoria para os 

demais discentes do curso de Ciências 

Contábeis 

Frequência Percentual 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 4 9,30% 

4 0 0% 

5 39 90,70% 

Total 43 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 Já na indicação enquanto a esse determinado ramo, houve um percentual muito 

significativo, mostrando 90,70% (39 pessoas) quanto a indicação contábil a outros 

discentes do curso, somente 9,3% (4 pessoas) nem discorda, nem concorda, sendo a 

auditoria, para a maioria, um ótimo ramo da contabilidade a ser seguido pois é de suma 

relevância para uma entidade, em consonância com Dias (2012, p. 23) onde retrata “A 

finalidade da auditoria interna como sendo um auxiliar dos membros da empresa no 

desempenho de suas atividades” 

 Foi questionado aos discentes, sobre a relevância do auditor na empresa assim como 

se seria possível, o mesmo, ser substituído por outro profissional, pode-se verificar então, 

na tabela 6, a posicionamento deles em relação a esse questionamento. 

Tabela 6 – A importância do auditor para uma entidade. 
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O auditor é um profissional dispensável 

para entidade, pois não é necessário este em 

uma empresa, podendo ser substituído por 

qualquer profissional de contabilidade 

Frequência Percentual 

1 24 55,81% 

2 16 37,21% 

3 3 6,98% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 43 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Quando se trata da importância do profissional auditor em uma empresa, pode-se 

perceber que 24 pessoas discorda totalmente que estes podem ser substituídos por 

qualquer profissional de contabilidade, levando em consideração que os técnicos não 

podem exercer essa profissão(Auditor) pois com a mudança na lei, o mesmo estão 

impossibilitados de fazer a prova do Conselho Regional de Contabilidade- CRC. 16 dos 

entrevistados, marcaram a opção ‘2’, ou seja, discorda da afirmativa, e 3 alegaram 

imparcialidade. 

 Na questão da responsabilidade do auditor, foi perguntado aos respondentes do 

questionário se esta responsabilidade é direta com os sistemas e seus controles internos, 

e as respostas de dividiram em 5,4,3 como mostra a tabela 7: 

 

Tabela 7 – Responsabilidade do Auditor. 

6- O auditor interno tem como 

responsabilidade direta os sistemas 

operacionais e seu controle interno. 

Frequência Percentual 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 12 27,91% 

4 9 20,93% 

5 22 51,16% 

Total 43 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

  Nessa questão, 22 pessoas concordam totalmente que o auditor interno tem como 

responsabilidade direta os sistemas operacionais e seu controle interno, 9 concordam 

parcialmente, e 12 foram imparcial com a afirmação, levando em consideração Repald, 

(2009), onde diz que é a auditoria interna é uma atividade de avaliação independente 

dentro da empresa, que se destina a revisar as operações, como um serviço prestado à 

administração, assim como os controles internos desta.  

A pergunta 7 refere-se ao auditor e como este se coloca em questão a qualificação 

necessária para atuar na área. 

Tabela 8- Qualificação necessária para ser um auditor. 

7- Para ser auditor, o profissional deve ter 

somente o bacharel em Ciências Contábeis e 

conter registro no Conselho Regional de 

Número de discentes % 
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Contabilidade- CRC 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 18 41,86% 

4 22 51,16% 

5 3 6,98% 

Total 43 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 No Conselho Federal de Contabilidade (CFC) consta na norma NBC P 1, que para 

ser um profissional da auditoria é necessário ser bacharel em Ciências Contábeis e conter 

registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, assim como uma aprovação 

específica para o cargo, portanto na questão 7 deve ser considerada incompleta, sabendo 

disso, 18 pessoas nem concordam e nem discordam da afirmação, 22 concordam 

parcialmente e 3 concordam totalmente. 

 Por fim, foi utilizado uma questão que se refere a auditoria externa, onde diz que 

visa trazer mais transparência dos resultados através de um parecer independente. 

Demostrado na tabela a seguir.   

 

 

Tabela 9 – Auditoria Externa 

 

8- A auditoria externa visa trazer mais 

transparência nos resultados através de um 

parecer independente. 

Número de discentes % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 13 30,23% 

5 30 69,77% 

Total: 43 100% 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 Está questão pode ser considerada verdadeira tomando como base de que 30 

pessoas concordam totalmente, e 13 dos discentes concordam parcialmente com a 

afirmativa acima, como também a afirmação de Sá (2002) onde diz que a auditoria tem 

como principal função oferecer um parecer confiável que possua credibilidade para 

aqueles que necessitam, ou seja, resume-se num exame analítico e sistemático da 

realidade da empresa que permite ao profissional da área apresentar suas opiniões, críticas 

e conclusões. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A relevância da auditoria interna na percepção dos discentes, traçado como 

objetivo geral desse artigo, pode-se concluir que é os discentes participantes dessa 

pesquisa são cientes da suma importância para uma organização, para demostrar a 

verdadeira situação que a empresa está inserida e quando se trata de prevenção das 

distorções relevantes, é uma ferramenta essencial para dá mais fidedignidade as 

demonstrações contábeis.  
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Quando se trata dos objetivos específicos da pesquisa, esses sendo as práticas da 

auditoria que são desenvolvidas dentro de uma organização e verificação das normas a 

serem seguidas, e o podem ser percebidas de forma positiva para eficiência da auditoria 

interna, ambas foram atingidas quando os discentes deixaram claro as atividades e 

funções que devem ser desenvolvidas pelo auditor interno para um bom andamentos da 

empresa, entre eles o controle interno da entidade e a identificação e prevenção de erros 

e fraudes que possam acorrer.  

Durante a elaboração foi possível, entre outras limitações, foi em que o estudo 

realizado ocorreu em duas universidades na cidade de Mossoró/RN, fato este que não se 

pode generalizar os resultados encontrados, assim como as dificuldades de chegar a todos 

os alunos matriculados nessas instituições. Dessa forma, sugere-se que sejam realizadas 

futuras pesquisas acerca da temática com outras instituições de ensino, assim como 

analisar as percepções dos alunos ingressantes no curso e exerce uma linha comparativa 

dos iniciantes e os concluintes. 
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RESUMO 

O sucesso financeiro das empresas deve-se em parte a uma gestão de custos eficaz já que 

tal prática é responsável por fornecer informações sobre o desempenho e rendimento da 

empresa para que possa ajudar na tomada de decisões. No setor agrícola não é diferente, 

as empresas do ramo também necessitam de ferramentas que auxiliem os gestores quanto 

ao processo de controle de custos, já que este setor da indústria é de suma importância 

para a economia do país. A pesquisa em questão busca as práticas da gestão de custos nas 

indústrias do agronegócio no Rio Grande do Norte, desta forma contribuindo para o 

desenvolvimento do mesmo caráter à análise de custos no setor. A metodologia utilizada 

é uma pesquisa de natureza quantitativa e caráter descritivo, por meio de questionário e 

pesquisas bibliográficas, afim de descrever as práticas da gestão de custos das mesmas 

com a presença de elementos estatísticos para análise. À coleta de dados, refere-se de um 

survey, com um questionário formado por perguntas fechadas e por uma escala do tipo 

Likert à uma amostra de nove indústrias do agronegócio do Rio Grande do Norte. Nos 

resultados apurados se teve uma noção dos perfis das empresas, da durabilidade da 

atuação na área, com a presença da gestão de custos, fator essencial em que os 

entrevistados exploram, no que se dá a entender que que essa prática é essencial para a 

tomada de decisões para os gestores em suas empresas. Os resultados destacaram o 

método de custeio variável como sendo o mais utilizado pelos gestores das empresas do 

agronegócio do estado. Tal método é uma ferramenta crucial no controle de custos, 
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variando de acordo com a quantidade produzida e limitando -se a somente um ciclo de 

produção.  

Palavras-chave: Gestão de Custos, Contabilidade de Custos, Agronegócio. 

 

Abstract 

The financial success of companies must be better than necessary for information on 

performance and decision-making capacity. In the agricultural sector it is not different, 

the companies of the branch are also important for the managers of the system of control 

of costs, since this sector is responsible for the importance for the economy of the country. 

The research in question is part of a research on agribusiness activities in Rio Grande do 

Norte. The journal is a quantitative and descriptive research, through a bibliographical 

research, with the purpose of describing the main characteristics of the financial 

statements. Data collection refers to a survey, with a questionnaire consisting of closed 

questions and a Likert-type scale to a sample of nine agribusiness industries in Rio Grande 

do Norte. In the results ascertained by the companies' profits, the date of execution in the 

area, with the participation of the costs, it is essential that the data be explored, of 

decisions for the managers in their companies. The results highlighted the costing method 

as being the most used by managers of agribusiness companies in the state. Such a method 

is a crucial tool in controlling costs, varying according to a quantity produced and 

confined to a production cycle. 

Keywords: Cost Accounting, Cost Accounting, Agribusiness. 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Leite (2018) do site Artsoft Sistemas, para que as empresas tenham 

sucesso financeiro é necessária uma gestão de custos para fornecer informações sobre o 

desempenho e rendimento da empresa, para que possa ajudar na tomada de decisões. 

Dentro da gestão, a contabilidade de custos tem papel fundamental, pois é a principal 

fonte de informação, analisando o custo da produção e o serviço oferecido. Utiliza-se uma 

planilha de fluxo de caixa para a monitorização das contas, entradas e saídas do caixa, 

tornando mais viável uma análise da situação financeira da empresa para procurar a 

melhor maneira de atingir os resultados esperados. 

Para Callado et al (2006) a contabilidade de custos tem como objetivo atingir 

finalidades especificas estando ou não relacionadas com o fornecimento de informações 

sobre os custos para a verificação de rentabilidade, medição de lucros, avaliação do 

patrimônio, elaboração de práticas para o controle de operações e gerir dados sobre custos 

por meio de processos analíticos. 

O estado do Rio Grande do Norte, apresentou 65% de exportações agrícolas 

apenas no ano de 2017 de acordo com o site do jornal Mossoró Hoje. Entre os meses de 

janeiro a fevereiro do ano de 2016, foi registrado um percentual de 54,36% das 

exportações totais de produtos agrícolas e peixes do estado. Entre os produtos em 

destaque, têm-se o melão que continua sendo o produto agrícola mais exportado, 

apresentando 57,8% das exportações de produtos agrícolas no Rio Grande do Norte. 

Segundo Paveglio e Margarete (2007) o setor agrícola necessita de ferramentas 

que auxiliem os gestores quanto ao processo de controle de custos, e é de suma 

importância que esse mercado seja bem controlado, uma vez que é um fator importante 

na economia do país. De acordo com o abordado acima, identificou-se que a gestão de 

custos é essencial para o processo de tomada de decisões. 

Nessa linha de raciocínio, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: Quais as 
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práticas na gestão de custos são utilizadas pelas indústrias do agronegócio no Rio Grande 

do Norte? Tendo como objetivo geral identificar o método de custeio utilizado com maior 

ênfase no setor industrial e encontrar os fatores determinantes da adoção das práticas da 

gestão de custos nas indústrias do agronegócio. Com o intuito de alcançar esses objetivos, 

será realizada uma pesquisa de natureza quantitativa e caráter descritivo, por meio de 

questionário e pesquisas bibliográficas, tendo ainda como objetivo específico a 

identificação das práticas em que as empresas exercem com mais determinação e 

encontrar os principais fatores que as levam a executar o método da gestão de custos no 

agronegócio do Rio Grande do Norte. 

Assim sendo, identifica-se que esse estudo é relevante, pois, busca as práticas da 

gestão de custos nas indústrias do agronegócio no Rio Grande do Norte, que por sua vez 

contribui para o desenvolvimento do mesmo caráter à análise de custos no setor. Dessa 

forma, Thomaz et al (2015) em sua concepção diz que existe a necessidade do 

conhecimento sobre os custos nas empresas rurais, pois o mesmo está ligado com a 

rapidez que o cenário competitivo do ramo apresenta. Para Callado et al (2006) o fato de 

a contabilidade de custos proporcionar informações que podem auxiliar na gestão, são de 

suma importância para as empresas do seguimento já mencionado, pois tais informações 

ajudam no processo de escolher as criações e as práticas agrícolas que deveram ser 

adotadas nos períodos que se seguem. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE CUSTOS  

Para Rebouças et al (2017) as empresas utilizavam a gestão de custos dando 

atenção a eficiência do processo produtivo e usando como parâmetro de desempenho o 

custo unitário. Com o passar dos anos, esta forma de gestão de custos operacional vem 

sendo esquecida assim como o conceito de gestão estratégica de custos (GEC) está se 

mostrando mais eficiente acarretando no crescimento da mesma dentro das organizações. 

O mundo dos negócios se vê em constante transformação, um dos motivos que 

levam a essas mudanças é a globalização, este fato pressiona as empresas a se ajustarem 

ao mercado tornando o papel dos administradores mais desafiador segundo Malaquias, 

F.F.O (2014) e Malaquias, R.F (2014). Na visão de Rebouças et al. (2017) a boa prática 

da gestão de custos nas empresas evita desperdícios, assim mantendo o lucro 

principalmente em tempos de crise financeira.  

Para Souza et al (2015) a gestão de custos é uma forma de apoio nas tomadas de 

decisões por tornar possível uma análise menos centralizada que o foco tradicional com 

base no desempenho da empresa, trazendo assim importantes informações auxiliando a 

empresa no cumprimento de suas metas.  

A contabilidade de custos é o método que auxilia na gestão controlando os custos 

de produção que se tornam mais complexos à medida que a empresa cresce segundo Hofer 

et al. (2006). Para Callado, A.A.C (1999) e Callado, A.L.C a contabilidade de custos é 

utilizada para identificar a natureza dos registros do fato contábil ocorrido, com um 

conjunto de informações relativas às mais variadas atividades operacionais e 

subatividades da empresa que auxilia no processo de tomada de decisões da gestão, 

gerando assim um certo controle operacional e de planejamento das atividades futuras do 

negócio. Tem o importante papel de auxiliar o gestor a levar a empresa a atingir ou superar 

suas metas do modelo gerencial através do fornecimento das informações sobre os custos 
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obtidos fazendo uso da análise de lucros, determinando a rentabilidade e avaliação do 

patrimônio, mapeando métodos e procedimentos para o controle operacional e o controle 

de atividades executadas, através de processos analíticos. 

2.2 PRÁTICAS DA GESTÃO DE CUSTOS 

De acordo com Souza et al (2011) existem quatro fatores que influenciam as 

práticas da gestão de custos que contribuem para a tomada de decisões podendo assegurar 

vantagem no mercado. Baseado no que diz o autor foi elaborado um esquema (figura 1) 

mostrando tais práticas. 

 
Figura 1: divisão das práticas da gestão de custos 

 
Fonte: adaptado de Souza et al. (2011). 
 

Ainda na percepção de Souza et al. (2011) as práticas da gestão de custos têm-se 

a qualidade que se divide em Custeio do Ciclo de Vida dos Produtos – CCVP abrange 

todas as etapas de execução do produto, desde o planejamento até a entrega e instalação 

do produto, avaliando os custos em cada etapa do processo. O Custo Total de Uso e 

Propriedade – TCO examina minunciosamente o custo de aquisição de um bem ou serviço 

obtido através de um fornecedor particular analisando o total de todos os custos 

relacionados, desde a sua aquisição até o seu consumo final e descarte. Os Custos 

Ambientais foram incluídos pela existência de qualidades ambientais ruins ou a possível 

existência delas. Podem ser classificados em custos de prevenção, custos de detecção, 

custos de falhas internas e custos de falhas externas. Já o Custo Kaizen significa melhoria 

contínua, que consiste na técnica a qual os gestores e demais funcionários atribuem um 

ato de melhoria contínua na qualidade e em outros fatores críticos de sucesso. Na gestão 

Custos Intangíveis analisa-se os custos ocultos decorrentes de gestão ineficiente, 

causados pela existência de fatores intangíveis e resultantes da formação de ativos 

intangíveis. 

Tem-se também os processos e atividades a que cambem as seguintes práticas: 

Análise da Cadeia de Valor é o ato de monitorar as oportunidades presentes nos vínculos 
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com clientes e fornecedores. Com a intenção de compreender o comportamento dos 

custos e as fontes de diferenciação a cadeia divide-se em atividades estratégicas 

relevantes. A Gestão Baseada em Atividades (ABM) foi desenvolvida para o custeio e 

gerenciamento das atividades que consomem recursos com a finalidade de permitir a 

identificação, redução ou até eliminação de atividades sem valor para o cliente. O 

Custeio-Meta usa a engenharia de valor para reduzir gastos baseados em variáveis de 

fabricação, determinando o custo definido para um produto baseado no seu preço de 

venda competitivo para que o produto obtenha um lucro desejado. Custo Logístico é a 

análise dos custos de abastecimento, aquisição, distribuição e armazenagem de insumos 

e produtos. A Análise dos Fatores Determinantes de Custo é considerado o ponto central 

da gestão de custos por representar o motivo dos custos serem gerados e antecedem a 

execução efetiva das operações, também está relacionado a dimensão das instalações, 

tecnologia e a complexidade das atividades adotadas nos processos das atividades 

vinculadas a produção de bens e/ou serviços. 

Já na Análise de desempenho os Indicadores e Métricas Não-Financeiras dispõe 

do conhecimento da situação econômica e financeira da empresa, de forma ampla que 

aplica todos os aspectos estratégicos de custos analisados nas práticas de gestão de custos 

estratégica. 

Por fim com a análise externa, a Análise do Custo dos Concorrentes coleta 

informações uteis a respeito da cadeia de valores do concorrente para utilização no 

processo decisório. Gestão Inter organizacional de Custos- GIC é a troca de informações 

entre empresas a fim de promover melhorias aos processos através de parcerias. O Open-

Book Accounting (OBA) é utilizado para início de informações de custos da empresa na 

intenção de reduzir custos e melhorar resultados. 

2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO 

São métodos que possibilitam uma visualização da rentabilidade, do custo e do 

lucro dos serviços e produtos oferecidos aos clientes de forma mais clara, proporcionando 

informações para melhoria da qualidade, pontualidade e eficiência das atividades. Tendo 

isso em vista o esquema da figura 2 proporciona uma visão mais clara sobre tais métodos. 
 

Figura 2: métodos de custeio 

 
Fonte: Adaptado de Thomaz (2015); Barbosa e Souza (2014). 
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2.4 O AGRONEGÓCIO E SUA ASCENSÃO ECONÔMICA 

O agronegócio no Brasil tem passado por uma alta na sua efetividade, 

principalmente no comércio internacional. Tendo um aumento na exportação de seus 

produtos e dobrando sua economia no agronegócio em 100% no saldo comercial.  

Callado, A.A.C. e Callado, A.L.C (2006) aponta que o Brasil possui uma área rica e 

extensa de solo que pode ser agricultável, no que ocasiona no crescimento e estabilidade 

econômica nessa área e pela abertura do comércio que consolida progresso do 

agronegócio. Ainda destaca que o agronegócio abriga a produção agropecuária, da mais 

técnica à mais tradicional, da agricultura familiar à de grande porte. Com isso, se tem uma 

visão de que o agronegócio pode ser executado em vários blocos coletivos, tendo como 

distinto apenas a corporação e estruturas. 

O agronegócio está sendo ultimamente um dos triunfos da economia global. Por 

apresentar seus diversos seguimentos de produtos naturais, presentes em várias regiões 

pelo mundo a fora. Porém, existe o seu impacto negativo no meio ambiente, pela 

utilização de agrotóxicos para acelerar as suas produções e obter lucro mais rapidamente. 

O Brasil por conta da sua geografia e de suas situações climáticas, possui um vasto 

e essencial fator para que seus produtos agropecuários tenham mais destaque e justifica a 

autonomia do agronegócio no país. Tendo a disponibilidade hídrica, que é fundamental 

para a produção de frutas, aumentando ainda mais a importância da atividade. Também 

está presente o fator de impacto social que essa atividade mostra no Brasil, é um grande 

gerador de empregos. 

A gestão de custos do agronegócio tem suas particularidades. Os custos das 

empresas que fazem seu papel no agronegócio são desenvolvidos pelos mesmos 

elementos encontrados nos custos de produções de outras categorias de empresas. 

Falando sobre as particularidades da gestão financeira dentro de empresas rurais, Callado 

e Callado (2006) declaram que o produto mais importante tem que ser a referência para 

determinar a extensão do ciclo operacional. Ainda na visão dos autores, as empresas 

agrícolas são definidas como aquelas que realizam o trabalho do campo, como a criação 

de animais, com o cultivo do solo. Essas empresas podem focar em 3 três categorias 

distintas, que são: Atividades Agrícolas; Atividades Zootécnicas; Atividades 

Agroindustriais. As atividades agrícolas são definidas como o cultivo de hortas, uso de 

máquinas como a forrageira. As atividades zootécnicas são voltadas para as criações de 

animais. As atividades agroindustriais é o conjunto de atividades relacionadas à 

transformação da matéria-prima derivada da agricultura. 

 

3 METODOLOGIA 

Segundo Rebouças et al (2017) esta pesquisa tem caráter descritivo e quantitativo, 

pois busca a coleta de dados referentes a gestão de custos nas empresas do setor agrícola 

do semiárido brasileiro localizadas no estado do Rio Grande do Norte, afim de descrever 

as práticas da gestão de custos das mesmas com a presença de elementos da estatística 

descritiva para análise. À coleta de dados, refere-se de um survey, com um questionário 

formado por perguntas fechadas e por uma escala do tipo Likert. Com a participação de 

um total de 9 gestores respondentes, o questionário foi enviado eletronicamente através 

do Drive, onde os participantes poderiam responder online e sem a necessidade de 

identificação. O questionário foi estruturado do seguinte modo: tendo um total de 26 

questões, divididas em 3 blocos. Nas perguntas do Bloco 1 (questões 1 a 7), buscou-se 

identificar o perfil das empresas do agronegócio do RN, no Bloco 2 (questões 8 a 17), 
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buscou-se o detalhamento das informações de custos, no Bloco 3 (questões 18 a 26), 

buscou-se avaliar dados da concorrência e dos clientes. De acordo com o site do Programa 

Regional FIDA Mercosul (2017), no Rio Grande do Norte o município Serra do Mel, 

possui uma matéria prima das mais importantes da economia agropecuária do estado, o 

caju. O município possui uma capacidade de produção anual de 2,5 toneladas, que garante 

uma estrutura suficiente para o cultivo do ano inteiro. 

No site ainda diz que em registro da pesquisa proporcionada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq em 2011, posteriormente 

colocada em pratica pelo Grupo de Pesquisa do Desenvolvimento Regional: Agricultura 

e Petróleo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que com a venda de 

aproximadamente uma tonelada de castanha de caju foi surtido mais de R$ 17 milhões 

somente no ano de 2011. Foi considerado que grande maioria desse montante arrecadado 

é proveniente de unidades familiares de beneficiamento, que neste determinado período 

enfrentavam uma seca extrema na região tornando tal valor relevante para um período 

delicado.  

 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Na intenção de analisar as práticas utilizadas na gestão de custos das indústrias do 

agronegócio no Rio Grande do Norte, foi realizado um questionário eletrônico contendo 

26 perguntas fechadas bem como a analise descritiva dos dados obtidos. As Tabelas a 

seguir traçam os perfis do profissional respondente e o perfil da empresa ao qual está 

vinculado. A Tabela 1 identifica o sexo dos respondentes. 

 

Tabela 01 – Sexo dos respondentes da pesquisa. 

Sexo Frequência absoluta Frequência Relativa 

Feminino 03 33,4% 

Masculino 06 66,6% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

 

Percebe-se, a quantidade masculina apresenta o dobro da feminina, com a 

presença de 6 do sexo masculino, tendo 66,6% e a feminina com a metade da masculina, 

possuindo um percentual de 33,3%, com 3 presentes. A Tabela 2 identifica a faixa etária 

dos respondentes. 

 

Tabela 02 – Escolaridade. 

Nível Frequência absoluta Frequência Relativa 

Técnico 01 11,1% 

Superior 03 33,3% 

Especialização 03 33,3% 
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Mestrado 02 22,3% 

Doutorado 00 0% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quanto a escolaridade dos participantes na Tabela 02, nota-se que está bem 

dividida, porém nenhum respondente possui doutorado. Possuindo a mesma quantidade 

nos níveis de superior e especialização, ambos com 33,3%, somente 1 respondente possui 

o nível técnico, tendo 11,1% e no nível de mestrado tem a presença de 2 respondentes, no 

que chega a 22,2% na frequência relativa. Percebe-se que os níveis apresentados perante 

os respondentes, conclui-se que são profissionais especializados e com atributos que 

podem valorizá-los na área exercida. Em seguida questionou-se o tempo de atuação na 

área de custos dentro da empresa que trabalha retratado na Tabela 3. 

  

Tabela 03 – Tempo de atuação na área de custos da empresa. 

Nível Frequência absoluta Frequência Relativa 

Até 2 anos 01 11,1% 

De 2 a 4 anos 01 11,1% 

De 4 a 6 anos 03 33,4% 

De 6 a 8 anos 02 22,2% 

Mais de 8 anos 02 22,2% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A Tabela 03, mostra o tempo de execução dos respondentes na área de custos da 

empresa. No qual, a maioria possui um tempo estimado de 4 a 6 anos, tendo um percentual 

de 33,3 %, com a presença de 3 pessoas. Até 2 anos e 2 a 4 anos possuem a mesma 

quantidade de 11,1%, com 1 pessoa. De 6 a 8 anos e mais de 8 anos são respectivamente 

2 pessoas, com um percentual idêntico de 22,2%. Com isso, observa-se que boa parte dos 

respondentes já tem um tempo longo, conclui-se que é uma área que pode ser exercida à 

longo prazo. A Tabela 4 traz o porte da empresa. 

 

Tabela 04 – Porte da empresa. 

Porte Frequência absoluta Frequência Relativa 

Pequeno 03 33,3% 

Médio 04 44,4% 

Grande 02 22,3% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Na Tabela 04, verifica-se que o porte das empresas da maior parte dos 

respondentes, estão presentes no nível médio, com um percentual de 44,4%. Dando-se a 

entender que para ter um ramo na área do agronegócio pode-se possuir um grande 

empreendimento com uma empresa de pequeno porte ou médio. No nível pequeno 

apresenta um total de 3 respondentes, contendo um total de 33,3% e por último as de 

grande porte no que resultou no menor percentual dos níveis apresentados, com 22,2% e 

2 respondentes. Em seguida questionou-se os métodos de custeio aplicados na empresa 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 05 – Métodos de custeio utilizados pelas indústrias do agronegócio. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

ABC 01 11,1% 

Variável 04 44,4% 

Absorção 03 33,4% 

Padrão 01 11,1% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Na visão Thomaz (2015) para atingir os resultados esperados em qualquer 

empresa é fundamental a realização do controle de custos, e para se obter tal controle, 

conhecer o custo se torna indispensável. Na Tabela 5, segundo os respondentes, o método 

de custeio mais utilizado é o custeio variável apresentando 44,4% dos métodos 

apresentados. Na percepção de Barbosa e Souza (2014) tal método tem duração limitada 

a somente um ciclo de produção, variando de acordo com a quantidade produzida e 

integrando-se completamente ao produto no curto prazo, impossibilitando o 

aproveitamento para outro ciclo de produção. Em segundo observa-se o método de custeio 

por absorção apresentando 33,4% de frequência dentre os respondentes. Em seguida, 

identificou-se as práticas da gestão de custos utilizadas com maior frequência pelas 

empresas do agronegócio, conforme tabela 06. 

Tabela 06 – Práticas na gestão de custos utilizadas pelas empresas do agronegócio. 
Práticas na gestão de custos utilizadas pelas empresas do agronegócio Média 

Realizar análise financeira de estoques 3,77777778 

Realizar análise dos preços de venda 4,11111111 

Calcular custo unitário 4,555556 

Calcular da margem de lucro; 4,33333333 

Acompanhar estrutura dos sistemas de custos 3,444444 

Realizar detalhamento das informações de custos em relatórios 

específicos 

3,444444 

Controlar o fluxo de caixa 3,888889 

Aprimorar método de apropriação dos custos 4 

Realizar registro dos custos 4,11111111 
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Realizar custeio ABC 2,555556 

Determinar comparação do desempenho da empresa com um 

padrão ideal (Benchmarking) 

2,222222 

Identificar monitoramento de competitividade 3,222222 

Oferecer estimativa de custo do concorrente 2,777778 

Elaborar análise das demonstrações contábeis da concorrência 3 

Identificar rentabilidade de clientes 3,111111 

Elaborar mensuração do desempenho integrado 2,888889 

Realizar custeio do ciclo de vida 3 

Realizar custeio da qualidade 2,444444 

Identifica os custos variáveis 3,555556 

Avaliar precificação estratégica 3,222222 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Com base nas variáveis apresentadas quanto as práticas na gestão de custos 

utilizadas pelas empresas do agronegócio, destacou-se o cálculo custo unitário com uma 

média de 4,555556, como também a análise dos preços de venda com 4,11111111, a margem de 

lucro representando  4,33333333, Aprimorar método de apropriação dos custos com 4,0 e 

o registro dos custos 4,11111111. seguem-se as Tabelas de 07 a 16. 

 

Tabela 07 – Influência de realizar análise financeira de estoques. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 01 11,1% 

Pouca influencia 00 00,0% 

Razoável influência 02 22,4% 

Influente 03 33,3% 

Muito influente 03 33,3% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na Tabela 07 os respondentes foram questionados quanto a influência de realizar 

uma análise financeira de estoques. Para Fernandes e Oliveira (2010) a administração 

financeira do estoque tem que ser levada um preço baixo, porém em um nível em que não 

afete a lucratividade da empresa. Cerca de 33,3% acredita que tal análise é influente, por 

outro lado, somente 11,1% dos entrevistados acreditam que o método não tem influência 

alguma. Já outros 33,3% acredita que a realização dessa análise financeira é muito 

influente nas práticas da gestão de custos e outros 22,4% propõem a ideia de que tenha 

uma influência moderada.  

 

Tabela 08 – Influência de realizar análise dos preços de venda. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 00 00,0% 
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Pouca influencia 01 11,2% 

Razoável influência 00 00,0% 

Influente 05 55,5% 

Muito influente 03 33,3% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na tabela 08, diz respeito a análise dos preços de venda, que é uma prática 

estratégica que pode elevar o nível e o aceitamento no mercado de trabalho das empresas, 

uma forte influência para se manter estável. Segundo Almeida et al (2015) a importância 

de determinar os preços de vendas está relacionada com os futuros objetivos e estratégias 

das instituições. 

De acordo com a entrevista nesta tabela, a grande maioria optou por ser influente, 

tendo uma porcentagem de 55,55%, em seguida tem muito influente, com um total de 

33,33% e uma resposta de pouca influência, totalizando 11,2%. Concluindo que as 

empresas estão mostrando serem influentes em suas análises de preços de vendas. 

 

Tabela 09 – Influência de calcular da margem de contribuição. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

   

Sem influência 00 00,0% 

Pouca influencia 01 11,2% 

Razoável influência 02 22,2% 

Influente 04 44,4% 

Muito influente 02 22,2% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na Tabela 9 cerca de 44,4% dos respondentes acredita que calcular a margem de 

contribuição é influente na gestão de custos e somente 11,2% acredita ter pouca 

influência. Para Abbas et al (2012) ao fazer uso da margem de contribuição, proporciona 

clareza em relação a capacidade produtiva, tanto redução quanto o aumento do mesmo e 

das vendas. Sendo assim, auxiliando aos gestores na monitoração do desempenho não só 

do setor produtivo, bem como de outros setores da empresa. 

Tabela 10 – Influência de realizar detalhamento das informações de custos em 

relatórios específicos 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 01 11,1% 
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Pouca influencia 01 11,1% 

Razoável influência 01 11,1% 

Influente 05 55,6% 

Muito influente 01 11,1% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Como anteriormente abordado por Leite (2018) do site ArtSoft Sistemas, 

concluímos que para obter-se um eficaz processo de tomada de decisões é necessária uma 

boa coleta de dados, que por sua vez é obtido através da contabilidade de custos. Porém 

para que tais informações sejam eficazes é de suma importância o detalhamento das 

mesmas. A Tabela 10 mostra que na opinião de 55,6% dos respondentes, a elaboração de 

relatórios específicos e detalhados, é influente para a gestão de custos da empresa. 

Tabela 11 – Influência de controlar o fluxo de caixa. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 00 00,0% 

Pouca influencia 00 00,0% 

Razoável influência 04 44,5% 

Influente 02 22,2% 

Muito influente 03 33,3% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na Tabela 11 foi questionada a influência do controle do fluxo de caixa e cerca de 

44,5% das pessoas que responderam à pesquisa aponta que tal ato é de razoável influência 

para a gestão, 33,3% acredita ser muito influente e outros 22,2% influente. Em sumo 

Erbano (2014) diz que fluxo de caixa é nada mais, nada menos que uma ferramenta cujo 

administrador utiliza para planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os recursos 

financeiros da empresa. 

 

Tabela 12 – Influência de realizar o registro de custos. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 00 00,0% 

Pouca influencia 00 00,0% 

Razoável influência 02 22,2% 

Influente 04 44,5% 

Muito influente 03 33,3% 
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Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na tabela 12, diz respeito a realização do registro de custos, tarefa importante para 

a execução da gestão de custos, é um processo essencial para a contabilidade básica e sua 

utilização nas entidades. Callado et al (2006) fala que quanto menor o custo de um 

produto, a empresa terá a possibilidade de possuir mais fornecimento. Diante a pesquisa 

e os dados recolhidos nesta tabela, conclui-se que as empresas em sua maioria se 

mostraram influentes, com um percentual de 44,5%, em segundo se tem muita influência, 

resultando em 33,3%. 

 

Tabela 13 – Influência de realizar o custeio ABC. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 04 44,5% 

Pouca influencia 00 00,0% 

Razoável influência 02 22,2% 

Influente 02 22,2% 

Muito influente 05 22,2% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na tabela 13, apresentou terem pouco conhecimento da influência na realização 

do custeio ABC, que é uma tarefa onde podem serem tomadas ações para o melhoramento 

das tarefas, melhoria nos serviços, aperfeiçoamento nas negociações das empresas, entre 

outros. Para Mauss e Costi (2004) o principal objetivo do custeio ABC é fornecer dados 

para formar decisões, tendo como objetivo beneficiar a disputa no mercado. A falta de 

influência com a maior porcentagem dos dados, tendo 44,5%, em seguida as opções de 

razoável influência, influente e muito influente com respectivamente 22,2%. 

 

Tabela 14 – Influência de identificar monitoramento de competitividade. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 01 11,1% 

Pouca influencia 01 11,1% 

Razoável influência 03 33,3% 

Influente 03 33,3% 

Muito influente 01 11,1% 

Total 09 99,9% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 
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Na tabela 14, o fator apresentando é a influência no monitoramento de 

competividade, que é um processo necessário que uma empresa deve exercer, pois podem 

descobrir novas estratégias, oportunidades, descobrir tendências e alternativas que 

enriquecem o seu valor. O recolhimento de dados desta tabela está dividido, porém a 

grande parte mostrou ser influente e ter uma razoável influência, tendo respectivamente 

33,3%. 

 

Tabela 15 – Influência de oferecer estimativa de custo do concorrente. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 01 11,2% 

Pouca influencia 03 33,3% 

Razoável influência 02 22,2% 

Influente 03 33,3% 

Muito influente 00 00,0% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na tabela 15, se trata da influência de oferecer uma estimativa de custo do 

concorrente, que é uma tarefa para situar sua empresa da situação do mercado em que 

está inserida. No que pode decidir qual a melhor quantia de preços a ser exercida de tal 

modo que não prejudique a entidade. De acordo com a tabela, os respondentes se 

mostraram empatados em pouca influência e em influente, com uma porcentagem igual 

de 33,3%. 

  

Tabela 16 – Influência de identificar rentabilidade de clientes. 

Custeio Frequência absoluta Frequência Relativa 

Sem influência 01 11,1% 

Pouca influencia 01 11,1% 

Razoável influência 04 44,5% 

Influente 02 22,2% 

Muito influente 01 11,1% 

Total 09 100% 

Fonte: Dados da pesquisa coletados no drive (2018). 

 

Na tabela 16, ao contrário das outras, não apresentou muita influência nesse 

quesito de identificação da rentabilidade dos clientes, sendo que esse processo é um ponto 

necessário para as empresas encontrarem seu público alvo. Piva et al (2007) para criar 

uma rentabilidade em um público, é preciso desenhar propostas que foquem nos clientes 

alvos, para que se crie uma base de clientes e que possa ser explorado cada segmento 

específico. Como dito anteriormente, a maioria das respostas foram em razoável 
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influência, apresentando uma porcentagem de 44,5%, e influente com 22,22%. Sem 

influência, pouca influência e muito influente tiveram a mesma quantidade de 11,1%. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentada, foi realizada no meio empresarial, focando no setor 

agrícola, com a realização das práticas da gestão de custos, que são meios administrativos 

e que exploram a contabilidade de custos, que é um fator estratégico da área explorada, 

tendo como objetivo a identificação das práticas da gestão de custos utilizadas pelas 

empresas do agronegócio no estado do Rio Grande do Norte. Quanto a aplicação do 

instrumento, teve um retorno abaixo do esperado, obteve-se poucos respondentes. 

Pode-se dizer que os objetivos foram concluídos, pois, se teve uma noção dos 

perfis das empresas: sua maioria são de pequeno e médio porte, o método de custeio mais 

utilizado são as variáveis, a atuação na área pode chegar a um longo prazo. Com a gestão 

de custos, fator essencial em que os entrevistados exploram, no que se dá a entender que 

essa prática é necessária para a tomada de decisões das empresas brasileiras, de acordo 

com o recolhimento de dados. Perante as informações apresentadas, nota-se que não 

precisa de uma empresa de grande porte para se elevar na área do agronegócio, tendo a 

presença estratégica da gestão de custos ao favor. 
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Resumo 

Este estudo teve o objetivo de analisar as variáveis que influenciam a renda salarial 

apresentada pelos profissionais graduados em Ciências Contábeis do município de 

Mossoró. As razões que levam a existência de variações da renda salarial entre os 

contadores podem estar expressas na Teoria do Capital Humano e na Teoria da 

segmentação. Nesta perspectiva, o estudo foi realizado como sendo exploratório-

descritivo e a técnica utilizada para a análise dos dados foi a estatística descritiva a partir 

de um questionário enviado para os contadores de Mossoró, instrumento utilizado para a 

coleta de dados, o qual foi aplicado no mês de setembro de 2017. Em seus resultados, 

pode-se observar que as principais variáveis que influenciam as variações salariais desses 

profissionais foram: o nível de graduação; de ter mais tempo de serviço atuando no 

mercado de trabalho. Observou-se, também, que o tipo de organização em que trabalha e 

a idade também são variáveis que influenciam positivamente a remuneração desses 

profissionais. 

Palavras-chave: Contador. Renda Salarial. Mercado de trabalho 

 

Abstract 

This study had the objective of analyzing the variables that influenced the salary 

performance of professionals graduated in Accounting Sciences of the municipality of 

Mossoró. Actions that lead to a retributive existence can be contacted between the 

members of the Human Capital Theory and the segmentation theory. In this perspective, 

the study was conducted as an exploratory-descriptive study and the technique used for 

the analysis of the data was a descriptive statistic from a sample sent to the counters of 

Mossoró, the instrument used for a data collection, which was applied in September 2017. 

In some cases, it is possible to observe which are the main variables that influence the 

forms of salience of such levels: the level of graduation; longer working in the labor 

market. It is also observed that the type of organization in which it works and the age are 

also variables that positively influence the professional investments. 

Keywords: Counter. Salary income. Job market 

 INTRODUÇÃO 
 

A contabilidade é uma ciência que foi ganhando espaço no cenário econômico 

brasileiro, na medida em que foi exigido maior controle sobre o patrimônio, fornecendo 

o máximo de informações uteis para a tomada de decisão dentro e fora das empresas, seja 

ela pública ou privada.         
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Segundo Marion (2015), os usuários da contabilidade estão em diversas esferas, 

sendo eles, investidores, bancos, fornecedores, empregados, setor publico ou privado, 

como consequência foram criados princípios e normas técnicas, para que essa ciência no 

seu aspecto profissional acompanhasse os avanços do contexto socioeconômico e 

financeiro nas suas funções de controle e orientação da atividade contábil. O atual 

conceito de mercado exige do profissional contábil uma nova roupagem na sua atuação. 

Martins e Monte (2010) afirma que não basta apenas lançar números, contas em balanços 

e escriturar livros. De técnico, o contador passou a principal fornecedor de informações 

verídicas e confiáveis e, nesse novo contexto, o profissional se viu inserido na gestão e 

no processo das tomadas de decisões das organizações. Diante deste contexto, a presente 

pesquisa busca responder a seguinte questão: Quais são os fatores que influenciam a renda 

salarial dos profissionais graduados em Ciências Contábeis no município de 

Mossoró/RN?  

O objetivo geral é identificar as variáveis que influenciam a renda salarial 

apresentada pelos contadores de Mossoró/RN. Além disso, espera-se atingir os seguintes 

objetivos específicos: Identificar o perfil dos contadores de Mossoró, Evidenciar a 

variável de maior influência na renda salarial dos contadores e demonstrar a atuação no 

mercado dos profissionais participantes da pesquisa aplicada. Logo, a metodologia 

utilizada para este trabalho é caracterizada por um estudo de campo com profissionais de 

contabilidade do município de Mossoró/RN, por meio da aplicação de um questionário 

com o objetivo de analisar se existe correlação dos fatores analisados e a renda salarial 

desses. 

A presente pesquisa, além da introdução, está estruturada em mais quatro seções, 

da seguinte forma: Na primeira seção, enfoca a contextualização, história e evolução da 

ciência contábil; descreve o perfil atual do profissional contábil além de apresentar o 

mercado de trabalho do contador destacando também os principais ramos de 

empregabilidade; destaca também os honorários do contador e, por fim, uma 

fundamentação teórica da Teoria do Capital Humano e na Teoria da Segmentação do 

Mercado que buscam explicar o fenômeno a ser investigado. 

Na segunda seção esta descrita à metodologia aplicada e como esta se desenvolve 

ao longo da pesquisa; na terceira expõe os resultados encontrados a partir da tabulação 

dos dados coletados por meio do questionário; e a quarta dispõe das considerações finais, 

fazendo a análise dos dados obtidos, juntamente com as limitações do estudo, bem como 

aponta as sugestões para futuras pesquisas ligadas ao tema.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 CIÊNCIA CONTÁBIL 

 

 A contabilidade é tão antiga quanto à origem do ser humano. Antes do 
surgimento das primeiras civilizações, os homens utilizavam método da 
contagem de seus bens materiais e rebanhos e registravam de uma maneira 
rudimentar, cujo objetivo era de obter informações destas riquezas e o seu 
controle. “Para que se compreenda a Contabilidade, pois, como ramo importante 
do saber humano que é, necessário se faz remontar a suas profundas origens” 
(SÁ, 2008, p.21).   

Barreto (2011) cita que os cientistas afirmam que desde o homo-sapiens, 
há cerca de 30 mil anos atrás, já mostrava algum tipo de conhecimento na área 
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de contabilidade. Algumas grutas formaram provas arqueológicas, como na gruta 
de Dáurignac no departamento do Haute, ao sul da França e também registros 
idênticos também foram encontrados no Brasil, no município de Raimundo 
Nonato, no Piauí.  Em 4500 a.C. 

 surgiram as primeiras atividades na área comercial, onde as principais 
civilizações da Mesopotâmia tinham as suas atividades voltadas para a  
agricultura e a partir delas surgiram cidades e desenvolveram atividades 
comerciais. Era por meio de placas de argila que eram feitos os registros das 
transações, onde nelas eram mostrados os resultados obtidos numa colheita, os 
objetos trocados, os impostos e taxas coletadas pelas seitas religiosas 
(PALHARES; RODRIGUES, 1990).  

Neste sentido, Sá (2008) diz que somente no período da Idade Média os 
registros das operações comerciais, industriais e públicas conquistaram uma 
sistematização mais ampla, ou seja, há cerca de pouco mais de um milênio 
quando se oficializou o surgimento da prática de sistematização por correlação 
de causa e efeito. As atividades econômicas estavam cada vez mais se 
desenvolvendo nas cidades de maiores fluxos mercantis do mundo e com isso, 
estudiosos relatavam, através de livros, várias teorias que até hoje são 
lembradas.  

Lima (2006) mostra a evolução da contabilidade em quatro etapas, de 
acordo com o quadro 01.  

 
Quadro 01 - Evolução da contabilidade 

PERIODO CARACTERISTICAS  

Contabilidade do 

Mundo Antigo 

Período que se inicia com a civilização do homem e vai até 1202 da Era Cristã, 

quando apareceu o Liber Abaci, da autoria Leonardo Fibonaci, o Pisano. 

Contabilidade do 

Mundo Medieval 

Período que vai de 1202 da Era Cristã até 1494, quando apareceu o Tratactus 

de Computis et Seriptures (Contabilidade por partículas Dobradas) de Frei 

Luca Pacioli, publicado em 1494; enfatizando que a teoria contábil do débito 

e do crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos, obra que 

contribui para inserir a contabilidade entre os ramos do conhecimento humano.  

Contabilidade do  

Mundo Moderno 

Período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da Obra "La 

Contabilità Appcatta Alle Amninistrazioni Private e Pubbliche", da autora de 

Francesco Villa, premiada pelo governo da Áustria. Obra marcante na história 

da Contabilidade. 

Contabilidade do 

Mundo Científico 

Período que se inicia em 1840 e continua até os dias de hoje. 

Fonte: Lima (2006, p. 01). 

Com o uso de técnicas específicas, a evolução da ciência contábil 
acompanha o desenvolvimento da civilização, cujo crescimento e progresso da 
humanidade faz com se aperfeiçoe cada vez mais a tornando eficiente e estas 
são aplicadas até os dias de hoje. Assim como em outras partes do mundo, a 
contabilidade no Brasil surgiu a partir de percepções primitivas. Sá (2011) afirma 
que foram encontrados desenhos pré-históricos em grutas de diversos estados 
do país, que demonstram, claramente, como era feito o controle da riqueza do 
homem.         A história da contabilidade no 
Brasil, também, vem atrelada à necessidade que os comerciantes tinham em 
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melhorar a qualidade do controle de seus bens. Bielinski (2011) fala sobre o 
ensino contábil no Brasil que no início do século XIX os comerciantes iam 
aprendendo com a experiência adquirida na prática cotidiana de uma casa de 
comércio. Porém a profissão de comerciante demandou conhecimentos que com 
a entrada da Colônia no mundo dos negócios, percebeu-se a necessidade, para 
a economia nacional, de um comércio instruído e moralizado.   
  A profissão contábil no Brasil já foi desmerecida como mostra essa 
passagem histórica: 

No ano de 1869 foi criado a Associação dos Guarda-Livros da Corte, 
sendo reconhecido oficialmente no ano seguinte pelo Decreto Imperial 
nº 4.475, este fato foi importante, pois estava constituído o guarda-
livros, como a primeira profissão liberal do Brasil. O guarda-livros, 
como era conhecido antigamente o profissional de Contabilidade, era 
um profissional ou empregado incumbido de fazer os seguintes 
trabalhos da firma: elaborar contratos e distratos, controlar a entrada e 
saída de dinheiro, através de pagamentos e recebimentos, criar 
correspondências e fazer toda a escrituração mercantil. Exigia-se que 
estes profissionais tivessem domínio das línguas portuguesa e 
francesa, além de uma aperfeiçoada caligrafia (REIS; SILVA; SILVA. 
2007. p.04)  

 

Mas somente na década de 70 foi que a história da contabilidade no Brasil 
começou a se destacar. Neste período as companhias abriram suas 
demonstrações contábeis padronizadas quanto à sua estrutura e auditadas por 
auditores independentes. Outro fato importante foi a influência da escola norte-
americana de contabilidade que deu início a estudos sobre princípios contábeis 
e a promulgação da Lei 6.404/76.  Iudícibus (2009) cita que o Brasil seguiu as 
normas da escola italiana. Para dar impulso ao ensino contábil, em 1902, foi 
criada a Escola de Comércio Álvares Penteado que se especializava em 
contabilidade. Logo, em 1946, foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas da USP, instalando, também, o curso de Ciências Contábeis e 
Atuarias.  Em 1946 foi criado o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) com 
o objetivo de regulamentar as normas contábeis. Além desta função, O CFC 
organiza também o seu regimento interno, aprova os Regimentos Internos 
organizados pelos Conselhos Estaduais, toma conhecimento de quaisquer 
dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais e soluciona, decide em última 
instância, recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais, publica o 
relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os 
profissionais registrados. (JOSÉ, 2011)  
  

2.2 PROFISSÃO CONTÁBIL, FALANDO SOBRE O CONTADOR 

 

O profissional da área contábil tem como uma de suas principais 

responsabilidades a geração de informações patrimoniais, bem como mostrar se as 

decisões tomadas foram adequadas ou não, o conselho federal de contabilidade - CFC 

tem sido um órgão extremamente atuante para a melhoria e atendimento das necessidades 

da classe contábil.  
 

Denomina-se técnico em contabilidade aquele que cursou contabilidade em 

nível técnico (médio). Após o término do curso superior de contabilidade, o 



 

614 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

profissional é chamado bacharel em ciências contábeis. Para ser contador, é 

necessário submeter-se ao exame de insuficiência, nos termos do art. 12 do 

decreto-lei nº 9.295, com redação dada pela Lei nº 12.249/10 (MARION, 2015 

p. 32). 

 

 Marion (2015) enfatiza que o decreto-lei determina que somente se poderá exercer 

a profissão de técnico em contabilidade ou de contador após regular conclusão no 

respectivo curso, aprovação no exame de insuficiência e registro no conselho regional de 

contabilidade - CRC. O técnico e o contador, ambos, podem ser chamados de 

contabilistas, e legalmente serem responsáveis pela contabilidade das empresas. Contudo, 

o contador está habilitado a exercer outras atividades não cabíveis o técnico em 

contabilidade. 

O profissional contábil entra numa nova era mais atualizado, preciso mudar a sua 

postura diante da organização e passar de uma ação passiva para uma ação pró-ativa, mais 

dinâmica, mais inovadora e mais exigente. Nesse sentido, Iudícibus (1991, p. 7) diz que, 

“para seu benefício profissional e como cidadão, o Contador deve manter-se atualizado 

não apenas com as novidades de sua profissão, mas de forma mais ampla, interessar-se 

pelos assuntos econômicos, sociais e políticos que tanto influem no cenário em que se 

desenrola a profissão”. 

O papel do contador vai além de classificar contas, calcular impostos, hoje, 

qualquer bom software contábil o desempenha com bastante eficiência. Contudo, a meta, 

segundo Kraemer (2000, p.55) “será poder dar ao usuário uma informação imediata, em 

tempo real, a segurança de que ela é completa, correta e confiável”. 
 

O aumento da complexidade, variedade e volume das operações realizadas nas 

organizações tem sido significativo ao longo da historia. Parte disso foi 

provocada pelas mudanças ambientais, políticas e sociais que afetaram as 

instituições e, por extensão, o contador e sua forma de trabalhar. (MARION, 

2015, p. 217) 

  

Os profissionais da área contábil deverão ampliar sua visão, modificando a forma 

como lidam com os problemas, passando a considerá-los além das fronteiras nacionais. 

O novo profissional deve dominar economia internacional, além de outro idioma, buscar 

novos conhecimentos, novas informações, além de ter grande visão de negócios, com 

compromisso técnico e ético nos negócios da empresa (FAHL; MANHANI, 2006). 

 

2.2.1 O mercado de trabalho para o profissional contábil 

 

De acordo com os autores Iudícibus e Marion (2002), a Contabilidade é uma das 

áreas que mais proporcionam oportunidades para o profissional. O estudante que optou 

por um curso superior de Contabilidade terá inúmeras alternativas de atuação dentro da 

área, dentre elas contador independente, auditor, analista, perito, professor, setor publico. 
 

Diante de um leque diversificado de atividades, podemos dizer que a tarefa 

básica do contador é produzir e/ou gerenciar informações úteis aos usuários da 

Contabilidade para a tomada de decisões. Ressalte-se, entretanto, que, em 

nosso país, em alguns segmentos da nossa economia, principalmente na 

pequena empresa, a função do contador foi distorcida (infelizmente), estando 

voltada quase que exclusivamente para satisfazer às exigências do fisco 

(IUDÍCIBUS, MARION, 2002, p. 43). 
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Marion (2003) afirma que novas tendências estão surgindo para o profissional 

contábil como o Investigador Contábil, a Contabilidade Ecológica, a Contabilidade 

Estratégica, a Auditoria Ambiental e a Contabilidade Prospectiva. Além dessas, Autran e 

Coelho (2004) apontam também a área pública como alternativa no crescente campo de 

atuação do contabilista, principalmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

exige do poder público, profissionais contábeis responsáveis em atender as 

obrigatoriedades quanto à movimentação dos recursos públicos. Diante desse contexto, 

percebe-se, portanto, o constante crescimento da classe contábil brasileira bem como sua 

evolução e reconhecimento por parte da sociedade (FORTES, 2001). 
 

2.3 HONORÁRIOS DA PROFISSÃO CONTÁBIL 

 Todo profissional, seja médico, advogado, engenheiro e até mesmo o contador são 

exemplos de profissionais que estabelecem o preço de seus serviços para atender as 

necessidades da sociedade. Para DUARTE (2016) honorários é definido como a 

remuneração devida ao profissional pelos serviços prestados. 

 O valor cobrado em honorários no Brasil é bastante variado, não exibindo de fato 

uma cobrança sob os parâmetros de uma planilha que rege o valor dos honorários, com 

isso a apresentação de honorários tem representado um problema para os donos de 

escritórios de contabilidade. Nesse sentido para a formação dos preços o Código de ética 

do profissional contabilista apresenta no Art. 6º, como deve ser fixado o valor serviço 

contábil, com esse intuito a definição dar-se da seguinte configuração: 
Art. 6º - O Contabilista deve fixar previamente o valor dos serviços, por 

contrato escrito, considerados os elementos seguintes:  

I - a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a      

executar;  

II - o tempo que será consumido para a realização do trabalho;  

III - a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços;  

IV - o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço 

prestado; 

V - a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente;  

VI - o local em que o serviço será prestado (CFC, 2010, p.7) 

 

Qualquer forma de serviço prestado com o intuito de competir clientes para a 

empresa a partir de aviltamento de preço dos honorários vai de encontro ao código de 

ética do contabilista, sendo vetada qualquer concorrência que seja desleal. O Código de 

Ética do Contabilista prevê que a cobrança deve atender a critérios fixos que vão desde a 

relevância do serviço prestado até a peculiaridade de tratar-se de um eventual cliente, 

habitual ou permanente. Assim, para o Código de Ética o mais justo seria trabalhar com 

honorários a partir do tempo gasto na realização do serviço. 

Thomé (2001) recomenda que a empresa que presta serviços contábeis se utilize 

de um mecanismo de controle de custos, uma planilha, uma tabela de custos, que a partir 

desse processo a empresa nunca estará cobrando sem saber de fato quanto vale o serviço 

a ser executado, não lesando o cliente, nem deixando de ter rentabilidade. 

  

2.4 TEORIA DO CAPITAL HUMANO E SEGMENTAÇÃO NA PROFISSÃO 

CONTÁBIL 
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A Teoria do Capital Humano (TCH), que teve como seus principais precursores 

Schultz (1961), Becker (1962) e Blaug (1976), afirma que a aquisição de mais habilidades 

e conhecimentos por um indivíduo influencia no valor do seu capital humano, 

aumentando, por conseguinte, sua empregabilidade, produtividade e rendimento 

potencial. Schultz (1961) observa que, investindo em si mesmos, os indivíduos poderiam 

aumentar seu leque de escolhas disponíveis. Com base nisto, essa Teoria busca explicar a 

razão das diferenciações salariais existentes entre os indivíduos de um mesmo grupo. 

       

A ideia básica da Teoria é que o indivíduo invista em sua formação profissional, 

através da educação ou de cursos de qualificação, com o objetivo de obter maiores salários 

no futuro (BECKER, 1962; BLAUG, 1965; SCHULTZ, 1973). Ainda, Biagioni (2006) 

observa que não só a escolaridade é fator de capital humano, mas também o treinamento 

no desempenho do cargo (experiência) e a migração, que são vistos como formas de 

capital humano. Desse modo, outros fatores são inseridos no contexto da TCH e também 

devem ser observados, embora seja dada atenção especial ao fator escolaridade. 

        

Segundo Neri (2007) afirma que o Brasil é um dos países latino-americanos que 

possuem maior índice de diferença salarial entre quem possui um curso superior e os 

analfabetos, revelando que o mercado paga mais a quem tem maior capital humano. Nesse 

sentido, Ferreira (2008) observa que o capital humano ocupa importante papel no 

crescimento econômico de um país, uma vez que influencia diretamente a criação de 

tecnologia, no sentido de que pessoas mais capacitadas realizam mais trabalho, ou 

trabalho de melhor qualidade, em um mesmo período de tempo, elevando sua 

produtividade.       

De acordo com os pressupostos da Teoria do Capital Humano, indivíduos que 

possuíssem o mesmo nível de educação, experiência e treinamento deveriam receber 

salários semelhantes, tendo em vista possuírem níveis de capital humano semelhantes. 

Contudo, Gomes Filho e Correia (1997) observam que a essa Teoria admite uma eventual 

variação, que pode ocorrer devido às habilidades pessoais de cada indivíduo. Dessa 

forma, a renda média dos trabalhadores deveria crescer de forma continuada, de acordo 

com seu acúmulo de capital humano durante o tempo.       

No contexto deste estudo, surge a Teoria da Segmentação dos Mercados (TSM), 

que, por sua vez, enfatiza a influência do local "onde" o salário dos trabalhadores é 

gerado, ou seja, o mercado de trabalho. Segundo Gomes Filho e Correia (1997), trata-se 

de uma teoria que foi construída a partir da visão em que o mercado de trabalho pode 

apresentar barreiras à mobilidade, e estas barreiras são reflexos não apenas de diferentes 

níveis de conhecimento e habilidades, por parte da mão de obra, mas das próprias 

características do local onde o indivíduo desenvolve suas atividades profissionais. 

Segundo a TSM, os trabalhadores podem receber salários diferentes ainda que, em 

princípio, sejam igualmente produtivos, independente de onde se originam ou das causas 

de persistência destas diferenças de salário (SADECK FILHO, 2001). A segmentação 

acontece, então, quando os indivíduos possuem características semelhantes, mas os 

salários diferem entre eles. Esta teoria se insere no contexto deste estudo, tendo em vista 

que um dos fatores que compõem o modelo que busca determinar a variação salarial dos 

contadores é o núcleo onde o ele concluiu seu curso.  

 

3 METODOLOGIA  
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O método que apoiou o estudo foi o indutivo, que segundo Gil (1999), parte das 

premissas dos fatos observados para se chegar a uma conclusão que contenha informações 

sobre fatos ou situações não observadas, perfazendo o caminho do particular para o geral. 

A metodologia utilizada neste artigo é classificada, de acordo com os objetivos da 

pesquisa, como sendo pesquisa descritiva e exploratória. Descritiva porque de acordo 

com Gil (1999), tem como objetivo importante à descrição das características de uma 

população qualquer, ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Exploratória por ampliar o grau de conhecimento sobre a temática da pesquisa, porque o 

campo de investigação escolhido ainda é pouco pesquisado, por existir dificuldades para 

a elaboração de hipóteses precisas que expliquem o fenômeno (GIL, 1999, p.43) 

   

O universo pesquisado, é composto pelos contadores graduados da cidade 

Mossoró/RN que segundo o Conselho Regional de Contabilidade de Contabilidade do 

Rio Grande do Norte (CRC – RN), a cidade possui 742 contadores. O instrumento 

utilizado para a coleta de dados foi o questionário de múltipla escolha, que de acordo com 

(SILVA, 2003) é representado por um conjunto sistemático e consistente de perguntas 

voltadas a medir ou até mesmo descrever as variáveis da pesquisa.  

Quanto à técnica de análise dos dados, a pesquisa é classificada como estatística 

descritiva, que Segundo Marconi e Lakatos (1996), tem como objetivo representar, de 

forma concisa, sintética e compreensível, a informação contida num conjunto de dados. 

Esta tarefa, que adquire grande importância quando o volume de dados for grande, 

concretiza-se na elaboração de tabelas e de gráficos, e no cálculo de medidas ou 

indicadores que representam convenientemente a informação contida nos dados. 

 

4 RESULTADOS 

A coleta de informações foi feita via e-mail onde foi enviado um questionário 

aleatoriamente para 40 contadores do município de Mossoró/RN e todos os profissionais 

responderam de maneira satisfatória. O presente questionário foi dividido em três seções 

onde primeiramente se procurou descrever o perfil da amostra: sexo, idade, nível de 

qualificação profissional, se estudou em instituição pública ou privada, se durante a 

graduação o participante trabalhava e estudava durante o período da graduação e se o 

profissional domina mais de uma língua. Em seguida procurou descrever a atuação no 

mercado de trabalho dos profissionais de contabilidade perguntando o tempo de serviço 

na organização, o tipo de organização que o profissional trabalha atualmente e a média 

de renda salarial atual. Por fim, procurou identificar as variáveis que influenciam a renda 

salarial dos contadores por meio de uma tabela de média e desvio padrão das variáveis. 

Para representar os dados obtidos, os mesmos foram tabulados no Excel, para que fossem 

separadas as respostas fornecidas, em seguida foi feito uma tabela para cada variável 

contendo a frequência, a porcentagem e a porcentagem cumulativa.  

 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA 

Em relação ao sexo foi revelado que 42,5% dos contadores entrevistados eram do 

sexo masculino e 57,5 % eram do sexo feminino conforme a Tabela 01 a seguir:  
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Tabela 01 – Sexo dos respondentes da pesquisa 

Sexo Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Masculino 17 42,5 %                  42,5 % 

Feminino 23 57,5 %                100,0 % 

TOTAL 40                100,0 %                100,0 % 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Na tabela 02 a baixo, foi apurada a idade média dos contadores participantes da 

pesquisa e observa-se que a maioria dos entrevistados possui uma idade média de 25 a 30 

anos de idade (37,5%). Observa-se também que os contadores de 36 a 40 anos e os 

profissionais que têm mais de 40 anos apresentaram a mesma frequência com 

porcentagem de 15%.  Somente 1 contador (2,5%) respondeu que o mesmo tinha menos 

de 20 anos de idade. 
Tabela 02 – Idade dos respondentes da pesquisa 

Idade Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Menos de 20 anos 1 2,5 %     2,5 % 

20 a 25 anos 

25 a 30 anos 

31 a 35 anos 

36 a 40 anos 

Mais de 40 anos 

8 

15 

4 

6 

6 

                20,0 % 

                37,5 % 

                10,0 % 

                15,0 % 

                15,0 % 

  22,5 % 

  60,0 % 

  70,0 % 

  85,0 % 

                100,0% 

TOTAL 40               100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
 

A tabela 03 retrata o nível de qualificação profissional dos trabalhadores inseridos 

na amostra. Através desse, percebe-se que a maioria dos profissionais possui apenas a 

graduação (45,0%), seguido por aqueles que possuem a especialização (22,5%) e depois 

por aqueles que estão cursando atualmente uma especialização, com 15,0%. 
 

Tabela 03 – Nível de qualificação profissional dos respondentes da pesquisa 
Nível Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Graduação 18 45,0 % 45,0 % 

Especialização (em 

curso) 

Especialista 

Mestrado (em curso) 

Mestre 

Doutorado (em curso) 

6 

 

9 

2 

4 

1 

15,0 % 

 

22,5 % 

  5,0 % 

10,0 % 

  2,5 % 

60,0 % 

 

82,5 % 

87,5 % 

97,5 % 

               100,0 % 

TOTAL 40                100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Foi questionado também se o contador estudou sua graduação em faculdade 

pública ou privada. 82,5 % responderam que fizeram sua graduação em faculdade pública 

e apenas 17,5 % estudaram em faculdade privada conforme a tabela 04 a seguir:  
Tabela 04 – Tipo de faculdade em que cursou a graduação  

     Faculdade Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Pública 33 82,5% 82,5 % 

Privada 7 17,5 %                100,0 % 

TOTAL 40               100, 0 % 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Na tabela 05 a seguir, observou-se se o profissional trabalhava durante a 

graduação. O resultado obtido foi que a maioria dos profissionais entrevistados trabalhava 

e estudava durante a graduação (95%) e os demais se dedicavam o tempo integralmente 

ao estudo. 
Tabela 05 – Trabalhava e estudava durante a graduação 

Variável Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Sim 38 95,0 % 95,0 % 

Não 2   5,0 %                100,0 % 

TOTAL 40                100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Em relação ao domínio do profissional em outra língua, observou-se que apenas 

25% dos contadores dominava outra língua enquanto que a grande maioria dos 

entrevistados apenas falava sua língua nativa (75,0%) de acordo com a tabela 06 a seguir:  
Tabela 06 – Domínio em outra língua dos participantes 

Domínio Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Sim 10 25,0 % 25,0 % 

Não 30 75,0 %                100,0 % 

TOTAL 40                100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 

4.2 ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 

CONTADORES 
 

 Na presente pesquisa questionamos também aos profissionais participantes do 

questionário acerca da atuação destes no mercado de trabalho. Na tabela 07 mostra os 

dados obtidos do tempo de serviço na organização em que o contador exerce atualmente. 

Pode-se observar que a maioria dos participantes trabalha apenas menos de 5 anos no 

mercado (52,5%), seguido dos entrevistados que trabalham de 5 a 10 anos (20,0%). 

Apenas 7,5% dos entrevistados responderam que não estavam trabalhando atualmente.  
Tabela 07 – Tempo de serviço na organização dos participantes da Pesquisa 

Tempo Frequência             Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Não 

Trabalha 

Menos de 5 

anos 

3 

21 

 7,5 % 

52,5 %  

7,5 % 

60,0 % 

05 a 10 anos 

11 a 15 anos 

16 a 20 anos 

Mais de 20 

anos 

8 

3 

1 

4 

20,0 % 

  7,5 % 

  2,5 % 

10,0 % 

80,0 % 

87,5 % 

90,0 % 

100,0 % 

TOTAL 40 100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 No questionário para obtenção dos dados, foi perguntado também qual era o tipo de 

organização em que os contadores participantes trabalhavam atualmente. Verificou-se que 

as maiorias dos entrevistados trabalhavam no setor privado (55,0%) seguido dos que 

estavam exercendo sua profissão no setor público (20,0%). 17,5% dos contadores 
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responderam que eram profissionais autônomos e 7,5% responderam que não estavam 

trabalhando atualmente conforme a tabela 08 a seguir:  

 
Tabela 08 – Tipo de organização em que trabalham os participantes da pesquisa 

Organização Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Não Trabalha 3 7,5 % 7,5 % 

Pública  

Privada  

Profissional 

Autônomo 

8 

22 

7 

                20,0 % 

55,0 % 

17,5 % 

                27,5 % 

                82,5 % 

              100,0 % 

TOTAL 40                100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

Por fim, foi questionado aos contadores quanto à média salarial dos mesmos que 

recebem atualmente. Pode se observar que a faixa de salário mais presente entre os 

contadores de Mossoró encontra-se entre um a três salários mínimos, com 57,5% dos 

entrevistados. Observou-se também que apenas 7,5% dos entrevistados recebem salário 

acima de dez salários mínimos. Considerando o salário mínimo (s.m) em vigor (2017) de 

R$ 937,00, e obedecendo ao intervalo de 1,00 a 2,99 salários, a remuneração destes 

trabalhadores varia entre R$ 937,00 a R$ 2801,63 e para os contadores que recebem acima 

de dez salários sua renda salarial está em R$ 9370,00 ou mais. De forma geral, todos os 

percentuais da renda salarial são apresentados na tabela 09 a seguir: 
Tabela 09 – Média salarial dos participantes da pesquisa 

Salários Frequência Porcentagem Porcentagem Cumulativa 

Desempregado 3  7,5 % 7,5 % 

1 a 3  

3 a 5 

5 a 7 

Acima de 10 

23 

3 

8 

3 

                57,5 % 

 7,5 % 

20,0 % 

 7,5 % 

                65,0 % 

                72,5 % 

                92,5 % 

             100, 0 % 

TOTAL 40                100,0 % 
 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

4.3 VARIÁVEIS INFLUENCIADORES 

 Para se verificar as principais variáveis que influenciam a renda salarial dos 

profissionais contábeis de Mossoró/RN, foi calculada a média aritmética dos dados obtida 

de cada variável perguntado e também o desvio padrão da amostra que para a estatística 

e indica uma medida de dispersão dos dados em torno de média amostral. Um baixo 

desvio padrão indica que os pontos dos dados tendem a estar próximos da média ou do 

valor esperado.  Um alto desvio padrão indica que os pontos dos dados estão 

espalhados por uma ampla gama de valores. O desvio padrão populacional ou amostral é 

a raiz quadrada da variância populacional ou amostral correspondente, de modo a ser uma 

medida de dispersão que seja um número não negativo e que use a mesma unidade de 

medida dos dados fornecidos.          

De acordo com a tabela 10, podemos observar que os maiores valores de média e 

os menores valores de desvio padrão caracterizam as variáveis que mais influenciam a 

renda salarial desses profissionais. Dessa forma, observa-se que o nível de qualificação 

desses profissionais influencia a renda salarial dos contadores de Mossoró porque 

apresenta a maior média e o menor desvio padrão, ou seja, seus pontos dos dados tendem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_e_covari%C3%A2ncia_amostrais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz_quadrada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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estarem mais próximos da média. Após o nível de qualificação, as variáveis que mais 

influenciam a renda salarial dos contadores são o tempo de serviço, o tipo de organização 

em que o profissional trabalha e a idade. O fato dos contadores trabalharem e estudarem 

no período de graduação, dominar um a ou mais línguas estrangeiras, o tipo de faculdade 

e o sexo foram as variáveis que menos influenciam porque apresentaram as menores 

médias e maiores desvio padrão.  
Tabela 10 – Variáveis que mais influenciam a renda salarial dos contadores 

Variável   Média Desvio Padrão 

N. de Qualificação  4,537 0,508 

Tempo de Serviço 

Tipo de Organização 

Idade 

Trabalho e estudo 

Língua Estrangeira 

Tipo de faculdade 

Sexo 

 4,024 

 3,707 

 3,122 

 3,098 

 3,000 

 2,585 

                           2,317 

0,831 

0,830 

0,910 

1,151 

1,083 

1,050 

1,063 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar as variáveis que influenciam a 

renda salarial dos profissionais graduados em ciências contábeis do município de 

Mossoró. Este tudo também procurou identificar o perfil dos contadores de Mossoró, 

evidenciar a variável de maior influência na renda salarial dos contadores e demonstrar a 

atuação no mercado dos profissionais participantes da pesquisa aplicada. No tocante a 

este estudo, pode-se concluir que de acordo com os resultados obtidos no questionário foi 

apresentado um número bastante elevado que atuam na área privada, correspondendo a 

55,0% do total.       Cerca de 95,0% dos contadores, na 

maioria do tempo da graduação, trabalhavam além de estudar, o que se reflete na 

quantidade de cursos que são ofertados no curso noturno. Portanto, esta característica 

pode ser vista, do ponto de vista profissional, como um método importante e fundamental 

ao exercício da contabilidade.    As variáveis que interferem 

positivamente para que os salários dos contadores apresentados pelos contadores de 

Mossoró sejam mais altos são: o nível de qualificação, o tempo de serviço, o tipo de 

organização e idade. Destacamos para a variável “nível de qualificação” que reforça a 

tese da Teoria do Capital Humano, tendo em vista que esta Teoria afirma que, quanto 

maior a qualificação do indivíduo, maior tende a ser seu salário. O fato dos contadores 

trabalharem e estudarem no período de graduação, dominar um a ou mais línguas 

estrangeiras, o tipo de faculdade e o sexo foram as variáveis que menos influenciam a 

renda salarial dos contadores.   Apesar da potencialidade da presente 

pesquisa, esta se limita porque apenas 40 contadores foram pesquisados, impossibilitando 

a generalização dos resultados. A partir das evidências empíricas deste trabalho, sugerem-

se futuras pesquisas, aplicação e aprofundamento nesses estudos de forma que possa 

representar uma amostra maior, podendo abranger toda a cidade, outros estados e o país 

e assim trazer uma base mais geral à heterogeneidade dos rendimentos da profissão 

contábil. 
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GRUPO II – EDUCAÇÃO CONTÁBIL  

 

RESUMO 

Os sistemas de informação contábil são ferramentas de suma importância no auxílio à 

tomada de decisão dos gestores, por isso é relevante que os futuros profissionais saiam 

da graduação sabendo utilizar esses sistemas. Essa pesquisa tem o objetivo de evidenciar 

a importância dos sistemas de informação contábil na formação dos alunos de ciências 

contábeis do campus central da UERN, avaliando o nível de conhecimento dos alunos 

acerca do assunto abordado, bem como a sua utilização. Para o levantamento dos dados 

foi aplicado questionário aos alunos das dez turmas do curso de ciências contábeis. Onde 

100% acreditam ser relevante chegar ao mercado sabendo operar um sistema de 

informação contábil, assim como, aprender a utilizar o sistema ainda na graduação, 

fazendo uma relação da teoria com a prática. No entanto ao perguntarmos se ao final da 

graduação o aluno estaria apto a utilizar um sistema de informação, obtivemos resposta 

negativa em mais de 50% dos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de informação; sistemas de informação contábil; 

estudantes; mercado de trabalho. 

 

ABSTRACT 

The accounting information systems are extremely important tools to help managers 

make decisions, so it is important that future professionals leave graduation knowing how 

to use these systems. The objective of this research is to highlight the importance of 

accounting information systems in the training of students of accounting sciences at the 

central campus of UERN, evaluating the level of knowledge of the students about the 

subject addressed, as well as their use. For the data collection, a questionnaire was applied 

to the students of the ten classes of the accounting sciences course. Where 100% believe 

it is relevant to reach the market knowing how to operate an accounting information 

system, as well as, to learn to use the system still in the graduation, making a relation of 

theory with practice. However, when we asked if at the end of the graduation the student 

would be able to use an information system, we obtained a negative response in more 

than 50% of the students. 

 

KEY-WORDS: Information systems; Accounting information systems; Students; job 

market 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de informação têm por objetivo coletar, processar e transmitir dados 

para os seus usuários e vêm se destacando na área contábil sendo uma ferramenta prática 

que possibilita atender as necessidades dos gestores com tempestividade. Segundo 

Padoveze (2004), a contabilidade se expressa dentro de um sistema de informação e que 

a própria contabilidade nasceu sob a arquitetura de sistema de informação. 

Os sistemas de informação contábil são aliados indispensáveis para as empresas 

se manterem competitivas, pois facilitam o processamento, o armazenamento, a 

organização e o controle dos dados. Segundo Moscove, Simkin e Bagranoff (2002), 

sistemas de informações são conjuntos de subsistemas que, em conjunto, trabalham para 

coletar, processar, armazenar, transformar e distribuir informações para fins de 

planejamento, tomada de decisões e controle. 

Dessa forma, o profissional contábil precisa dominar o uso dos sistemas de 

informação contábil para exercer com excelência suas atividades de controlar, planejar e 

orientar a tomada de decisão, conquistando o seu espaço num mercado cada vez mais 

competitivo. 

Por isso é importante que o profissional aprenda sobre os sistemas de informações 

contábeis (SICs) ainda na formação acadêmica.  Segundo a resolução n° 10 CNE/CES de 

16/12/2004 de no seu Art. 5°, tornou obrigatória a inclusão da disciplina de sistemas de 

informações contábeis nos cursos de graduação em ciências contábeis. Este trabalho tem 

como tema a importância dos sistemas de informação contábil para os alunos do curso de 

ciências contábeis da UERN, campus central. Diante desse cenário, os alunos do curso de 

graduação de ciências contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

campus central, ao final do curso estarão aptos a utilizar um sistema de informação 

contábil? 

O presente artigo tem por objetivo geral evidenciar a importância dos sistemas de 

informação contábil na formação acadêmica dos alunos de ciências contábeis da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), campus central. No tocante 

aos objetivos específicos, consiste em avaliar o conhecimento e a utilização dos sistemas 

de informação contábil por parte dos alunos de ciências contábeis da UERN, campus 

central; Verificar quais os sistemas de informação contábil conhecido pelos alunos de 

ciências contábeis do campus central da UERN. 

O trabalho de um contador é fundamental para o sucesso de qualquer 

empreendimento. O contador deixou de ser visto como apenas um apurador de impostos 

para atuar diretamente no sucesso e na permanência da empresa no mercado. Por isso, é 

relevante que os estudantes tenham uma graduação de qualidade, relacionando a teoria e 

a prática. Trata-se de um estudo qualitativo com caráter exploratório e descritivo. A 

análise dos dados foi elaborada por uma amostra de 50 alunos, de ambos os gêneros, das 

dez turmas do curso de bacharelado em ciências contábeis da UERN, campus central. 

Esse trabalho consiste de introdução, onde são apresentados o tema, problema, 

justificativa, objetivos e a organização do estudo, pelo referencial teórico onde são 

abordados os sistemas de informação e os sistemas de informações contábeis, pela 

descrição e análise dos dados dos resultados do estudo de caso, as considerações finais e 

por fim, as referências bibliográficas utilizadas para a realização do trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

  
 

           Diante de um cenário altamente tecnológico, faz-se necessário a inclusão dessa 
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nova ferramenta no tocante a Contabilidade, pois é essencial que as informações da área 

empresarial façam parte deste novo contexto. A maneira de como a informatização tem 

ganhado espaço no mercado globalizado conduz o profissional contábil a aprimorar seu 

conhecimento a cerca desse tema. Não obstante, é necessário que o profissional aprenda 

a esse respeito ainda em sua formação para que o mesmo possa estar preparado para o 

mercado de trabalho. As informações contábeis devem ser precisamente corretas e coesas 

a fim de que seus usuários possam usufruí-la da melhor maneira possível para o 

bom gerenciamento do seu negócio, e, para que essas informações estejam de maneira 

fidedignas, faz-se necessário que o seu usuário saiba estruturar e  programar o sistema de 

informação contábil como também  interpretar os relatórios por ele emitidos. Assim, o 

Sistema de Informação Contábil é uma ferramenta relevante, tanto para seus usuários 

interno, quanto aos externos na perspectiva contábil.  

  

2.1 CONTABILIDADE X INFORMAÇÃO  

  

            Desde os primórdios da história da contabilidade sabe-se que as informações são 

devidamente necessárias para o auxilio do homem em inventariar e contar seus devidos 

bens como já mencionava Iudícibus (2000, p. 30) onde afirma que “o homem primitivo, 

ao inventariar o número de instrumentos de caça e pesca disponível, ao contar seus 

rebanhos, ao contar suas ânforas de bebidas, já estava praticando uma forma rudimentar 

de Contabilidade”.  

Segundo Hoss et al. (2008), a ciência contábil relaciona-se diretamente com o 

controle do patrimônio dos entes, apuração dos resultados e levantamento de informações 

acerca da entidade de interesses dos seus usuários para a melhore tomada de decisão. 

Ainda segundo o referido autor o conhecimento contábil se dá pela relação entre pessoas, 

estruturas e processos, utilizando a informação contábil como principal produto da 

Ciência Contábil. Ao longo dos anos a Contabilidade vem se adequando, ao modo de que 

cada vez mais as informações tornam-se mais rápidas e eficientes, essas mudanças 

trouxeram benefícios aos usuários na área contábil. Conforme Oliveira (1999, p. 22) “a 

cada dia as informações e a forma como influenciam no processo decisório se solidificam 

como um sistema operacional de extrema importância para as empresas.” Por sua vez, 

pode-se afirmar que, nos dias atuais para que se tenha um bom alcance de resultados em 

uma empresa e pelos seus usuários  é necessária uma boa integralização entre a 

contabilidade e a informação.   

  

 

2.1.1 A contabilidade informatizada   

  

Como a tecnologia vem se destacando no mundo globalizado e com isso 

influenciando de forma significativa o mundo dos negócios não seria diferente no campo 

da contabilidade. A evolução da informatização na contabilidade ganhou força por volta 

dos anos 80, através da Tecnologia da Informação (TI).  Segundo Gonçalves; Riccio 

2009, p.6   

   

A Tecnologia da Informação (TI) inicialmente abrangia 

computadores e softwares voltados para o armazenamento, 

processamento e análise de informações. Na década de 80, 

quando se popularizaram os computadores pessoais 

particularmente pelo uso de softwares de entretenimento e 
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planilhas eletrônicas, surgiu a TI de escritório, composta 

pelo sistema de automação de escritório, voltada ao 

gerenciamento de documentos, de agendas e á comunicação. 

Também na década de 80, a automação ganhou força, 

levando a TI ao chão da fábrica.  

  

  

Nesse sentido, a contabilidade através de um sistema próprio voltado a sua área, 

o Sistema de Informação Contábil, tem conseguido gerar informações cada vez mais 

precisas para seus usuários. A informática aplicada à contabilidade proporciona diversas 

facilidades. De acordo com Oliveira (1997), a informatização permite a contabilidade 

diversa facilidades, dentre elas a escrituração e processo das informações a fim de gerar 

relatórios produzidos pelo sistema de informação, além de facilidades como; segurança, 

confiabilidade e rapidez nas informações apresentadas. 

  

   

2.1.2 Algumas vantagens da Contabilidade informatizada    

              

          Para Oliveira (1997) existem algumas vantagens de se aplicar a informática a 

contabilidade. Segundo este autor, a informática aplicada à contabilidade proporciona 

aumento da produtividade, melhoria na qualidade dos serviços, mais estímulos para os 

profissionais da área, facilidade para leitura prévia dos relatórios, facilidade do acesso das 

informações das empresas, maior segurança nas informações e por fim, mais espaços 

físicos nos ambientes de trabalho. 

  Na visão de Pasa (2001), o uso de documentos eletrônicos e da internet, permite 

uma nova série de questões a respeito da contabilidade como exemplo, novos modelos de 

evidenciação. Para se manter competitivos no mercado precisamos estar informados de 

toda nova tecnologia que vem modificando a maneira de como as empresas vem fazendo 

e gerindo seus negócios, impactando todo o processo contábil.  

Dentre todas essas vantagens, não podemos ignorar a função do profissional da 

contabilidade, haja vista ele ser o operador e formatador das informações. Esses 

especialistas viabilizam a melhor estratégia para garantir um bom funcionamento e 

melhor uso dessas tecnologias, que variam muitas vezes de uma organização para a outra, 

afirma CHIAVENATO (2009).  

Conforme Bagranoff, Moscove e Simkin (2002, p.23):  

  

A era da informação tem implicações para a contabilidade. Os 

contadores sempre trabalharam com informações sobre negócios, uma vez 

que seu papel é fornecer informações exatas e relevantes às partes 

interessadas em saber como as organizações estão se saindo. A informática 

influenciou de várias formas a profissão do contador e a maneira como ele 

fornece informações.  
 

Com base nessas fundamentações, conclui-se que é essencial para a 

informatização da área contábil  ter profissionais capacitados e aptos em operar essas 

informações geradas principalmente em um sistema de informação.  

  

  

2.2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

  

         O sistema de informação contábil é uma ferramenta utilizada para os registros dos 
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fatos ocorridos dentro de uma organização. De acordo com Gil (1999), o sistema de 

informação contábil é um conjunto de recursos humanos e de capital dentro da entidade 

na qual é responsável pela preparação das informações financeiras como também das 

informações obtidas acerca da coleta de dados e processamento dos dados das transações.  

Alguns autores vão além dessas colocações como é o caso de Marion.  

 Marion (2003) entende, no entanto que:  

  

O sistema de contabilidade é o conjunto de atividades 

contábeis compatíveis que vai desde a compreensão da 

atividade empresarial (necessidade para elaborar um 

plano de contas adequado), passando pela análise e 

interpretação de cada fato contábil isoladamente, sua 

contabilização, até a elaboração das demonstrações 

financeiras, sua análise, interpretação e recomendações para 

aperfeiçoar o desempenho da empresa. (MARION, 2003, 

p.255).  

  

  

        Em sua essência a contabilidade produz os dados para que o sistema de informação 

possa processar e por fim produzir as informações necessárias aos seus 

usuários. Stair (1998) afirma que o sistema de informação é um conjunto de elementos 

que interagem para produzir seus objetivos. Os sistemas de informação Contábil, 

geralmente são divididos em Três áreas: a área societária e fiscal (escrituração), a área de 

análise (relatórios) e a área gerencial (planejamento e controle). É o foco direcionador de 

todo o processo a ser executado a partir de um sistema operador. Segundo Oliveira (1990, 

p. 31) “Objetivo é a própria razão de existência do sistema, ou seja, é a finalidade para 

qual o sistema foi criado”.  Este, portanto, conduzirá todo o funcionamento de maneira 

correta e estrutural para atingir um determinado fim, sendo um importante ponto de 

apoio a administração.  

  

2.2.3 Estrutura do Sistema de Informação Contábil  

  

     O sistema de informação contábil tem como base as necessidades legais, societárias e 

fiscais para que haja um planejamento e controle das organizações. Nesse contexto, pode-

se dividir o SIC em contabilidade geral e gerencial. Nesse sentido, podemos apresentar o 

Sistema de Informação Contábil em três grandes áreas e nos seguintes 

principais subsistemas (PADOVEZE, 2002, p.140):  

 

Quadro 1 - SIC 
 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL - SIC  

Área legal/Fiscal  Área Análise  Área gerencial  

• Contabilidade Gerencial  • Análise de balanço  • Orçamentos e projeções  

• Correção monetária 

integral  

• Análise de fluxo de 

caixa  

• Custos e preços de vendas  

• Contabilidade em outras 

moedas  

• Gestão de impostos  • Contabilidade por 

responsabilidade  
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• Consolidação de 

balanços  

  • Centros de lucros e Unidades 

de Negócios  

• Valorização de 

investimentos  

  • Acompanhamento do negócio  

• Controle patrimonial      

 Fonte: adaptado de Padoveze (2002). 

 

      Esse tipo de estrutura se denomina Sistema integrado de gestão empresarial (ERP). 

Este tipo de sistema trata da gestão das informações de toda a organização relacionando 

todo o seu fluxo, operacional, comercial e administrativo. Para COLANGELO FILHO 

(2001, p.17) ”Não existe uma definição fechada” a respeito da definição do ERP, este 

consiste em considerar como um software aplicativo as empresas a fim de automatizar e 

integralizar os processos de seus negócios abrangendo todas as áreas (finanças, controles, 

logísticas e etc.).  

      O sistema de informação contábil, ou apenas ERP, deverá fornecer aos 

usuários internos e externos informações gerenciais de maneira correta que permitam 

avaliar de forma rápida e eficaz acerca do desempenho econômico da 

organização. Atualmente no mercado, existem diversos tipos de sistemas (ERP) como, 

por exemplo: Fortes, Domínio, Alter Data, Calima entre outros, inclusive alguns desses 

sistemas possuem uma versão acadêmica para que ainda em sua formação o profissional 

contábil possa ter acesso e conhecimento acerca dos sistemas de informação contábil, de 

acordo com a Resolução CNE/CES 3/2004 que dita às diretrizes do ensino na formação 

acadêmica do Curso de Ciência Contábeis.  

  

2.2.4 Sistema de Informação Contábil na formação acadêmica  

  

       Como já foi mencionado, segundo a Resolução CNE/CES 3/2004 que 

dita as diretrizes a cerca do ensino de Ciências Contábeis, faz parte da grade curricular 

do curso, a disciplina de sistema de informação para que o estudante ao chegar ao 

mercado trabalho esteja apto na operacionalização dos sistemas. O Artigo 3º da 

Resolução CNE/CES 3/2004  diz o seguinte: “O curso de graduação em Ciências 

Contábeis deve ensejar condições para que o futuro contador seja capacitado a”  

 

III – revelar capacidade crítico-analítico de 

avaliação, quanto às implicações  organizacionais 

com o advento da tecnologia da informação.  

  

     Já o Artigo 4º da Resolução CNE/CES 3/2004  diz o seguinte: “O curso de graduação 

de Ciências Contábeis deve possibilitar formação profissional que revele, pelo menos, 

as seguintes competências e habilidades:”  

 
 

VII – desenvolver, analisar e implantar sistemas de 

informação contábil e de controle gerencial, 

revelando capacidade crítico analítica para avaliar 

as implicações organizacionais com a tecnologia 

da informação.  
 

       Com base nessa fundamentação, constata-se que o estudante ao final do curso deverá 
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estar apto a operar e analisar de forma critica e eficaz um sistema de informação contábil.   

  

2.3 Contabilidade gerencial X Sistemas de informação contábil  

  

       A contabilidade gerencial é a parte da contabilidade onde se analisa as informações 

geradas a fim de promover projeções e interpretar os resultados de forma que seja útil e 

relevante a gestão da empresa. Devido o grau de complexidade em relação a todo o 

processo organizacional qualifica-se, no entanto a relevância de um sistema de 

informação contábil.  

       Padoveze (2004) conceitua sistema de informação contábil da seguinte maneira: os 

sistemas de informações têm como objetivo fundamental a consolidação e aglutinação de 

todas as informações necessárias para funcionamento e gestão das empresas. Ainda 

segundo o autor, esses sistemas unem e integram todos os subsistemas componentes do 

sistema operacional e do sistema de gestão da empresa, através da tecnologia da 

informação, de modo que todos os processos de negócio possam ser vistos em termos de 

fluxos dinâmicos das informações, passando por todos os departamentos e funções.  A 

contabilidade gerencial e o sistema de informação são ferramentas que devem ser aliadas 

no sentido de proporcionar dados e informações capazes de auxiliar no processo de gestão 

empresarial fornecendo diretrizes necessárias a tomada decisão e comando do negócio.  

 

3 METODOLOGIA  

  

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de conhecer a importância dos sistemas 

de informação na formação acadêmica dos alunos do curso de Ciências Contábeis campus 

central UERN, com base nos dados obtidos após os mesmos responderem a 

um questionário, tendo por foco principal evidenciar a importância dos sistemas de 

informações.  

Trata-se de um estudo qualitativo onde é relacionado no levantamento de dados 

sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar determinados 

comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma população. Segundo 

Malhotra (2001) ressalta que a pesquisa qualitativa proporciona a compreensão da 

linguagem e percepção das pessoas, capacitando o pesquisador a definir quanto as 

informações que deve ter para resolver o problema da sua pesquisa e interpretar de 

maneira correta a informação.  

Com base nos objetivos, a pesquisa tem caráter exploratório que permite uma 

maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que este ainda é 

pouco conhecido ou pouco explorado.  
 

 O objetivo de uma pesquisa exploratória é se aprofundar em um problema ou 

em uma determinada situação, para promover critérios e compreensão, 

geralmente está associada ao estudo descritivo que visa observar, registrar 

analisar e correlacionar fenômenos ou fatos, sem interferir no ambiente 

analisado (RODRIGUES 2007)  
 

E descritivo que segundo Marconi e Lakatos (2002) a pesquisa descritiva aborda 

quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, com o 

objetivo de demonstrar seu objetivo.  

A pesquisa teve uma abordagem direta onde foi levantaram se dados e o objetivo 

foi à pesquisa de campo. Visou demonstrar, o relato dos participantes da amostra em 

relação aos seus conhecimentos acerca do sistema de informação contábil. Assim, 

http://www.institutophd.com.br/site/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-qualitativa/
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buscou-se averiguar os conhecimentos dos alunos sobre o tema, a importância para a 

formação profissional e a utilização futura do sistema.  

   

2.1 Amostragem   

A amostra se caracterizou por 50 alunos de ambos os sexos, das dez turmas do 

curso de bacharelado em ciências contábeis da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte, campus central, que se disponibilizaram a participar do estudo.  

  

 2.2 Materiais e Métodos  
 

 Foi utilizado um instrumento de coleta de dados, no formato de questionário, 

com 15 perguntas fechadas, que permitiu aos participantes da pesquisa livre escolha das 

opções de resposta, sendo que estes foram previamente instruídos sobre o questionário e 

a pesquisa. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Quanto à análise dos resultados, a pesquisa foi realizada com alunos do curso de 

Ciências Contábeis, Campo Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), sendo 21 entrevistados do gênero feminino e 29 do gênero masculino.  

 

Tabela 1 - Quantidade de entrevistados por período e gênero. 

Período  Masculino Feminino Total 

2º 0 2 2 

3º 2 4 6 

5º 3 0 3 

6º 17 9 26 

7º 2 0 2 

8º 1 1 2 

9º 1 3 4 

10º 3 2 5 

  29 21   

Total de Entrevistados 50 

 

Com intuito de alcançar os objetivos da pesquisa, aplicou-se um questionário de 

15 perguntas fechadas, sendo que as cinco primeiras perguntas foram em relação à 

identificação dos alunos e a condição de respondente no curso e as outras 10 perguntas 

foram focadas no que tange a importância dos Sistemas de Informações Contábeis na 

Formação Acadêmica.   
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Gráfico 1 – Nível de Conhecimento acerca do Sistema de Informação Contábil. 

 
         Fonte: Elaborado pelo autor. 

O primeiro questionamento trata sobre o nível de conhecimento acerca do Sistema 

de Informação Contábil, a grande maioria, ou seja, 70% dos alunos entrevistados 

disseram que o nível de conhecimento, é um percentual bastante significativo de alunos 

que avaliam seu conhecimento dentro do Sistema de Informação Contábil como razoável, 

enquanto 25% avaliam como pouco conhecimento na área e apenas 5% respondeu que a 

um grande conhecimento acerca do Sistema de Informação Contábil. Sobre o conceito de 

Sistema de Informação Contábil Gil (1999) defende que o sistema de informação contábil 

é o conjunto de recursos humanos e de capital da organização, onde a mesma é 

responsável pela preparação das informações financeiras e informações obtidas acerca da 

coleta e processamento dos dados das transações. 

 
 

Gráfico 2 – Tipos de Sistemas de Informação conhecido pelos Alunos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Quanto à pergunta de quais Sistemas de Informação os alunos têm conhecimento, 

49% alegaram ter conhecimento no sistema Fortes, já 15% dos entrevistados responderam 

ter conhecimento no sistema AlterData, logo em seguida ficou o sistema Domínio com 

um percentual de 13% de conhecimento, esse mesmo percentual foi constatado nos alunos 

Pouco
25%

Razoável
70%

Muito
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Qual o seu conhecimento acerca do 

Sistema de Informação Contábil?
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15%
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conhecimento

13%
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conhece?
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que não tem conhecimento sobre nenhum Sistema de Informação, e 10% responderam 

que conhecem outros tipos de sistemas.  
 

Gráfico 3 – Como obteve o conhecimento sobre Sistema de Informação Contábil. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Quando questionados sobre como obtiveram o conhecimento acerca de Sistema 

de Informação Contábil, alguns alunos marcaram mais de uma alternativa, ficando um 

percentual de 33% para Trabalho, ou seja, 33% dos alunos obtiveram um conhecimento 

mais prático quando direcionados ao trabalho na área contábil, ou até mesmo no estágio 

alcançando 21% das respostas, em seguida com 19% veio o aprendizado por meio da 

faculdade, isso representa um pequeno percentual da grande deficiência que é encontrada 

na universidade sobre a aplicabilidade dos conteúdos teóricos em sistemas contábeis. 

Com 17% ficou o aprendizado por meio da internet, isso significa que alguns alunos 

buscam por um aprendizado maior fora da faculdade e 10% dos entrevistados não obteve 

conhecimento sobre Sistema de Informação Contábil.   
 

Gráfico 4 – A importância de saber utilizar um Sistema de Informação Contábil na 

graduação.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na quarta pergunta, foi questionado sobre a importância de saber utilizar um 

sistema de Informação contábil na graduação, e 100% dos alunos entrevistados disseram 

ser importante saber utilizar um Sistema Contábil.  
 

Gráfico 5 – Importância de chegar ao mercado de trabalho sabendo utilizar um Sistema 

Contábil. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

A quinta pergunta, busca evidenciar a importância de se colocar no mercado 

sabendo operar um o Sistema de Informação Contábil, e como esperado obtivemos um 

percentual de 100% de confirmação sobre a importância de saber operar um Sistema 

Contábil ao se colocar no mercado de trabalho.    

Na visão de Pasa (2001), o uso de documentos eletrônicos e da internet, permite 

uma nova série de questões a respeito da contabilidade como exemplo, novos modelos de 

evidenciação. Para se manter competitivos no mercado precisamos estar informados de 

toda nova tecnologia que vem modificando a maneira de como as empresas vem fazendo 

e gerindo seus negócios, impactando todo o processo contábil. 

 

Gráfico 6 – Relevância Teoria x Prática 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sim
100%

Não
0%

Você acredita ser importante chegar ao 
mercado de trabalho sabendo operar um 

Sistema de Informação Contábil?

Sim
100%

Não
0%

Você acredita ser relevante para sua formação 
fazer uma relação entre a teoria e a prática 

utilizando um Sistema de Informação Contábil?



 

636 

 

 

UERN | Mossoró - RN, 27 a 31 de agosto de 2018 

V CONgest - Congresso de Economia & Gestão  

 

 

Para SIQUEIRA (2004): “atingir e resgatar a qualidade do ensino visando 

atender as necessidades que o mercado exige dos profissionais de hoje depende, da 

adoção de soluções práticas e concretas de modo a atender às expectativas tanto dos 

alunos, como da sociedade econômica”. 

Os Alunos foram questionados sobre a importância de fazer uma relação entre a 

teoria e a prática utilizando um Sistema de Informação Contábil. De acordo com a analise, 

100% dos entrevistados responderam que sim, é importante fazer essa ligação. Sabemos 

que é de grande relevância a utilização dessa relação, por esse motivo é ideal que o 

aprendizado prático seja anexado desde as primeiras disciplinas do curso de 

Contabilidade, com o intuito de trazer ao formando a realidade da profissão no qual será 

inserido brevemente.  

 

Gráfico 7 – Evidenciar se o Sistema de Informação Contábil é essencial na futura 

profissão dos entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na sétima pergunta foi questionado se os entrevistados acreditam que saber 

utilizar um Sistema de Informação Contábil é essencial na futura profissão, com base nos 

dados da pesquisa 98% responderam que sim, é de grande relevância para sua futura 

profissão e 2% disseram que não é essencial para sua futura profissão.  

Conforme Bagranoff, Moscove e Simkin (2002, p.23): 
A era da informação tem implicações para a contabilidade. Os 

contadores sempre trabalharam com informações sobre 

negócios, uma vez que seu papel é fornecer informações exatas 

e relevantes às partes interessadas em saber como as 

organizações estão se saindo. A informática influenciou de 

várias formas a profissão do contador e a maneira como ele 

fornece informações. 
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Gráfico 8 – Evidenciar o conhecimento de instituição Pública ou Privada que não utilize 

um Sistema de Informação Contábil

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quando questionados sobre o conhecimento de alguma instituição seja publica ou 

privada que não utilize um Sistema de Informação Contábil, 88% dos entrevistados 

responderam que não tem conhecimento sobre alguma instituição que não faça o uso de 

um Sistema de Informação Contábil, logo 12% das respostas foram sim.  

Com a intensificação da competitividade e com o processo de globalização, as 

entidades têm investido mais com relação a sistema de informação que gerem 

informações sucintas e que possam auxiliar na tomada de decisão e consequentemente 

terem um melhor desempenho. 

 

Gráfico 9 – Os Sistemas de Informação são bem utilizados pelos seus usuários 

     
       Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foi questionado também se os alunos acreditam que os Sistemas de Informação 

Contábil são bem utilizados pelos seus usuários. Nessa análise tivemos um percentual 

considerado relevante, onde 32% disseram que os Sistemas de Informação Contábil não 
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um Sistema de Informação Contábil?

Sim
68%

Não
32%

Você acredita que os Sistemas de Informação 
Contábil são bem utilizados pelos seus 

usuários?
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são utilizados de forma correta por seus usuários.  

Quando o profissional contábil não tem a base das informações práticas adquiridas 

na universidade, provavelmente não saberá utilizar de maneira eficiente o software e, por 

conseguinte não passará ao gestor uma informação eficaz e eficiente. Já 68% das 

respostas foram sim, os Sistemas de Informação Contábil são bem utilizados pelos seus 

usuários. Nesse resultado caberiam os profissionais que mesmo com a deficiência das 

práticas contábeis na universidade, buscaram outros meios para complementar e 

aperfeiçoar a formação acadêmica. 
 

 

Gráfico 10 – Apto a utilizar um Sistema de Informação Contábil após conclusão da 

graduação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Quando questionado se ao final do curso o aluno estará apto a utilizar um Sistema 

de Informação Contábil, obtemos 58% das respostas na alternativa não. Isto acontece 

devido a pouca vivência que o aluno tem com as atividades contábeis práticas na 

universidade que em geral ele vai desempenhar com essa deficiência, portanto o futuro 

profissional contábil terá dificuldades de reconhecer na prática o que ele havia estudado 

na teoria.  

Na alternativa sim, tivemos um percentual de 42% de alunos que estariam aptos a 

utilizar um Sistema de Informação Contábil após o final da graduação. Acreditamos que 

o percentual de 42% abrange alunos que já tiveram ou está tendo, uma oportunidade de 

poder ter um contato maior com a parte prática da contabilidade aplicada a um Sistema 

de Informação Contábil. Seja no campo de trabalho, no campo de estágio ou até pelo meio 

da internet e das informações adquiridas na universidade, esse aluno se coloca em posição 

de busca por melhorias na sua formação acadêmica e se consideram aptos a utilizar um 

sistema de informação contábil após concluir sua graduação. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sim
42%

Não
58%

Você acredita que ao final do curso você estará apto a utilizar um 
Sistema de Informação Contábil?
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O presente estudo consiste em apresentar a relevância do conhecimento a cerca 

dos sistemas de informações contábeis por parte de seus usuários, em especial na 

formação acadêmica dos estudantes do curso de Ciências Contábeis Campus Central da 

UERN. 

O sistema de informação contábil é uma ferramenta essencial no gerenciamento 

das empresas, haja vista a necessidade de cada vez mais se obter informações rápidas e 

precisas diminuindo assim possíveis margens de erro por parte dos executivos na tomada 

de decisão. Verificou-se também que de acordo com a Resolução CNE/CES 3/2004, faz 

parte da grade curricular acadêmica do curso de Ciências Contábeis a disciplina, onde o 

aluno estará qualificado ao final em analisar, operar, interpretar, desenvolver um sistema 

de informação contábil.  

. A partir das informações extraídas, concluiu-se que os objetivos propostos foram 

alcançados. Em relação ao primeiro objetivo específico, a pesquisa evidenciou que 

conhecimento e a utilização dos alunos em relação ao sistema de informação contábil 

ainda é embrionário conforme os gráficos e as análises desenvolvidas. O gráfico 2 atendeu 

ao segundo objetivo específico onde verificou-se que o sistema Fortes é o mais conhecido 

entre os alunos. O objetivo geral do referido trabalho era evidenciar a importância do 

conhecimento acerca dos sistemas de informação contábil ainda na formação acadêmica 

dos alunos do curso de ciência contábeis da UERN. Foi aplicado um questionário com 

todas as turmas do curso de ciências contábeis Campus Central da UERN, onde foram 

extraídas as informações necessárias para o fechamento deste estudo. Sobre os pontos 

mais relevantes acerca do problema, após a coleta dos dados, concluiu-se que grande parte 

dos estudantes do curso de ciências contábeis, campus central não estão aptos a 

operacionalizar um sistema de informação contábil. 

Por fim, conclui-se como satisfatória a pesquisa, visto ter alcançado todos os seus 

objetivos, afirmando a relevância em aprender desde a formação acadêmica dos alunos 

do curso de Ciência Contábeis do Campus Central da UERN a respeito dos Sistemas de 

Informação Contábil. 
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Resumo 

O cenário financeiro atual de crise, de orçamento familiar mais apertado tem cada vez 

mais levado os indivíduos a se preocuparem com sua situação e a de seus dependentes 

financeiros, em virtude disso o tema educação financeira tem despertado cada vez mais 

interesse dos pesquisadores em função do seu grau de importância na sociedade atual. 

Falar sobre dinheiro e/ou finanças sempre foi assunto pautado nas rodas de conversas 

dentro e fora dos lares, no entanto percebe-se na literatura que a maior parte dos 

indivíduos não possuem nenhum tipo de formação e/ou conhecimento sobre educação 

financeira levando a caminhos diversos no momento de definir qual melhor estratégia 

utilizar. Nessa perspectiva a presente pesquisa contribui para a discussão sobre os 

conhecimentos de educação financeira que são transmitidos pelos indivíduos aos seus 

dependentes. Assim, o objetivo geral tratou de apresentar um panorama da temática 

visando identificar os conhecimentos financeiros adquiridos pelos indivíduos e como eles 

repassam os conhecimentos aos seus dependentes. Para atingir esse objetivo utilizou-se 

do arcabouço teórico existente em relação ao tema educação financeira por meio de uma 

pesquisa documental com abordagem qualitativa na análise dos dados obtidos por meio 

de entrevistas semiestruturadas. Como universo da pesquisa, foram entrevistados 07 

(sete) pais que possuem filhos que de alguma forma já recebam dinheiro, seja por meio 

de mesada, de forma esporádica e até mesmos os que já possuem renda própria. A partir 

da pesquisa documental foram criadas 04 (quatro) categorias visando identificar como os 

responsáveis transmitem seus conhecimentos financeiros aos dependentes. Os resultados 

indicaram que: (a) Independentemente da renda, os responsáveis reconhecem a 

importância da educação financeira; (b) Todos os entrevistados passaram a tomar atitudes 

semelhantes devido à crise econômica; (c) Os responsáveis transmitem seus 

conhecimentos para os dependentes geralmente pelo exemplo e pelo diálogo; (d) A 

experiência pessoal se mostrou como um dos principais agentes formadores de 

comportamento financeiro dos entrevistados. Os resultados também mostram uma 

consciência geral de que é importante o contato constante da criança com o tema educação 

financeira, seja por meio dos responsáveis, pelas escolas e por qualquer outro agente, para 

que no futuro os dependentes possam se tornar adultos mais conscientes com relação ao 

dinheiro. Por fim conclui-se que a educação financeira melhora o cotidiano ao melhorar 

o controle dos gastos e permite uma melhor gestão dos recursos, e mesmo entre os que 

não aplicam qualquer conceito de educação financeira, a consideram importante para seus 

dependentes. 
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Palavras-chaves: Educação Financeira. Comportamento Financeiro. Aprendizagem 

ABSTRACT 

The current financial crisis scenario that tightening the family budget has increasingly led 

individuals to worry about their situation and that of their financial dependents, because 

of this the theme of financial education has attracted more interest from researchers due 

to the degree of importance in today's society. Talking about money and/or finances has 

always been a matterin in informal conversations inside and outside home, however it is 

noticed in the literature that most individuals do not have any type of training and/or 

knowledge about financial education leading to paths the best strategy to use. From this 

perspective the present research contributes to the discussion about knowledge of 

financial education that are transmitted by individuals to their dependents. Thus, the 

general objective sought to present an overview of theme in order to identify the financial 

knowledge acquired by individuals and how they pass on knowledge to their dependents. 

To reach this objective, the theoretical structure of financial education was used through 

a documentary research with a qualitative approach in the analysis of the data obtained 

through semi-structured interviews. In research universe, we interviewed seven (7) 

parents who have children who in some way already receive money, either by means of 

allowance, sporadically or even those who already have their own income. From the 

documentary research, 04 (four) categories were created aiming to identify how the 

responsible ones transmit their financial knowledge to the dependents. The results 

indicated that: (a) Irrespective of income, those responsible recognize the importance of 

financial education; (b) All interviewees began to adopt similar attitudes due to the 

economic crisis; (c) Those responsible generally pass their knowledge to the dependents 

by example and dialogue; (d) Personal experience has proved to be one of the main agents 

for financial behavior of the interviewees. The results also show a general awareness that 

constant contact of the child with subject of financial education is important, be it through 

the responsible ones, schools and any other agent, so that in the future dependents can 

become more conscious adults with respect to money. Finally, it is concluded that 

financial education improves the daily life by improving control of spending and allows 

a better management of resources. And even among those who do not apply any concept 

of financial education, consider it important for their dependents. 

Keywords: Financial Education. Financial Behavior. Learning. 

1 – INTRODUÇÃO 

  

Através do tema educação financeira, tomamos conhecimentos de como os 

acontecimentos na economia interna e externa afetam diariamente o modo de agir das 

pessoas no que diz respeito a tomada de decisão frente a assuntos relacionados a consumo, 

poupança e crédito pessoal (BAPTISTA et al, 2012). 

Com base nestas informações conclui-se que há uma relação de “economia x 

consumo” na vida das pessoas. Em uma economia estável, as pessoas normalmente 

tendem a gastar mais, a tomar decisões que não visem, em primeira instância, poupar 

dinheiro. Já em uma economia em crise, por exemplo, geralmente faz com que as pessoas 

opte por medidas que evitem o consumismo visando poupar seu dinheiro.  
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Um outro fator que é de influência na hora de gastar é a cultura do consumo. Para 

Baudrillard (1981) há um aumento significativo no surgimento de bens, produtos e 

serviços, vivemos em uma sociedade que cultua e admira sempre o novo, favorecendo o 

surgimento de novos objetos em uma velocidade impressionante.  

Diariamente os conceitos de educação financeira são vistos na prática pelas pessoas, 

passando algumas vezes até despercebidos por elas como, por exemplo, no momento de 

tomar decisões como comprar um produto mais barato, analisar melhor o que é realmente 

necessário adquirir, evitando gastos desnecessários que possam vir a dar resultados 

negativos futuramente, afetando diretamente a economia das pessoas. Com base nisso é 

possível dizer que o tema educação financeira está sempre presente no dia a dia dos 

cidadãos, mostrando que é um assunto de alta relevância. 

Esse assunto vem ganhando bastante ênfase no cenário nacional e também 

internacional atualmente, considerando-a como elemento essencial que podem garantir, 

no futuro, o bem-estar pessoal com uma vida financeira estável, fazendo com que as 

pessoas tenham uma melhor qualidade de vida (SOUZA, 2012). 

Manter o tema educação financeira na vida de crianças é bastante importante, uma 

vez que isso poderá trazer fatores positivos no futuro. Há pessoas que evitam falar de 

dinheiro para as crianças, ainda segundo Souza (2012), muitos pais acreditam que basta 

a criança, no futuro, ter um bom emprego e ser bem-sucedidas, ou seja, creem que a 

criança deve preocupar-se apenas com os estudos. O conteúdo educação financeira para 

crianças não tem como objetivo primordial ensiná-las a fazer economias e sim, fazer com 

que as pessoas desde cedo tomem consciência de como devem gerenciar seus recursos 

com o objetivo de ter uma vida melhor. Alguns estudos, como o de Souza (2012), 

comprovam que uma pessoa que possui uma situação financeira equilibrada, possui um 

melhor bem-estar pessoal, facilitando para ela, as tomadas de decisões financeiras que 

provavelmente venham a ser solicitadas e a deixará mais tranquila no momento de 

enfrentar adversidades. Segundo Rocha (2008), ao educar financeiramente uma criança, 

quando adulta sela se tornará uma pessoa mais responsável no momento de gerenciar seu 

salário, será consciente de saber os momentos de economizar seu dinheiro para comprar 

algum produto e de economizar seus recursos visando garantir uma poupança. 

 Mesmo sendo considerando um assunto com o grau de relevância elevado, o tema 

educação financeira não é um dos objetivos das escolas brasileiras. Frente a este quadro, 

é muito importante que a educação financeira seja transmitida pelos pais para que elas 

desenvolvam melhor a capacidade de lidar com dinheiro, garantir que uma criança seja 

uma pessoa educada financeiramente quando adulta não é uma tarefa difícil várias 

pessoas acreditam (SILVA; ROCHA, 2011). Um dos principais problemas dos pais para 

educar financeiramente os filhos, está ligado muitas vezes com a própria falta de 

capacitação para ensiná-los e, além disso, muitos pais sequer conseguem administrar seus 

próprios recursos, dificultando a transmissão dos conhecimentos sobre educação 

financeira.  

O presente trabalho tem como problemática responde a seguinte questão: Como os 

indivíduos se comportam em relação ao dinheiro e como eles transmitem seus 

conceitos aos seus dependentes? Este trabalho tem como objetivo descrever como os 

responsáveis financeiros transmitem seus comportamentos financeiros aos dependentes, 

analisando o grau de aprendizagem dos dependentes em relação aos responsáveis e como 

o comportamento destes afetam os dependentes em termos financeiros. Também se busca 

definir o papel da educação financeira no comportamento financeiro e identificar quais 

atitudes em relação ao dinheiro mais afetam o comportamento dos dependentes. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Educação Financeira 

Define-se Educação financeira como uma prática social, que deve estar inserida em 

um espírito crítico e em planejamento de oportunidades que permitam com que os 

consumidores atuarem, ativamente na percepção e nas mudanças nos contextos no qual 

se inserem. Desta forma, educação financeira seria um elemento que proporcionaria a 

liberdade socioeconômica para os indivíduos. A educação financeira é uma área que, 

através dela, viabiliza um melhor aproveitamento em relação aos gastos de uma pessoa e 

que também garante uma maior chance de economizar suas finanças com alguns intuitos 

predeterminados, fazendo com que os cidadãos seja pessoas equilibradas 

financeiramente. (CAMPOS, 2013). 
O objetivo primordial da educação financeira é instruir os indivíduos sobre os produtos 

financeiros com a finalidade de proporcionar um melhor gerenciamento de suas receitas, 

minimizando os riscos e otimizando as probabilidades de poupar ou fazer investimentos 

adequados que venham a surgir (KROETZ; VALENTIM; CENSI, 2012). 

A necessidade de adquirir conhecimentos financeiros, não é mais só inerente aos 

profissionais que trabalham com a área financeira, na atualidade, com o advento das 

diversas mudanças impostas pelo sistema capitalista, a preocupação com a educação 

financeira de qualidade se faz necessário, como por exemplo, às crianças, para que estas 

futuramente, sejam pessoas responsáveis em relação as suas finanças, aumentando as 

chances destas serem bem-sucedidas (CORREIA; LUCENA; GADELHA, 2015) 

O tema educação financeira é atual e vem se tornando cada vez mais necessário 

para ascensão de qualidade de vida dos indivíduos, pois oportuniza decisões, em caráter 

financeiro e econômico, relacionadas ao que atingirá diretamente no seu bem-estar e de 

sua família no que tange a saúde financeira (BAPTISTA et al, 2012). 

Conforme Souza (2012), uma adequada educação financeira associada a 

conhecimentos, habilidades e atitudes, formará eficazes impulsos que constituirão um 

adulto com pensamentos racionais e valores pessoais que o direcionará a ter o bem-estar 

para sua vida, seja emocional, profissional ou financeiramente. A autora ainda acrescenta 

que a educação financeira é necessária não somente em tomadas de decisões que sejam 

mais relevantes. É bastante importante ressaltar que um cidadão educado financeiramente 

desde pequeno é mais equilibrado no momento, por exemplo, de adquirir um produto com 

a finalidade de ter reflexões suficientes para conhecer se aquele produto será necessário 

para o mesmo e se o gasto com ele não afetará as finanças da família, ou seja, o tema 

educação financeira está totalmente presente no dia-a-dia dos indivíduos, mesmos que as 

vezes passe despercebido pelas pessoas  

É bastante importante afirmar que o entendimento das crianças com assuntos 

relacionados a dinheiro, muda frequentemente de acordo com a sua idade, vale ressaltar 

que muitas crianças convivem frequentemente com uma cultura consumista que possui 

uma reflexão de que o dinheiro está acima de tudo, até mesmo da ética e da moralidade 

(CERBASI, 2011). Temas relacionados a educação financeira ainda podem ser 

considerados como uma novidade no Brasil, segundo Pereira et al (2017). Os autores 

também afirmam que todo o controle financeiro do lar tem como base a educação, 

disciplina e regras, sendo muitas vezes negligenciadas por parte dos pais ao longo da 

formação devidos, principalmente, a fatores culturais e de base já carregados há gerações. 

 

2.2 Finanças Pessoais 

O principal objetivo das finanças pessoais é estudar e analisar as possibilidades de 
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financiamentos das obtenções de bens e serviços imprescindíveis ao bem-estar pessoal. 

Como nossa economia é baseada na moeda e no crédito, as finanças pessoais compreende 

o manuseamento de recursos próprios e também de terceiros para adquirir mercadorias, 

além da possibilidade da utilização dos recursos físicos a fim de obter receitas. O principal 

problema das finanças pessoais está ligada ao equilíbrio das receitas e despesas, ganhar e 

gastar bem os recursos (PIRES, 2007). 

O tema finanças pessoais vem adquirindo destaque nos meios de comunicação, 

fazendo com que pesquisadores atentassem para a importância da educação financeira. 

Os indivíduos com uma boa educação financeira são mais capacitadas para alavancar seu 

processo de desenvolvimento. (SANTANA, 2014). 

Um dos fatores primordiais das finanças pessoais está ligado ao contexto de 

composição de um planejamento financeiro adequado a fim de fazer com que o indivíduo 

consiga uma situação financeira equilibrada no futuro, pois, para que isso seja possível é 

necessário planejar no presente. (CLAUDINO; NUNES; SILVA 2009). 

 Para se obter o sucesso financeiro no futuro, dependerá de um bom controle das 

finanças pessoais. O indivíduo que possui um nível de capacidade mais elevado para 

planejar eficientemente a vida financeira, será capaz de poupar mais seus recursos e o 

deixando mais seguro em momentos de necessidade financeira. Pessoas assim também 

dispõem de mais competência e conhecimentos melhores para investir seus recursos sem 

ficar endividado (COSTA, 2004). 

 

2.3 Comportamento financeiro  

 Comportamento financeiro pode ser definido como método propriamente 

relacionado com o controle das finanças pessoais, compreendendo também as decisões e 

condutas tomadas que determinam a utilização de crédito, composição do orçamento 

pessoal, planejamento financeiro, e a aplicação de suas receitas em poupanças etc. (XIAO 

et al, 2006). 

 Dowling et al (2009) em seu estudo, explica conceitos de atitudes financeira, 

definindo-a como sendo uma intenção comportamental, ou seja, ele comenta que quem 

define o comportamento financeiro são estas atitudes, que podem ser definidas como 

sendo cultura, crença, emoção, ponto de vista, sentimento entre outras.  

Uma das possíveis causas que influenciam no endividamento pessoal pode ser 

observado através da falta de um planejamento financeiro adequado. Para fazer um 

planejamento financeiro será necessário ter conhecimentos sobre educação financeira, 

que pode ser adquirido através dos conhecimentos passados pelos pais ou até mesmo uma 

questão cultural. Portanto, para ter a capacidade de fazer um planejamento financeiro 

visando evitar endividamentos no futuro é necessário que se conheça os princípios da 

educação financeira para que o comportamento financeiro pessoal seja adequado 

(THEODORO, 2011). 

Considerando que o comportamento financeiro varia de acordo com a pessoa, é 

crucial aderir uma abordagem adequada para os diferentes tipos de orçamentos buscando 

a harmonia e um maior esforço entre os membros das famílias. Nessa definição pode-se 

definir dois tipos de abordagens para que este assunto seja combinando em família: impor 

limites e buscar limites. Com as dificuldades de se conquistar o devido envolvimento de 

todos os membros da família na busca do objetivo, torna-se mais inviável a imposição de 

limites. Os melhores resultados aparecem na busca por limites, uma vez que este acarreta 

o envolvimento de toda a família (ARAUJO et al, 2013). 

 As atitudes financeiras, que são responsáveis por influenciar diretamente no 
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comportamento financeiro das pessoas, caso sejam negativas contribuirão para a 

insatisfação financeira (DOWLING; CORNEY; HOILES (2009). Fazendo-se uma inter-

relação entre o conhecimento financeiro e a saúde financeira, pode se afirmar que o 

primeiro influenciará no segundo, ou seja, um nível mais alto sobre conhecimento 

financeiro proporcionará impactos positivos, fazendo com que, para os indivíduos, a 

satisfação com o bem-estar financeira seja alcançada (JOHNSON e SHERRADEN, 

2007). Com base nessas afirmações é possível dizer que, caso o indivíduo seja desprovido 

de conhecimento financeiro ou não o utilize da maneira correta, poderá fazer com que 

suas tomadas de decisões no que tange o assunto de finanças sejam equivocadas, afetando 

diretamente no bem-estar financeiro. 

O conhecimento financeiro é um dos principais elementos responsáveis pelo bem-

estar financeiro, mas também existem outras variáveis que determinam os níveis de 

satisfação do bem-estar financeiro. O quadro abaixo, elaborado através de conceito de 

diversos autores exemplificam os comportamentos de acordo com estas variáveis:  

 

Tabela 1 – Variáveis que determinam o bem-estar financeiro 

Variáveis Influência Esperada Autores 

 

Gênero 

As mulheres são menos satisfeitas com a 

situação financeira em relação aos 

homens. 

Shim et al. (2009); Gutter e 

Copur (2011) 

 

Idade 

Indivíduos mais velhos são mais 

satisfeitos com a sua situação financeira 

que os mais jovens. 

Xiao et al. (2006); Penn 

(2009); Plagnol (2011) 

 

 

Estado Civil 

Os indivíduos casados são mais 

propensos a estarem satisfeitos com a 

situação financeira. 

 

Sumarwan (1990) 

Os indivíduos solteiros são menos 

propensos a estarem satisfeitos com a 

situação financeira. 

Gutter e Copur (2011) 

Filhos A presença de crianças na composição 

familiar altera a percepção de bem-estar 

financeiro 

 

Penn (2009) 

Grau de 

escolaridade 

Quanto maior o nível educacional maior a 

satisfação financeira. 
Lown e Ju (1992); Penn (2009) 

 

Raça 

A raça negra é mais propensa a níveis de 

estresse financeiro e consequentemente 

menor percepção de bem-estar financeiro. 

 

Grable e Joo (2006) 

 

Ocupação 

Os aposentados possuem maior nível de 

bem-estar financeiro. 

Sumarwan (1990) 

Os indivíduos desempregados possuem 

um menor nível de bem-estar financeiro. 

Sumarwan (1990); Xiao et al. 

(2006); Plagnol (2011) 

Renda 

própria 

Os indivíduos com rendimentos mais 

elevados são mais propensos a serem 

satisfeitos com a sua situação financeira. 

 

Sumarwan (1990) 

Fonte: DINIZ, et al, 2015, p.191. 
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2.4 Finanças Comportamentais   

 Um dos objetivos dos estudiosos das finanças comportamentais seria estabelecer 

formas que definam a racionalidade da mente humana como limitada, porém, devido a 

imensa diversidade da mente humana, dificulta este objetivo (LIMA, 2003). Para Leone 

e Guimarães (2013), as Finanças Comportamentais têm como principal objetivo 

identificar e compreender as ilusões cognitivas responsáveis pelos erros sistemáticos de 

avaliação dos investidores, de forma a adaptar os modelos econômico-financeiros atuais.  

 Compreender as ilusões cognitivas que contribuem para os erros constantes de 

avaliação de padrões, possibilidades e riscos, é o objetivo primordial das finanças 

comportamentais, elas afirmam que as pessoas podem agir de forma irracional, já que há 

uma tentação aos efeitos de ilusões cognitivas (ROGERS; FAVATO; SECURATO, 2008). 

 As finanças comportamentais vêm ganhando destaque nos últimos anos, 

principalmente porque é uma área capaz de explicar alguns acontecimentos que não são 

objeto das teorias clássicas. Para Yoshinaga et al (2008, p. 26), um vasto conjunto de 

evidências produzidas nas últimas décadas revelam que as teorias baseadas na suposição 

de racionalidade dos indivíduos não são capazes de explicar diversos fenômenos 

regularmente observados nos mercados financeiros. 

Alguns autores tratam as finanças comportamentais como uma espécie de repulsa 

ao arrependimento. Em alguns trabalhos como o de Odean (1998), define que é muito 

difícil para um investidor reconhecer seus erros, fazendo com que através desse 

comportamento, não maximizem a utilidade esperada, visando somente evitar citar um 

prejuízo. 

Segundo Lima (2003), um investidor partindo dos conceitos de finanças 

comportamentais, analisa o risco dos investimentos tomando como princípios, as 

referências nas quais medirão os ganhos e as perdas. Há uma curva de risco-utilidade que 

representa os diferentes comportamentos no momento de se analisar um investimento 

(KAHNEMAN e TVERSKY, 1974).  

O estudo das Finanças Comportamentais une conceitos emanados da Psicologia, 

Sociologia e Economia, colaborando com finanças comportamentais com o objetivo de 

elaborar formas detalhadas do comportamento humano com relação as decisões 

financeiras deles, tomando como base que as pessoas são influenciadas por fatores que 

modificam o comportamento que na maioria das vezes faz com que essas decisões 

tomadas não sejam de acordo com as finanças modernas com enfoque na racionalidade 

(LUCENA et al, 2011). 

Fernandes (2011) afirma que os estudiosos das finanças comportamentais procuram 

evidenciar que, anomalias de comportamento e emoções, são esperadas e podem alterar 

o mercado definitivamente e ele ainda mostra diversos padrões de comportamentos que 

foram estabelecidos: 

1 Aversão a perda: Os investidores estão mais preocupados com os 

riscos visando evitar perdas do que para alcançar lucros maiores. Neste conceito, 

os investidores consideram tanto os ganhos quanto as perdas, porém, 

psicologicamente, não dá a mesma importância para os dois fatores. (SILVA et. al., 

2008). 

2 Excesso de confiança: Alguns investidores imaginam ser detentores de 

grandes aptidões para administrar seus recursos além de acreditarem que conhecem 

o mercado e isso poderá resultar em riscos que gerarão perdas futuramente por 

causa de observações equivocadas sobre o mercado. Grande parte dos investidores 
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com essas definições creem que podem conseguir retornos mais elevados do que o 

normal (TORRES, 2001). 

3 Os exageros quanto ao otimismo e ao pessimismo: Esse padrão 

mostra que investidores devem avaliar o mercado sempre, tanto quando o mercado 

estiver em baixa como também quando os papéis estiverem em alta, pois o mercado 

é flutuante e mesmos com os papéis em alta, pode ocorrer uma baixa no curto prazo 

e afetar no retorno esperado (FERNANDES, 2011). 

4 A Sobre reação as novidades do mercado: Este conceito está 

relacionado as hipóteses geradas pelo mercado financeiro. Conforme Kimura 

(2003), os investidores estarão mais propensos a toma decisões favoráveis, por 

exemplo, a ativos que estejam cotados com bom desempenho futuro. Os relatos de 

desempenho, bom ou ruim, no passado podem alterar as decisões dos indivíduos 

provocar animação ou abatimento que causará uma sobre reação do mercado. 

 

3 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Classificação da pesquisa 

 A metodologia empregada no presente trabalho possui caráter bibliográfico e 

qualitativo na qual segundo Gil (2007), o tipo de pesquisa bibliográfica tem como 

objetivo proporcionar maior entendimento sobre o problema, com vistas a torná-lo mais 

compreensível ou a elaborar hipóteses. 

 A abordagem qualitativa, segundo Moraes e Galizazzi (2007, p.11) “pretende 

aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga partindo de uma análise rigorosa 

e criteriosa desse tipo de informação”. Com base nisto, o objetivo é compreender 

reformando conhecimentos sobre o instrumento de estudo. 

BOGDAN e BIKLEN (2010) evidenciam cinco características a respeito da 

pesquisa qualitativa: 

• O fato de o investigador constituir-se em instrumento principal de ação, 

sendo o ambiente natural a fonte direta de dados; 

• A presença e o destaque dado à descrição; 

• O interesse dos investigadores em focalizar mais o processo do que 

simplesmente os resultados ou produtos; 

• A tendência dos investigadores em analisar os seus dados de forma indutiva; 

• A importância vital dada ao significado da pesquisa realizada. 

Uma diferença entre este tipo de pesquisa, trata-se de que a pesquisa bibliográfica 

está relacionada a uma forma de estudo e análise de documentos de cunho científicos 

como livros, periódicos, artigos científicos entre outros, já a pesquisa documental atenta 

para as fontes primárias, ou seja, os materiais que ainda não examinados analiticamente 

(OLIVEIRA, 2007). 

 

3.2 Instrumentos e procedimentos de coleta dos dados 

 A característica da população da pesquisa corresponde aos pais que possuem filhos 

que, de alguma forma, já recebem algum dinheiro. Desta forma, foram selecionadas 7 

pessoas que tenham filhos ganhando recursos por meio de mesadas, dinheiro de forma 

esporádica ou até mesmo que já trabalhem. Os entrevistados foram selecionados por 

conveniência, dada a disponibilidade de tempo dos mesmos. 

Selecionado os entrevistados, os dados foram coletados a partir de entrevistas 

semiestruturadas, que foram realizadas mediante roteiro, onde as perguntas foram 

previamente formuladas com o intuito de, no momento da entrevista, não fugir da 
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temática.  

O questionário foi elaborado com base na literatura citada, composto por 23 

questões abertas divididas em quatro categorias. As entrevistas foram feitas com ajuda de 

um gravador e depois transcritas para que fosse possível a análise dos dados coletados.  

 
3.3 Tratamento e análise dos dados 

3.4  

 Com o objetivo de solucionar o problema da presente pesquisa, os dados coletados 

foram analisados por meio da análise categorial. A análise categorial compreende a 

fragmentação do texto em categorias agrupadas sistematicamente (BARDIN, 1977 apud 

SILVA; FOSSÁ, 2013, p. 08). Para este tipo de pesquisa, a análise categorial é bastante 

importante tendo em vista que ela se configura como a melhor alternativa para análises 

através de dados qualitativos. 

 O autor ainda menciona que as categorias são feitas através de trechos escolhidos a 

partir da conversa com o entrevistado, fundamentando-se pelo referencial teórico, não 

existe uma norma preestabelecida para a escolha das categorias e nem para quantificar 

categorias, essas escolhas ficam a critério dos autores da pesquisa de acordo com os dados 

coletados através das entrevistas. As palavras em negrito são as que foram consideradas 

palavras-chave para cada um dos conceitos.  

 
 

Tabela 2: Categorias utilizadas na pesquisa 
 

Comportamento 

Financeiro                      

“Comportamento financeiro pode ser definido como método propriamente 

relacionado com o controle das finanças pessoais, compreendendo também as 

decisões e condutas tomadas que determinam a utilização de crédito, 

composição do orçamento pessoal, planejamento financeiro, e a aplicação de 

suas receitas em poupanças etc.” (XIAO et al, 2006). 

 

Aprendizagem  

“O objetivo primordial da educação financeira é instruir os indivíduos sobre os 

produtos financeiros com a finalidade de proporcionar um melhor 

gerenciamento de suas receitas, minimizando os riscos e otimizando as 

probabilidades de poupar ou fazer investimentos adequados que venham a 

surgir.” (KROETZ; VALENTIM; CENSI, 2012). 

 

 

Educação 

Financeira 

“Define-se Educação financeira como uma prática social, que deve estar inserida 

em um espírito crítico e em planejamento de oportunidades que permitam com 

que os consumidores atuem ativamente na percepção e nas mudanças nos 

contextos no qual se inserem. Desta forma, educação financeira seria um 

elemento que proporcionaria a liberdade socioeconômica para os indivíduos. A 

educação financeira é uma área que, através dela, viabiliza um melhor 

aproveitamento em relação aos gastos de uma pessoa e que também garante 

uma maior chance de economizar suas finanças com alguns intuitos 

predeterminados, fazendo com que os cidadãos seja pessoas equilibradas 

financeiramente.” (CAMPOS, 2013). 

 

Atitudes em 

relação ao dinheiro 

“A atitude dos indivíduos em relação às decisões financeiras: trata-se das reações 

dos indivíduos em sua vida prática. Esta variável tem por objetivo avaliar se há 

outros fatores que influenciam as decisões de consumo e poupança; ou seja, se 

apesar dos conhecimentos em finanças, os indivíduos tomam decisões não 

necessariamente eficientes.” (LUCCI et al, 2006) 

Fonte: Os autores (2017) 
 

Através de cada conceito ligado às categorias citadas na Tabela 2 foram inseridos 
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comentários dos entrevistados que estejam relacionados com as palavras-chave citadas, 

unindo-os a um conceito de autores sobre o tema para no final, demonstrar se os 

entendimentos do tema, por parte dos entrevistados estavam na mesma linha do conceito 

determinado por esses autores. O software XMind foi utilizado para a construção de 

figuras  com o intuito de obter auxílio visual no processo de análise. 

 

4 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Categoria 1 – Comportamento Financeiro 
Quadro 1 – Categoria: Comportamento Financeiro 

CONCEITO: Comportamento financeiro pode ser definido como método propriamente relacionado com 

o controle das finanças pessoais, compreendendo também as decisões e condutas tomadas que determinam 

a utilização de crédito, composição do orçamento pessoal, planejamento financeiro, e a aplicação de suas 

receitas em poupanças etc. (XIAO et al, 2006).  

Entrevistado 1: O entrevistado disse que, em sua opinião, o comportamento financeiro está associado a 

forma como você lida com o dinheiro. Ele ainda diz que, caso uma pessoa seja educada financeiramente 

desde criança, está terá comportamentos melhores relacionados a dinheiro do que se não tiver contato com 

o tema. 

Entrevistado 2: O entrevistado afirmou que o comportamento financeiro está associado a forma como as 

pessoas lidam com o dinheiro. O entrevistado ainda afirmou que de acordo com a educação financeira 

passado para a criança o comportamento em relação ao dinheiro será diferente no futuro, e ainda comenta 

que não se considera uma pessoa comportada financeiramente. 

Entrevistado 3: O entrevistado 3 também acredita que comportamento financeiro está relacionado a forma 

como as pessoas lidam com seu dinheiro. Também afirma que uma criança o comportamento financeiro de 

uma pessoa educada desde pequena, no sentido financeiro, pode ser benéfico para eles, o entrevistado diz 

que o comportamento desta pessoa será mais controlado no que tange suas finanças. 

Entrevistado 4: O entrevistado 4, acredita que o comportamento financeiro está ligado ao controle 

emocional e a sua condição de estado. Ele comenta também que está associado ao planejamento financeiro 

da sua vida. 

Entrevistado 5: O entrevistado 5 se considera pouco organizado, não tem o hábito de guardar, mas que 

está se policiando sobre isso, ele também disse que não tem ideia do que o termo significa. O seu filho já 

consegue diferenciar após conselhos do tipo "isso pode" ou "isso não pode". Ele não nota nenhum 

comportamento resultante dos seus ensinamentos pois o seu filho e sua esposa tem perfis diferentes dele. 

Entrevistada 6: A entrevistada 6 acredita que comportamento financeiro seja a forma de utilizar os 

recursos que você tem disponível, ela costuma gastar dinheiro na presença dos dependentes e disse que e 

o exemplo é importante para a influência. A entrevistada também disse que o hábito do filho de guardar 

dinheiro num cofrinho foi fruto do ensinamento dela. 

Entrevistada 7: A entrevistada 7 diz que comportamento financeiro deve ser quanto vale o dinheiro e 

quanto ela pode gastar, sempre procura ter responsabilidade na hora de gastar. Ela não acredita o seu 

comportamento afete num nível relevante os dos seus dependentes. 

Fonte: Os autores (2017) 
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4.1.1 Análise da categoria 1 

 
Figura 1 – Esquema da categoria 1 – Fonte: Os autores (2017) 

 A maioria dos entrevistados relataram que comportamento financeiro tem a ver com 

a forma de lidar com o dinheiro, ou seja, tem a ver com a conduta que você tem em relação 

ao dinheiro, esse conceito corrobora com o conceito de Xiao et al (2006). Ao associar 

comportamento financeiro e dinheiro, os entrevistados estão dando um papel não apenas 

monetário, mas também simbólico a este, o de lidar com o dinheiro. Estes resultados estão 

de acordo com a pesquisa de Moreira e Tamayo (1999) onde foi concluído que o dinheiro 

permeia todas as esferas da vida social e não é apenas fruto do pensamento acadêmico, 

mas também está nas associações simbólicas das pessoas em geral. 

 

4.2 Categoria 2 – Aprendizagem 

 
  Quadro 2 – Categoria aprendizagem  
CONCEITO: O objetivo primordial da educação financeira é instruir os indivíduos sobre os produtos 

financeiros com a finalidade de proporcionar um melhor gerenciamento de suas receitas, minimizando os 

riscos e otimizando as probabilidades de poupar ou fazer investimentos adequados que venham a surgir 

(KROETZ; VALENTIM; CENSI, 2012). 

Entrevistado 1: O entrevistado 1 afirma que passa ensinamentos para seus dependentes utilizando a 

prática, como por exemplo, nas compras com os cartões de crédito, ele tenta passar para seus dependentes 

que é mais vantajoso comprar o produto a vista com desconto, e utilizar essa economia do desconto com 

outras necessidades. Ele ainda diz que recebeu instruções sobre educação financeira, porém, não com este 

nome, ele afirma que os pais estão sempre ensinando, educando seus filhos financeiramente. O entrevistado 

possui 4 filhos e ele comenta que os dois filhos mais novos repetem bastante atitudes dele por serem mais 

acometidos com relação ao dinheiro, porém, os mais velhos por se acharem mais independentes terminam 

não repetindo suas atitudes. 

Entrevistado 2: O entrevistado 2 alega que seus dependentes aprendem na forma prática, ele afirma que 

ultimamente sempre evita fazer compras parceladas, procurando sempre pagar o produto a vista na 

presença dos dependentes, ele diz que seus dependentes veem essa atitude notam que é mais vantajoso 

comprar à vista. Ele ainda comenta que aprendeu de pouco tempo para cá a economizar mais seu dinheiro, 

pois ela diz que não recebeu instruções dos pais sobre educação financeira. Ele comenta também que não 

passa para seus dependentes instruções como de gastar, mas, os orienta para não gastar todo dinheiro que 

ele tem, e que pense mais no futuro. O entrevisto reitera que seu filho não é uma pessoa “gastadeira”. O 

entrevistado ainda reitera que seu filho não repete suas atitudes, pois ela se considera uma pessoa 

“gastadeira”, e afirma que ele é uma pessoa muito controlada, talvez pelas instruções dadas a ele. 

Entrevistado 3: O entrevistado 3 diz que aprendeu o que sabe hoje através dos ensinamentos, com relação 

a finanças, passados pelos seus pais e ainda afirma que sempre procura passar esses conhecimentos para 

os seus dependentes orientando-os também a economizar sempre. Ele afirma que o diálogo é sempre 

importante sobre o orçamento da família para evitar gastos desnecessários. Ele acredita que criando a conta 
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poupança para uma criança, ela apreenderia a economizar para o futuro. Ela alega que vê seu filho sempre 

procurando pagar suas compras à vista, evitando parcelamento, e gasta mais com o que é necessário, 

repetindo parte de suas atitudes. 

Entrevistado 4: O entrevistado 4 diz que sempre utiliza a moeda corrente no momento de uma compra, 

não possui cartões de crédito. Ele afirma que não recebeu instruções dos seus pais a respeito da educação 

financeira, adquiriu apenas na universidade. Ele comenta que sempre mostra os filhos a importância de 

fazer um planejamento no momento de uma compra para evitar endividamentos no futuro. Ele alega que 

com base nessas instruções passadas, seus dependentes hoje possuem um maior controle sobre os 

consumos desnecessários, completando que seus dependentes repetem suas atitudes procurando orientar-

se com base no planejamento familiar que o mesmo faz. 

Entrevistado 5: O entrevistado 5 não recebeu nenhuma instrução dos seus pais, apenas um ou outro 

conselho de um tio e que esses conceitos deveriam ser aprendidos tanto na escola quanto em casa, ele 

também relatou que o filho aprendeu a guardar dinheiro no cofrinho e a pedir as coisas apenas a ele, já que 

a mãe é mais centrada do que o pai. 

Entrevistado 6: A entrevistada 6 diz que a educação financeira deveria ser ensinada tanto em casa como 

na escola, mas ela acredita que em casa é mais importante já que na escola ele vê apenas a teoria, a prática 

seria o exemplo que ele pega de casa, ela também relatou a importância da reutilização dos recursos e que 

o filho dela é mais impulsivo em relação a comprar. 

Entrevistado 7: A entrevistada 7 acredita que o tema deveria ser aprendido em casa e na escola, mas julga 

a casa sendo o mais importante. Ela não recebeu nenhuma instrução dos seus pais sobre dinheiro e não 

notou nenhuma diferença no comportamento dela com os seus dependentes. 

Fonte: Os autores (2017) 

 

4.2.1 Análise da categoria 2 

Figura 2 – Esquema da categoria 2 – Fonte: Os autores (2017) 
 Todos os entrevistados citaram alguma expressão relacionada a “instruir os 

indivíduos”, no caso da presente pesquisa, os indivíduos são os seus dependentes, cuja 

aprendizagem se dá por meio do exemplo, mostrando qual decisão é a mais correta a se 

tomar. Alguns citaram a minimização de riscos sob o exemplo de sempre evitar compras 

parceladas, para evitar endividamentos ou juros altos.  

 Mesmo com as outras palavras-chave não tendo grandes citações nas respostas, 

instruir os indivíduos se mostrou a parte mais contemplada das respostas dos 

entrevistados. Podemos afirmar, então, que para a presente pesquisa, o conceito de 

Kroetz, Valentim e Censi (2012) é corroborado pelas respostas dos entrevistados. 

 
3.2 Categoria 3 – Educação Financeira 
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  Quadro 3 – Categoria educação financeira 
CONCEITO: Define-se Educação financeira como uma prática social, que deve estar inserida em um 

espírito crítico e em planejamento de oportunidades que permitam com que os consumidores atuem 

ativamente na percepção e nas mudanças nos contextos no qual se inserem. Desta forma, educação 

financeira seria um elemento que proporcionaria a liberdade socioeconômica para os indivíduos. A 

educação financeira é uma área que, através dela, viabiliza um melhor aproveitamento em relação aos 

gastos de uma pessoa e que também garante uma maior chance de economizar suas finanças com alguns 

intuitos predeterminados, fazendo com que os cidadãos seja pessoas equilibradas financeiramente. 

(CAMPOS, 2013). 

Entrevistado 1: O entrevistado 1 afirma que através da educação financeira ele criou mecanismos, como 

uma planilha, que serve para controlar melhor suas finanças, essa planilha está acessível a todos os seus 

dependentes no intuito de mostrá-los como anda o orçamento familiar. Em uma das suas falas ele afirma 

que o contato da criança com o tema educação financeira afetará beneficamente o seu comportamento 

financeiro no futuro. Ele afirma que o melhor lugar para se aprender sobre o tema educação financeira é 

em casa com os responsáveis, mas que esse é um tema para se fazer dialogo em escolas, igrejas e em demais 

dimensões. Segundo ele, uma criança educada financeiramente, no futuro apresentara comportamentos 

como por exemplo, de evitar dívidas, pois ele, ciente deste tema, terá medo de dívidas. 

Entrevistado 2: O entrevistado não teve instrução financeira dos pais, mas ele acredita que, se tivesse sido 

orientada de acordo com o tema educação financeira desde criança, hoje ela seria uma pessoa que saberia 

melhor como gastar seu dinheiro. Ela utiliza essa fala para afirmar que a educação financeira é bastante 

importante para a forma como uma criança agiria em relação a dinheiro no futuro, pois se ela tivesse sido 

instruída seria mais controlada com seu dinheiro. Na opinião do entrevistado essa criança terá uma base 

melhor sobre o que é realmente necessário gastar. Ela ainda afirma que os pais devem orientar seus filhos 

no intuito de ajudá-los a saber como gastar seu dinheiro, alegando que educação financeira deve ser 

aprendido com os pais e nas escolas também. O entrevistado considera-se uma pessoa não muito 

comportado financeiramente, mas sempre procura passar para o filho evitando que ele também seja igual a 

ele e ainda afirma que seu filho, hoje, é mais controlada até do que ele mesmo. 

Entrevistado 3: O entrevistado nunca ouviu falar do tema “Educação Financeira”, porém acredita que ela 

é de suma importância na vida das pessoas, ela entende que uma pessoa educada financeiramente desde 

criança, terá mais controle sobre o seu próprio dinheiro consequentemente, tendo uma vida mais estável no 

futuro. Ela acredita que esse tipo de educação deve partir tanto da escola quanto de casa. Ela tenta passar 

seus conhecimentos sobre como se comportar em relação ao dinheiro para seus dependentes através de 

diálogos juntamente os outros membros da família, para evitar gastos desnecessários. 

Entrevistado 4: O entrevistado 4 considera que o tema educação financeira é bastante importante, pois, 

servirá como base as reais necessidades ao que ela pode adquiri com suas finanças. Ele ainda argumenta 

que crianças cientes do tema educação financeira apresentarão comportamentos benéficos como 

autocontrole sobre a vida financeira no futuro, ele afirma que as crianças devem ser educadas visando 

economizar dinheiro, mostrando a realidade de como um indivíduo pode ser econômico sem deixar que 

isso afete seu desenvolvimento individual. Ele ainda comenta que os responsáveis devem educá-los visando 

coibir os comportamentos no que tange os desejos supérfluos. Ele acredita que o tema educação financeira 

deve ser passado para as crianças em todas as condições favoráveis, além da escola e na própria casa com 

os responsáveis. 

Entrevistado 5: O entrevistado 5 não conhecia o tema educação financeira até ver uma palestra de um 

professor, ele recebia apenas alguns conselhos, hoje ele considera o tema extremamente importante e 

passou a exercitar com seu filho. Ele também acredita que o seu filho será mais educado financeiramente 

e terá mais cuidado que ele. 

Entrevistado 6: A entrevistada 6 acredita que a educação na formação de um adulto mais responsável, 

aprendendo a administrar suas próprias finanças, o papel dos pais nessa educação seria demostrar o 

caminho, o exemplo, mostrando controle e responsabilidade. 

Entrevistado 7: A entrevistada 7 já ouviu falar sobre educação financeira em um curso do SEBRAE, ela 

acredita que se desde pequeno a criança aprender a como gastar o dinheiro, terá menos problemas quando 

for adulto. Ela sempre procura limitar o valor que seus dependentes podem gastar e dá sempre o mínimo 

possível. 

Fonte: Os autores (2017) 
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4.3.1 Análise da categoria 3 
 

  Figura 3 – Esquema da categoria 3 – Fonte: Os autores (2018) 
  

 Os resultados da categoria 3 foram bem dispersos, as maiores respostas foram 

relacionadas ao equilíbrio financeiro, liberdade socioeconômica (sob o exemplo de não 

estar endividado) e economia das finanças, também sob exemplos. Apesar dos resultados 

terem sido dispersos, todos os entrevistados assimilaram educação financeira com alguma 

palavra-chave do conceito de Campos (2013), logo, pode-se afirmar que para a presente 

pesquisa, o conceito de educação financeira utilizado é válido. 

 A unanimidade nas respostas dos entrevistados foi o reconhecimento da 

importância da educação financeira, todos os sete entrevistados acreditam que a educação 

financeira é importante, estes resultados são condizentes com os de Destefani (2015) que 

dizem que independente do patamar social, os pais reconhecem a importância da 

educação financeira e que apenas uma minoria acha que é cedo demais para se trabalhar 

o tema com crianças. 

 

4.4 Categoria 4 – Atitudes em relação ao dinheiro 

 
  Quadro 4 – Categoria atitudes em relação ao dinheiro 

CONCEITO: “A atitude dos indivíduos em relação às decisões financeiras: trata-se das reações dos 

indivíduos em sua vida prática. Esta variável tem por objetivo avaliar se há outros fatores que influenciam 

as decisões de consumo e poupança; ou seja, se apesar dos conhecimentos em finanças, os indivíduos 

tomam decisões não necessariamente eficientes.” (LUCCI et al, 2006) 

Entrevistado 1: O entrevistado, com seus dependentes, faz o uso da peneira, selecionando o que realmente 

é necessário gastar passando para seus dependentes uma espécie de conceito de economizar, para que no 

futuro seu comportamento financeiro seja o mais adequado possível. Ele alega que o marketing tenta passar 

para aos consumidores que, por exemplo, um produto comprado há dois meses, já não serve mais, usar a 

mesma roupa em uma festa, também não pode, então o entrevistado toma a atitude de passar para seus 

dependentes gastando dinheiro somente com o necessário, que não é do jeito que o marketing afirma que 

é. Uma das atitudes que o entrevistado toma para fazer seu dinheiro render o máximo possível é a pedida 

de descontos, até mesmo na presença dos dependentes, ele procura pedir o máximo de desconto possível, 

falando para eles que, como ele está com dinheiro, vai fazer aquele dinheiro render mais, como uma espécie 

de forma de ganhar dinheiro. Outra atitude tomada para ajudar nas suas finanças é a planilha de despesa 

fixa que o entrevistado elabora. 

Entrevistado 2: O entrevistado afirma que gasta muito com supermercado, diz que os produtos cada dia 

estão mais caros e fala da importância de economizar ao máximo o dinheiro para ter alguma coisa no futuro. 

Ele faz uso de um cofre como forma de economizar dinheiro para o futuro, mostrando a seus dependentes 
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a importância de poupar. Ele ainda afirma que ultimamente sempre está procurando economizar suas 

finanças com o objetivo de ter mais coisas no futuro. 

Entrevistado 3: O entrevistado procura sempre gastar seu dinheiro de acordo com o que ele realmente 

esteja precisando, passando a importância desta afirmação para seus dependentes. Ele ainda afirma que 

sempre procura economizar para sempre que precisar, ter dinheiro a sua disposição, além de ter também 

esse dinheiro para emergências como por exemplo, problemas de saúde. O entrevistado afirma ainda que 

na hora de comprar, sempre procura pedir desconto para se tornar melhor para ele, e ainda procura passar 

este exemplo para seus dependentes. 

Entrevistado 4: O entrevistado faz uso do seu dinheiro priorizando gastos fixos como escola, alimentação 

e também o bem-estar social da família, repassando isso para seus dependentes. Como forma de pagamento, 

o entrevistado afirma que sempre procura fazer suas compras a vistas, evitando o parcelamento e ainda faz 

um planejamento financeiro anual com os dependentes no intuito de alocar melhor onde gastar seus 

recursos. 

Entrevistado 5: O entrevistado 5 sempre vê a importância de gastar corretamente e poupar, e já trabalha 

isso com seu filho, dando conselho do tipo “não podemos levar isso” ou “não precisa levar tudo”. O 

entrevistado também relatou que após pegar o hábito de pedir desconto e comprar a vista, ele percebeu que 

várias pessoas também adquiriram essas atitudes. 

Entrevistado 6: A entrevistada 6 sempre tenta mostrar o que é caro e o que é barato para o seu dependente, 

não adquirindo coisas que não sejam necessárias, sempre tendo um objetivo para que o alcance num futuro. 

Ela sempre observa o que tá mais em conta e sempre procura comprar à vista. 

Entrevistado 7: A entrevistada 7 não compra com cartão de crédito em nenhuma hipótese, 

consequentemente seus dependentes também não usam, sempre tenta mostrar que não se pode comprar 

aquilo e poupa dinheiro para alguma urgência. 

Fonte: Os autores (2017) 
 

4.4.1 Análise da categoria 4 

 
Figura 4 – Esquema da categoria 4 – Fonte: Os autores (2017) 

 

 Todos os entrevistados citaram alguma atitude que eles tomam no dia a dia, ou seja, 

na vida prática. O Entrevistado 4 demonstrou ter algum conhecimento financeiro ao 

responder que faz um planejamento anual. Os entrevistados 1 e 5 citaram alguns fatores 

externos, o primeiro citou o marketing que convence as pessoas a comprarem mais, 

enquanto o segundo citou o fato de todos ao seu redor estarem adquirindo as mesmas 

atitudes. É possível concluir, então, que as atitudes em relação ao dinheiro estão 

diretamente ligadas às reações que os indivíduos têm no seu cotidiano financeiro. 

 A unanimidade dessa vez é em relação às compras a vista, os indivíduos evitam 

compras a prazo pois, por experiência própria, sabem que tais compras podem sair muito 

caro, ou seja, são indivíduos que hoje são avessos ao risco de comprar com cartão de 
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crédito, por exemplo. 

 São resultados que tem a mesma perspectiva de que a pesquisa de Lucci (2006), ao 

concluir que cruzando o perfil de risco com a autoavaliação, não foi percebido nenhuma 

relação entre o nível de conhecimento e ao apetite ao risco.  

 

4.5 Análise geral 

Ao analisar como o comportamento dos responsáveis em relação aos dependentes 

em termos financeiros, é possível concluir que, repassando seus conhecimentos sobre 

educação financeira, fazendo com que crianças se relacionem mais com o tema desde 

cedo, resultará em maiores benefícios no futuro para elas, alegando que as mesmas serão 

adultos mais controlados com relação ao seu dinheiro, não entrando em endividamentos. 
Os resultados da pesquisa estão em desacordo com o trabalho de Cruz Neto et al 

(2017), onde ao analisar um grupo de consumidores, concluiu-se que a presença de filhos 

se relaciona negativamente ao comportamento de poupança, o que sugere que os 

indivíduos modificam tal comportamento de acordo com as fases da vida. 
 Na análise do grau de repetição (aprendizagem) dos dependentes em relação aos 

responsáveis, nota-se que nem todos os dependentes dos entrevistados repetem as suas 

atitudes. Os filhos mais velhos que se acham mais independentes financeiramente, tem 

atitudes diferentes das tomadas por um dos entrevistados, e também conclui-se que não 

significa que se os pais são pessoas mais “gastadeiras”, os dependentes também serão, 

um dos entrevistados alegou isso, embora ele seja mais consumista, seu filho é uma 

pessoa mais controlada, isso porque mesmo ele tomando atitudes com relação aos gastos, 

tenta passar ao seu dependente as dicas necessárias para que ele não repita as suas 

atitudes. 
 Quanto a definir o papel da educação financeira no comportamento financeiro, o 

objetivo foi alcançado, pois, todos os entrevistados acreditam que o tema educação 

financeira é bastante importante e afeta diretamente no comportamento financeiro dos 

indivíduos no futuro. Eles comentam que uma pessoa que conhece e aplica o tema 

educação financeira será uma pessoa mais controlada em relação aos seus recursos. Em 

um comentário de um dos entrevistados, ele afirma que se tivesse sido instruído sobre o 

tema educação financeira quando criança, com certeza ela seria uma pessoa mais 

controlada hoje, mostrando que este tipo de educação influencia no comportamento futuro 

das pessoas em relação ao dinheiro. Os comentários dos entrevistados validam os 

conceitos de autores que tratam dos benefícios da educação financeira no comportamento 

dos indivíduos. 

 No objetivo de identificar quais atitudes em relação ao dinheiro mais afetam o 

comportamento dos dependentes, os entrevistados afirmaram que, na presença deles, 

fazem sempre compras à vista, gastam apenas com o necessário e procurar sempre obter 

descontos nas compras. Essas foram as atitudes citadas pelos entrevistados que mais 

influenciam positivamente no comportamento financeiro dos dependentes. 
 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A educação financeira é um elemento que proporcionaria a liberdade 

socioeconômica para os indivíduos, é uma área que, por meio dela, viabiliza um melhor 

aproveitamento em relação aos gastos de uma pessoa e que também garante uma maior 

chance de economizar suas finanças com alguns intuitos predeterminados, fazendo com 

que os cidadãos sejam pessoas equilibradas financeiramente. O objetivo primordial da 

educação financeira está relacionado a forma de instrução das pessoas sobre seus 
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conceitos e sobre produtos financeiros com a finalidade de ajudá-las a gerenciar melhor 

seus recursos minimizando riscos, viabilizando possíveis investimentos e usufruir melhor 

de possibilidades de poupança. A presente pesquisa buscou identificar como os 

responsáveis transmitem os conceitos sobre educação financeira aos seus dependentes. 

Para responder ao questionamento “como os indivíduos se comportam em relação 

ao dinheiro e como eles transmitem seus conceitos aos seus dependentes?” o trabalho 

utilizou-se do método qualitativo, utilizando-se de entrevistas como fonte de coleta o que 

permitiu chegar as seguintes conclusões (a) O comportamento financeiro para os 

entrevistados trata-se da forma como as pessoas lidam ou administram seu dinheiro; (b) 

Os entrevistados passam seus conhecimentos financeiros aos dependentes geralmente 

pelo exemplo e pelo diálogo; (c) A educação financeira segundo os entrevistados é de 

suma importância na vida futura das crianças, pois, através dela, a mesma desenvolverá 

uma capacidade melhor de gerir suas finanças, tornando-se uma pessoa mais controlada 

financeiramente e sem correr o risco de contrair endividamentos excessivos; (d) As 

atitudes dos entrevistados em relação ao dinheiro são praticamente semelhantes, muitos 

preferem fazer compras à vista, “pechinchar” até obter o máximo de desconto possível, 

fazem uso de uma planilha de gastos fixos visando controlar melhor seu dinheiro e não 

fugir ao orçamento da família; (e) A experiência pessoal se mostrou como um dos 

principais agentes formadores de comportamento financeiro dos entrevistados 

 Por fim conclui-se que a educação financeira melhora o cotidiano ao melhorar o 

controle dos gastos, gerindo melhor seus recursos. Os entrevistados consideram que a 

educação financeira é importante para os filhos mesmo quando não aplicavam seus 

conceitos.  

 Para futuras pesquisas, seria interessante uma quantidade maior de entrevistados, 

para melhor cruzamento de dados e também uma apuração dos dados socioeconômicos, 

a fim de verificar possíveis correlações entre a renda e a educação financeira. 

 Recomenda-se aos pais buscar sempre manter seus filhos informados sobre o 

orçamento da família, passando conhecimentos sobre o tema educação financeira, tomar 

atitudes, principalmente na presença dos filhos, que mostrem a importância de poupar e 

economizar, deixando-os cientes da importância de sempre obter descontos nas suas 

aquisições como forma de fazer o seu dinheiro render mais para que no futuro os 

comportamentos financeiros apresentados por eles sejam os melhores possíveis. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como tema apresentar dados referentes à queda do número de bolsas 

para pesquisa no Brasil, no nível de mestrado, doutorado e Iniciação cientifica. Os 

motivos para a fuga de capital humano do Brasil, ação conhecida como "fuga de 

cérebros", são a falta de investimentos e a burocracia na aprovação de projetos científicos, 

resultando na fuga de cérebros para outros países impedindo o desenvolvimento do Brasil. 

Neste sentido, serão apresentados gráficos e retratando este problema do baixo número 

de bolsas. Além disso, o objetivo deste trabalho é descrever o que acarreta o baixo 

investimento na pesquisa brasileira e o reflexo na “fuga de cérebros” para outros Países. 

O método adotado será uma pesquisa de nível primário e secundário, com dados extraídos 

do CNPQ e CAPES. Os resultados obtidos serão apresentados em foram de gráficos e 

tabelas e a conclusão que é se não houver investimento no País, cada vez menos 

pesquisadores teremos em Universidades públicas, comprometendo o ensino de 

qualidade. 

Palavras-chave: Gestão. Capital Humano. Investimento em Pesquisa 

 

ABSTRACT 

This work has as its theme to present data regarding the fall in the number of scholarships 

for research in Brazil, at the level of masters, doctorates and scientific initiation. The 

reasons for the flight of human capital from Brazil, an action known as "brain drain", are 

the lack of investments and bureaucracy in the approval of scientific projects, resulting in 

the brain drain to other countries impeding the development of Brazil. In this sense, 

graphs will be presented and portraying this problem of the low number of bags. In 

addition, the objective of this paper is to describe the low investment in Brazilian research 

and the reflection on the "brain drain" for other countries. The method adopted will be a 

primary and secondary level research, with data extracted from CNPQ and CAPES. The 

results obtained will be presented in charts and tables and the conclusion is that if there 

is no investment in the country, fewer and fewer researchers will have in public 

universities, compromising quality teaching. 

Keywords: Management. Human capital. Research Investment 
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1. INTRODUÇÃO 

Um país não faz ciência apenas investindo financeiramente em cientistas e 

laboratórios, ou seja, esses investimentos são muito importantes, porém não são 

suficientes. Torna-se necessário ter consciência de que o progresso de um País está 

naquilo de positivo que a ciência pode oferecê-lo e aos seus cidadãos. E isso fica evidente 

quando se analisa a situação do apoio à pesquisa científica no Brasil, que ainda sofre 

muito mais do que de falta de recursos, de uma burocracia sem fim que atravanca toda e 

qualquer iniciativa, com cortes ainda maiores nos orçamentos e a arrecadação menor 

afetando as agências de financiamento. 

Segundo dados da Nature Index Global16 (2017), o Brasil, em relação aos Países 

do mundo, ocupa posição 23 em termos de publicação de trabalhos científicos. Mesmo 

com o corte de bolsas de pesquisa, o País ocupa posições a frente da Polônia e Finlândia, 

conforte tabela 01: 

Tabela 1: Ranking dos Países em relação aos que mais publicaram artigos em publicações 

científicas 

Posição Países 

1º Estados Unidos 

2º China 

3º Alemanha 

4º Reino Unido 

5º Japão 

6º França 

7º Canadá 

8º Suíça 

9º Coreia do Sul 

10º Espanha 

23º Brasil 

24º Polônia 

25º Finlândia 

Fonte: Nature Index Global (2017), adaptado. 

 

A relevância do tema se da pela possibilidade de perda das pesquisas em andamento 

ou de falta de manutenção de grandes equipamentos que produzem muito para um número 

considerável de pessoas. Há grandes avanços em informática e comunicação, como as 

novas metodologias 5D, a nanotecnologia e os novos materiais que podem substituir a 

pele humana e outros tecidos, além das fantásticas descobertas sobre a origem da espécie, 

a origem e a observação para a compreensão do universo. Cada vez mais as grandes 

potências investem em ciência e tecnologia, bem como nas grandes áreas, dentre estas, os 

estudos sobre câncer, envelhecimento, segurança alimentar, energias renováveis, água e 

qualidade de vida. Por isso, a relevância do tema hoje em dia. (Nature Index Global, 

2017).  

                                                 
16 Revista Científica 
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O artigo será divido em introdução, sendo apresentado um resumo do que será 

feito. Em seguida, o referencial teórico onde será abordada uma breve visão histórica do 

inicio da pesquisa cientifica. Em seguida, a metodologia, onde serão utilizados dados do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES. Na discussão e 

resultados, serão apresentados tabelas e gráficos e no por fim, na conclusão, uma breve 

abordagem do que foi apresentado.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – Uma breve visão histórica do início da Pesquisa Científica 

Segundo Campbell (2018), a ciência em termos do conhecimento e do desejo de 

saber, é apresentado como fundamental para o ser humano, enquanto os que narram à 

origem do Universo, a origem do Cosmos, também conhecido como “Mitos 

Cosmogônicos”, apresenta a ciência ou conhecimento como elemento certo por primazia 

do Homem, cuja criação foi feita à imagem e semelhança do seu Deus, carregando a 

fagulha do fogo ou do conhecimento perfeito.   

Desta forma, o principal percursor do método científico tem como principal 

percursor, o filósofo René Descartes, porém tem-se um aprofundamento a dois 

pensadores chamados Roger Bacon e Francis Bacon, onde o primeiro, no século XIII, que 

fora um frade franciscano, cientista e estudioso inglês, buscava o fim da aceitação cega 

de certas ideias bastante divulgadas, como as de Aristóteles que, apesar de valiosas, eram 

tidas como fatos, mesmo sem provas, sendo o primeiro a defender a experimentação como 

fonte de conhecimento e um dos responsáveis pela base do empirismo e o segundo foi 

quem fixou a base do que Descartes transformou, mais tarde, em método científico. Ele 

deu ao conhecimento um caráter mais funcional e afirmava que apenas a investigação 

científica poderia garantir o desenvolvimento do homem e o domínio do mesmo sobre a 

natureza. No século XV, suas ideias foram influenciadas por Nicolau Copérnico e Galileu 

Galilei e o inicio do século XVI com a obra "Discurso do Método" de René Descartes 

que foram lançados os fundamentos do método científico moderno. Após Descartes, 

enfim, definir o método científico, o pensador Auguste Comte (1798-1857) contribuiu 

para torná-lo mais abrangente. Em sua obra "Lei dos três estados", Comte diz que o 

conhecimento humano evoluiu do estado teológico para o metafísico, e este evoluiu para 

o Estado positivo, onde não se buscam mais as causas das coisas, mas as leis efetivas da 

natureza. A partir daí, ele organizou o conhecimento da natureza, composto por classes 

de fenômenos, em cinco ciências distintas: astronomia, física, química, filosofia e física 

social, além da matemática que, segundo o pensador, é considera a "ciência zero", porque 

todas as outras dependem dela. Assim, o método científico de Descartes foi expandido 

por Comte, das ciências naturais para as ciências sociais e humanas. (Campbell, 2018). 

2. 2 O conceito de pesquisa científica 

Pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos 

metódicos de investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um 

estudo. Ela caracteriza-se por ser uma investigação extremamente disciplinada, que segue 

as regras formais dos procedimentos para adquirir as informações necessárias e levantar 

https://www.infoescola.com/ciencias/metodo-cientifico/
https://www.infoescola.com/filosofos/rene-descartes/
https://www.infoescola.com/filosofos/francis-bacon/
http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/discurso.pdf
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as hipóteses que dão suporte para a análise feita pelo pesquisador (cientista). Através 

deste conjunto de procedimentos, a pesquisa científica tem como objetivo encontrar 

respostas para determinadas questões propostas para o desenvolvimento de um 

experimento ou estudo, de maneira a produzir novos conhecimentos que visem o 

benefício da ciência. Este tipo de pesquisa se dedica em realizar estudos com uma 

abordagem inovadora, onde o pesquisador avalia se a temática apresenta é de interesse 

para a comunidade científica e se os resultados do estudo serão relevantes para o interesse 

social. A pesquisa científica também pode fazer uma abordagem de algum estudo já 

existente, como forma de refutar os resultados produzidos nesta pesquisa. Neste sentido, 

a pesquisa científica se torna um elo entre o pesquisador e a comunidade científica, o que 

torna a publicação e divulgação destes estudos de extrema importância para a produção 

do conhecimento científico. (Lakatos, 2005) 

 

2.3.Investimento Público 

Segundo Reis (2008), “(...) o investimento público, um tipo de gasto público, 

possui um papel ainda mais específico do que o gasto público em geral (...) o investimento 

representa também criação de capacidade produtiva”. Segundo Biasoto Jr. e Afonso 

(2007) investimentos públicos no Brasil se enleiam com a função do Estado na economia 

brasileira. Com a crise dos anos 80 ocorreu à incapacidade do Estado em investir na 

economia, caracterizado por um retrocesso nas empresas estatais e paralelamente 

aconteceu a abertura comercial nos anos 90, gerando um enorme leque de oportunidades 

de investimentos. Segundo Cerqueira e Pires (2016) a literatura retrata o baixo nível de 

investimento público apesar da alta carga tributária que inibe e diminuí o investimento 

privado, desacelerando o crescimento. Essa linha de pensamento segundo os autores deve 

ser relacionada apenas com investimento de infraestrutura, outras áreas de investimentos 

podem auferir outra lógica. Ainda segundo os autores é importante salientar a diferença 

entre tributação e recursos disponíveis para investimentos, geralmente parte da carga 

tributária está empenhada com transferências ao setor público. 

Segundo Schneider e Freitas (2013) “a geração de riqueza e desenvolvimento 

quase sempre andaram juntos e tornaram-se objeto e objetivo de muitos países”. Entender 

o desenvolvimento é mais que uma análise das condições de renda dos indivíduos, mas 

uma abordagem integral, que observa os funcionamentos e as capacitações dos indivíduos 

e como estes conseguem melhorar suas condições de vida. Estar vulnerável diz muito 

mais que “estar abaixo da linha da pobreza”; a sociologia do desenvolvimento deve ir 

além de indicadores como a carência econômica das populações. 

 

3. Método 

Será montada uma série histórica da queda de bolsas para programas de pesquisa 

no Brasil entre os anos de 2007 a 2018. Serão utilizadas fontes primárias e secundarias 

no trabalho. 

Fontes de informação são geralmente classificadas como fontes primárias, secundárias e 

terciárias, dependendo da sua originalidade e sua proximidade com a fonte de origem.  

Fontes Primárias 

As fontes primárias correspondem à “literatura primária” e são aqueles que se 

apresentam e são disseminados exatamente na forma com que são produzidos por seus 

autores. As fontes primárias são materiais originais nos quais outras pesquisas são 

baseadas. 
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Apresentam a informação na sua forma original, sem interpretação, sumarização ou 

avaliação de outros escritores. Fontes primárias apresentam o pensamento original, 

reportam descobertas ou compartilham novas informações. 

Exemplos de fontes primárias: 

• Anais de Congressos, conferências e simpósios 

• Legislação 

• Nomes e marcas comerciais 

• Normas técnicas 

• Patentes 

• Periódicos 

• Projetos de Pesquisa em andamento 

• Relatórios técnicos 

• Teses e dissertações (também podem ser secundários) 

• Traduções 

• Artigos periódicos científicos reportando resultados de pesquisa experimental 

• Conjuntos de dados, como estatísticas do censo 

• Trabalhos de literatura (poemas e ficções) 

• Diários 

• Autobiografias 

• Cartas e correspondências 

• Discursos 

• Artigos de jornal (também podem ser secundários) 

• Documentos governamentais 

• Fotografias e trabalhos de arte 

• Documentos originais (como certificado de nascimento) 

• Comunicações via Internet (e-mail, listas de discussões) (Lakatos, 2005). 

Fontes secundárias e terciárias 

Ainda de acordo com Lakatos (2005), as fontes secundárias são “interpretações 

e avaliações de fontes primárias”; e as terciárias são uma espécie de “destilação e 

coleção de fontes primárias e secundárias”.  

Exemplos de fontes secundárias: 

• Bases de dados e bancos de dados 

• Bibliografias e índices (também podem ser terciárias) 

• Biografias 

• Catálogos de bibliotecas 

• Centros de pesquisa e laboratórios • Dicionários e enciclopédias (também podem ser 

terciárias) 

• Dissertações ou teses (geralmente primárias) 

• Dicionários bilíngües e multilingües 

• Feiras e exposições 

• Filmes e vídeos 

• Fontes históricas 

• Livros 

• Manuais 

• Museus, arquivos e coleções científicas 

• Siglas e abreviaturas 

• Tabelas, Unidades de medidas e estatísticas 

• Comentários 
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• publicações secundárias as bibliografias 

• publicações ou periódicos de indexação e resumos 

• artigos de revisão 

Fontes terciárias 

As fontes terciárias são as mais difíceis de definir segundo Lakatos (2005), 

pois são apontadas como “a categoria mais problemática de todas” e raramente 

encontra-se a distinção entre fontes secundárias e terciárias. Consequentemente, os 

documentos incluídos nessa categoria variam muito, entre os quais bibliografias de 

bibliografias, diretórios, almanaques etc. 

Exemplos de fontes terciárias: 

• Bibliografias (também podem ser secundárias) 

• Serviços de indexação e resumos 

• Catálogos coletivos 

• Guias de Literatura 

• Bibliografias de bibliografias 

• Bibliotecas e Centros de Informação 

 

4. Resultados e discussão 

Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNPQ (2018), no ano de 2017, foram pagas, em relação a 2015, 45% menos bolsas de 

mestrado e doutorado, devendo-se a isso, as aplicações das políticas de ajuste fiscal no 

Brasil que estão eliminando milhões de reais de investimento em Ciência e Tecnologia e 

colocam sob o risco de desintegração do atual sistema de pós-graduação brasileiro. No 

site do CNPQ não há dados sobre o total das bolsas pagas no ano de 2016. 

O gráfico 1 mostra o número de bolsas de mestrado durante o período de 2007 a 

2018. Tanto no gráfico de mestrado quanto doutorado, há uma queda significativa de 

bolsas. No mestrado, gráfico 01, entre 2010 e 2011, há um aumento de quase 3% e de 

2012 em diante, há uma queda considerável, chegando em 2018 a 8969 bolsas.  

Gráfico 1: Bolsas de Mestrado no Pais entre os anos de 2007 a 2018 

 
Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 
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O gráfico 2 mostra o número de bolsas de doutorado durante o período de 2007 

a 2018. Fator não muito diferente em relação ao mestrado. Entre 2010 e 2011, há um 

aumento de quase 6%.  

Gráfico 2: Bolsas de Doutorado no Pais entre os anos de 2007 a 2018 

 

Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 

O sucateamento da ciência brasileira por conta dos cortes orçamentários do afeta 

diretamente a pesquisa brasileira. Dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) mostram, conforte gráfico 3 abaixo, a redução do 

número de bolsas-ano concedidas no Pais no período de 2007 a 2018 

Gráfico 3: Total de Bolsas concedidas no Pais entre os anos de 2007 a 2018 

 
Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 
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Entre os anos de 2007 a 2014, há um crescimento expressivo no número de 

bolsas ofertadas, passando de 674.479 em 2007 para 1.340.289 em 2014. Entretanto, entre 

2015 e 2016, começa um processo de estagnação no investimento em pesquisa no País e 

a partir de 2017, uma queda considerável (1.118.619) do número de bolsas, chegando, até 

o momento, de 89.263 em 2018. 

4.1 Análise das tabelas 

A tabela 2 mostra uma redução considerável, se comparado entre os anos de 

2009 e 2010 na área de Ciências exatas e da Terra, onde o primeiro teve no mestrado 1486 

e no segundo 1447, com os anos de 2017 e 2018, com 1196 e 1185 respectivamente. 

Já no doutorado, no mesmo período, também se pode notar que houve uma queda 

do número de bolsas, passando de 1663, em 2009 para 1507 em 2018. Já a produção 

científica teve uma queda em 2012, onde foram oferecidas 4130 bolsas em Ciências 

exatas e da Terra e reduzindo em 2018 para 3706. É um dado preocupante, pois justamente 

na Iniciação científica (IC) que se iniciam as primeiras pesquisas de futuros cientistas. 

 

Tabela 2: Ciências Exatas e da Terra (2007 a 2018) 

Anos/Bolsas-Ano 

 

Mestrado Doutorado Iniciação Científica 

 

2007 1257 1477 2995 

2008 1335 1515 3085 

2009 1486 1663 3552 

2010 1447 1687 3988 

2011 1251 1768 4088 

2012 1291 1693 4130 

2013 1172 1581 3699 

2014 1226 1545 3681 

2015 1209 1479 3885 

2016 1216 1529 3492 

2017 1196 1514 3661 

2018 1185 1507 3706 

Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 

 

Na tabela 3, em Ciências agrárias, na IC, no ano de 2018, houve um aumento 

considerado em bolsas, 4069, o que não pode ser notado no mestrado e doutorado. No 

doutorado, principalmente, encontram-se uma redução nos anos de 2015 e 2017, com 

1201 e 1220 respectivamente. 

Tabela 3: Ciências Agrárias (2007 a 2018) 

Anos/Bolsas-Ano 

 

Mestrado Doutorado Iniciação Científica 

 

2007 1161 1025 2981 

2008 1352 1075 3097 

2009 1638 1213 3360 

2010 1765 1348 3884 

2011 1859 1524 4206 

2012 1604 1461 3999 

2013 1434 1343 3550 

2014 1443 1243 3821 

2015 1420 1201 4119 
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2016 1421 1241 3740 

2017 1422 1220 3966 

2018 1416 1230 4069 

Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 

 

Na tabela 4, na área de Ciências da Saúde, onde há formação de médicos, 

enfermeiros, nota-se que não um forte incentivo a Saúde. No ano de 2011, onde se tem 

917 bolsas de mestrado, foi um ano que teve mais bolsas, reduzindo para 721 em 2018. 

Não é muito diferente no doutorado, onde no mesmo ano, foram oferecidas 725 bolsas, 

caindo para 643 em 2018. Na IC, no mesmo ano, o número de bolsas também foi grande, 

com 4257 bolsas, mas caindo para 4016 em 2018. Sendo importante para o 

desenvolvimento em pesquisas de novas curas e novos medicamentos, há pouco 

incentivos nesta área, ou seja, a saúde não sendo priorizada para que o País possa se 

desenvolver neste setor comprometendo futuras gerações. 

 

Tabela 4: Ciências da Saúde (2007 a 2018) 

Anos/Bolsas-Ano 

 

Mestrado Doutorado Iniciação Científica 

 

2007 623 497 2929 

2008 686 513 3066 

2009 798 563 3490 

2010 841 603 3958 

2011 917 725 4257 

2012 848 710 4196 

2013 769 674 4019 

2014 779 662 4083 

2015 761 637 4446 

2016 759 663 3910 

2017 739 636 3945 

2018 721 643 4016 

Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 

 

Por fim, na tabela 5 é apresentado um fator preocupante. Como esta englobada 

o futuro da formação de profissionais que irão atuar na educação de outros profissionais, 

ou seja, na formação de professores, observa-se tanto no mestrado e no doutorado, há 

poucas bolsas de pesquisas nestas áreas. Por não haver valorização do magistério, a área 

de Linguagem, letras e artes, sofrem pela falta de incentivos na profissão. A partir do ano 

de 2014, nota-se que uma redução do número de bolsas, no mestrado, passando de 413, 

em 2014 para 398, em 2018. Não sendo muito diferente no doutorado. Na IC, também 

uma pequena queda no número de bolsas, onde saiu de 1113 em 2017 para 1086 em 2018.  

Tabela 5: Linguagem, Letras e Artes (2007 a 2018) 

Anos/Bolsas-Ano 

 

Mestrado Doutorado Iniciação Científica 

 

2007 371 326 952 

2008 376 323 978 

2009 371 325 1091 

2010 366 332 1208 

2011 397 372 1297 
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2012 411 370 1214 

2013 407 351 1110 

2014 413 354 1151 

2015 412 358 1190 

2016 411 374 1057 

2017 399 366 1113 

2018 398 367 1086 

Fonte: (http://cnpq.br/painel-de-investimentos) 

Tabela 6: Os 5 Países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento de acordo com 

a porcentagem do PIB, em porcentagem (%), no ano de 2014 

Países Investimento do PIB (%) Posição 

Israel 4,2 1º 

Finlândia 3,6 2º 

Coreia do 

Sul 3,6 3º 

Japão 3,4 4º 

Suécia 3,4 5º 

Brasil 1,3 36º 

Fonte: (http://mundo-nipo.com/economia/23/03/2014/japao-e-4o-colocado-no-ranking-

dos-paises-que-mais-investem-em-pesquisa/) 

A tabela 6 mostra o ranking dos países que mais investem em pesquisa e 

desenvolvimento de acordo com a porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB). O Brasil 

aparece em 36º lugar, o que mostra o total descomprometimento na pesquisa e 

desenvolvimento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

(CNPQ), só em 2015, o País perdeu quase 50 mil cientistas para universidades 

estrangeiras. Isto se deve ao termo “brain drain” ou fuga de cérebros que consiste na 

emigração de indivíduos detentores de alto grau de conhecimento técnico ou científico 

para países mais desenvolvidos, devido a fatores como conflitos étnicos, guerras, riscos 

à saúde, instabilidade política, mas, principalmente, como é o caso do Brasil, à 

instabilidade econômica com a consequente carência de investimentos em pesquisa nas 

áreas de ciência e tecnologia, que, por via de consequência gera a falta de oportunidades 

de empregos em nosso país. Países como os EUA e Europa, os pesquisadores tem 

oportunidades de desenvolver pesquisas em ciência e tecnologias, e o mais importante, 

facilidade de empregos com remuneração adequada. Desta forma, se por um lado à 

emigração das “cabeças pensantes” para diversos países como os EUA trazem 

consequências financeiras benéficas para o país receptor, por outro lado, o país perdedor 

fica carente de um grande potencial de inovações, o que é extremamente prejudicial 

economicamente ao país perdedor. As fugas de cérebros são extremamente comuns entre 

os países mais pobres do planeta, e também entre as nações em desenvolvimento, como 

http://cnpq.br/painel-de-investimentos
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países africanos, ilhas do Caribe, países da América Latina, além do Brasil.(CNPQ, 2018). 

 Com efeito, além das causas já citadas, cumpre elencar outras causas do Brain 

Drain no Brasil: A qualidade da educação brasileira fica na 76ª posição entre 129 países 

de acordo com a Unesco, perdendo até para países africanos como Zâmbia e Senegal, 

além de estar abaixo de todos os países da América do Sul. As escolas são ruins, sem 

estruturas e equipamentos, professores mal preparados e mal pagos. Isso repercute no 

ensino superior; dentre todos os países, o Brasil é um dos mais corruptos do mundo. As 

verbas não chegam ao destino final e somos um dos mais burocráticos países do mundo. 

Tem uma das maiores taxas de juros do planeta, logo, qualquer financiamento para 

realizar pesquisa em ciência e tecnologia encarece a pesquisa, sobremaneira; uma das 

maiores cargas tributária do mundo. Fazemos baixos investimentos em inovação, 

pesquisa da ciência e do desenvolvimento tecnológico; falta conexão entre as 

universidades e o mercado de trabalho (indústrias e empresas em geral). Assim, para 

manter os pesquisadores no País, trabalhando em inovação e pesquisa para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia é imprescindível à adoção de políticas que 

evitem que sejamos um "doador de cérebros" sendo só possível através de altos 

investimentos em inovação e pesquisa da ciência para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, ou seja, se tornando um polo de inovações para que os pesquisadores tenham 

oportunidades de desenvolver suas pesquisas e possam ter carreiras iguais e empregos 

bem remunerados. (Diniz, 2018). 
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QUALIDADE DE VIDA E SATISFAÇÃO NO TRABALHO: UM ESTUDO 

REALIZADO NA EMPRESA TÊXTIL URBAN VIBE DC NA CIDADE DE 

MOSSORÓ/RN 

 

Pedro Balduino de Sousa Neto¹  

Andréa Morais de Menezes² 

 

RESUMO:  

A qualidade de Vida no Trabalho - QVT se tornou um tema bastante amplo no contexto 

atual das organizações, pois as condições oferecidas pelos gestores aos trabalhadores 

passam a ser uma ferramenta importante de satisfação e motivação. Que as organizações 

têm a oferecer aos seus colaboradores para que eles tenham qualidade de vida no trabalho, 

esse tema tem ganhado espaço no mundo organizacional, já que as organizações são feitas 

por pessoas, e se estas estiverem em boas condições de trabalho e motivadas, as 

organizações tendem a ter sucesso. Este presente trabalho realizou um estudo sobre a 

qualidade de vida no trabalho dos colaboradores da empresa têxtil Urban Vibe DC 

localizada na cidade de Mossoró/RN, e que teve como objetivos conhecer o perfil dos 

entrevistados, avaliar quais fatores interferem na qualidade de vida no trabalho, avaliar 

se o ambiente de trabalho proporciona qualidade de vida e satisfação e identificar o grau 

de satisfação dos colaboradores, realizados através de uma pesquisa exploratória e do tipo 

quantitativa, foram entrevistados 21 colaboradores, e que depois do tratamento dos dados 

em gráficos, pode-se constatar quais os pontos que os colaboradores estão satisfeitos com 

remuneração, direito de livre expressão, como também os pontos insatisfatórios como a 

qualidade das informações e oportunidade de crescimento, a pesquisa atendeu aos seus 

objetivos e justificando a elaboração de pesquisas como está para contribuir com o meio 

acadêmico e com as empresas.  

    

Palavras-Chaves: Administração, Empresa Têxtil, Qualidade de Vida no Trabalho, 

Satisfação.  

 

QUALITY OF LIFE AND SATISFACTION AT WORK: A STUDY CONDUCTED 

AT THE URBAN VIBE DC TEXTILE COMPANY IN THE CITY OF 

MOSSORÓ/RN 

ABSTRACT: 

The Quality of Life at Work - QVT has become a very broad theme in the current context 

of organizations, since the conditions offered by managers to workers become an 

important tool of satisfaction and motivation. That organizations have to offer their 

employees so that they have quality of life at work, this theme has gained space in the 

organizational world, since organizations are made by people, and if these are in good 

working conditions and motivated, the organizations tend to succeed. This study carried 

out a study about the quality of life in the work of the employees of the textile company 

Urban Vibe DC located in the city of Mossoró / RN, whose objectives were to know the 

profile of the interviewees, to evaluate which factors interfere in quality of life at work , 

to evaluate if the work environment provides quality of life and satisfaction and to identify 

the degree of satisfaction of the employees, carried out through an exploratory research 
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and of the quantitative type, were interviewed 21 employees, and that after the treatment 

of the data in graphs, if it is found that the employees are satisfied with remuneration, the 

right to free expression, as well as the unsatisfactory points such as the quality of the 

information and the opportunity for growth, the research has met its objectives and 

justifying the elaboration of research as it is to contribute with the academic environment 

and with companies. 

 

Key words: Administration, Textile Company, Quality of Work Life, Satisfaction. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema qualidade de vida no trabalho (QVT) vem se tornando cada vez mais uma 

preocupação para a administração pública e privada, devido à ligação que existe entre 

condições adequadas para realização de um trabalho e o aumento da produtividade, 

podendo se destacar por vários aspectos que formam um conjunto de fatores que 

interferem no desempenho dos funcionários. 

A QVT leva em consideração duas posições de importante relevância: primeiro a 

reivindicação dos empregados com relação ao seu bem-estar e satisfação no trabalho, 

segundo os interesses das organizações quanto aos seus efeitos potenciais sobre a 

produtividade e a qualidade.  

Segundo Antunes (1995). 

 
O trabalho tem grande importância social e psicológica para o ser humano. É 

no ambiente de trabalho que grande parte da vida é passada e, para a maioria 

dos indivíduos, trabalhar não é uma opção, mas sim uma necessidade. No 

contexto em que se vive, o trabalho passa a ser fundamental, à medida que se 

configura como forma de garantia de subsistência no contexto de mercado. 

 

 

Para os estudos sobre a QVT são levadas em conta as considerações, sobre uma 

forma de se compreender o processo de trabalho e seus impactos na vida do empregado, 

tanto no lado profissional, quanto no lado pessoal. E sobre as questões atuais da falta de 

qualidade de vida no trabalho, do indivíduo e da sua produtividade, os estudos são 

importantes ferramentas para os interesses dos funcionários, das empresas e dos 

pesquisadores. Diante de um mundo globalizado e de rápidas mudanças, onde o principal 

objetivo de muitas empresas é o lucro. 

Diante desse cenário, o presente trabalho procura fazer uma análise sobre a 

qualidade de vida dos funcionários de uma empresa têxtil “URBAN VIBE DC” na cidade 

de Mossoró/RN. Com o objetivo geral: Analisar o nível de satisfação dos colaboradores 

da empresa. E com objetivos específicos de: Conhecer o perfil dos entrevistados, avaliar 

quais fatores interferem na qualidade de vida no trabalho, avaliar se o ambiente de 

trabalho proporciona qualidade de vida e satisfação e identificar o grau de satisfação dos 

colaboradores.  

Além disso espera-se que este trabalho contribua de forma positiva tanto para a 

academia, quanto para as organizações, sejam estas públicas ou privadas, e que sirva de 

base para novas pesquisas acadêmicas, nesta e em outras empresas, gerando mais 

conhecimento, e que sirva como ferramenta de apoio, avaliação e de tomada decisão para 
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que as empresas vejam que fatores causam insatisfação, e o que pode ser melhorado com 

relação ao nível de satisfação e qualidade de vida no trabalho.  

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

Com a necessidade do aumento da produtividade, as condições de trabalho 

começaram a ser analisadas, no século XVIII por economistas liberais e posteriormente 

pelos teóricos da Administração Cientifica no século XIX.  

Apesar de tais estudos levantarem a questão, a expressão Qualidade de Vida no 

Trabalho – QVT só apareceu na literatura no início do século XX através de importantes 

pesquisadores, dentre eles: (WALTSON, 1973), (RODRIGUES, 1994) e (FRANÇA, 

1996). Sendo este o termo utilizado inicialmente para representar à satisfação do 

trabalhador no ambiente de trabalho e na tentativa a melhoria das condições de trabalho. 

Porém com os trabalhadores convivendo com uma rotina diária cada vez mais 

desgastante e massacrante, onde o único objetivo do empregador é a produtividade, para 

que gere lucro, nesse contexto, a definição exata de Qualidade de Vida no Trabalho, nos 

tempos atuais, se torna mais desafiadora. 

Contudo a conceituação do que é Qualidade de Vida no Trabalho – QVT se tona 

uma tarefa muito difícil pela sua abrangência, seu caráter subjetivo além se sua 

complexidade, pois a qualidade de vida de um trabalhador depende de fatores intrínsecos 

e extrínsecos os quais variam de pessoa para pessoa, sendo está sujeita a influencias do 

cotidiano deste trabalhador, do local onde ele vive, de seu estilo de vida além de seus 

hábitos, onde estes fatores independem das políticas adotadas pelas empresas. 

Cabe também ressaltar que as definições de QVT são muitas, porém a satisfação e 

anseios dos trabalhadores são ponto essencial para um programa de qualidade de vida 

alcançar sucesso. 

A Qualidade de Vida no Trabalho – QVT tem sido uma preocupação do homem 

desde o início de sua existência. Com outros títulos, em outros contextos, mas sempre 

voltado para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de sua 

tarefa, (RODRIGUES, 1994, p. 76).  

Por ser considerado um tema ainda recente no Brasil, não há uma definição 

consensual na literatura sobre o significado exato de QVT, mas o ponto comum a todos é 

que a meta principal de tal abordagem, volta-se para a conciliação dos interesses dos 

indivíduos e das organizações, ou seja, ao mesmo tempo em que melhora a satisfação do 

trabalhador, melhora a produtividade da empresa (FERNANDES, 1996, p. 43). 

De acordo com o conceito de QVT é amplo e contingencial, podendo ser definido 

como melhoria das condições de trabalho com extensão a todas as funções de qualquer 

natureza e nível hierárquico, nas variáveis comportamentais, ambientais e 

organizacionais que venham, juntamente com políticas de Recursos Humanos 

condizentes, humanizar o emprego, de forma a obter-se um resultado satisfatório, tanto 

para empregados como para a organização (VIEIRA & HANASHIRO 1990 p. 45). 

Isto significa atenuar o conflito existente entre o capital e o trabalho. É preciso 

atentar para uma gama de fatores que, quando presentes numa situação de trabalho, se 

refletem na satisfação e na participação do indivíduo, mobilizando suas energias e 

atualizando seu potencial. 

A descrição ou a mensuração da percepção dos trabalhadores em relação à QVT 

necessita da adoção de determinado modelo, ou seja, os indicadores de QVT. Para 
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Limongi-França (1996) tais indicadores permitem uma clareza de critérios e propiciam 

maior objetividade na avaliação e na definição de ações. 

Desta forma, pode-se dizer que há fatores intervenientes na qualidade de vida das 

pessoas quando em situação de trabalho. Dependendo de seu competente gerenciamento, 

eles proporcionarão condições favoráveis, imprescindíveis ao melhor desempenho e 

produtividade. 

Ao se estudar a produtividade de uma empresa, não se pode, apenas, concentrar 

atenção nos estudos sobre os processos de trabalho e na tecnologia a ser aplicada. O fator 

humano é uma ferramenta relevante dentro deste processo; portanto, deve ser dada a ele 

uma atenção toda especial. 

Nos anos 90, qualidade de vida no trabalho tornou-se um programa, que resgatam 

os critérios de valores ambientais e humanísticos, negligenciados pelo avanço 

tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico (WALTON,1973, 

p.11). 

A preocupação de todos, é que a qualidade de vida no trabalho, seja tratada como 

um processo necessário, e tratado como tal, pelos gerentes e trabalhadores de todas as 

organizações (FERNANDES, 1996 p.44). 

A Partir do gerenciamento, implementado, a preocupação com a qualidade de vida, 

toma um novo conceito, a qual caracterizamos como preocupação global, para enfrentar 

os problemas de qualidade e produtividade (MORAES, 1999, p.148).  

A participação dos trabalhadores nos processos decisórios das empresas leva os a 

questionar sobre seus direitos trabalhistas (NADLER E LAWLER, 1983 p.20-30).  

Nos anos 90, qualidade de vida no trabalho tornou-se um programa, que resgatam 

os critérios de valores ambientais e humanísticos, negligenciados pelo avanço 

tecnológico, da produtividade industrial e do crescimento econômico (WALTON, 1973). 

A preocupação de todos, é que a qualidade de vida no trabalho, seja tratada como 

um processo necessário, e tratado como tal, pelos gerentes e trabalhadores de todas as 

organizações (FERNANDES, 1996, p.45). 

Nos tempos atuais, a qualidade de vida no trabalho está em franco desenvolvimento 

em muitos países da Europa, Estados Unidos, com objetivo de melhor atender as 

necessidades psicossociais dos trabalhadores, objetivando a satisfação no trabalho 

(FERNANDES, 1996, p.50). 

Observa-se nas diversas conceituações de qualidade de vida no trabalho, várias 

dimensões, entre as quais se podem citar a reestruturação do desenho de cargos e novas 

formas de organizar o trabalho; a formação de equipes de trabalho semiautônomas ou 

auto gerenciadas; e a melhoria do meio ambiente organizacional (FERNANDES, 1996). 

 

3. EMPRESA EM ESTUDO 

 

A empresa de estudo será a Urban Vibe DC, que está instalada da Avenida 

Presidente Dutra, Alto de São Manoel em Mossoró/RN a atividade econômica principal 

é a confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob 

medida, foi fundada em 2014. Sua missão: Atender bem, com qualidade e rapidez os 

nossos clientes, valorizando quem faz nossa empresa. As suas metas: Atingir o nível 

máximo de produção um total de 400 peças diárias, manter este padrão até o final do ano, 

para que no próximo eles possam aumentar a produção para 600 peças por dia, com a 

necessidade de expansão operária para 30 ou 32 pessoas. Visão: Ser a empresa 

confeccionista com mais qualidade e agilidade na região do alto-Oeste, com o intuito de 
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gerar empregos e oportunidades para atender melhor a demanda de mercado. Valores: 

Agir com responsabilidade social e ética, o bem-estar de nossos colaboradores e parceiros 

em primeiro lugar, qualidade e rapidez em nossos produtos e serviços, valorizar quem faz 

nossa empresa, crescer e evoluir juntos. 

É uma empresa terceirizada, que é composta por vinte e sete funcionários. Sendo 

um gerente, um mecânico, uma auxiliar de serviços gerais, dois costureiros e vinte e duas 

costureiras.  Conta com vinte e cinco maquinas de costuras, a empresa tem um único 

fornecedor que fornece todo o material para a produção, e o mesmo fornecedor compra 

de volta o produto acabado, seus produtos calças e camisas masculinas e femininas.    

 

4. METODOLOGIA 

 

Com relação a metodologia da pesquisa foi feito o uso do paradigma positivista e 

que seu processo se classifica como uma pesquisa quantitativa. 

Sobre a pesquisa ser quantitativa é pelo fato de que esse método fornece uma análise 

mais confiável e preciso, pois este método trabalha com a mensuração dos dados obtidos 

em informações estatísticas.  

 Com relação aos objetivos da pesquisa, é considerada como uma pesquisa 

exploratória. Pois esse tipo de pesquisa serve como base para trabalhos científicos, 

fornecendo informações a respeito do tema e do fenômeno pesquisado. Conforme afirma 

Andrade (2009, p.114) “o primeiro passo para elaboração de todo trabalho científico é a 

pesquisa exploratória”.   

E que busca saber mais informações sobre a qualidade de vida e satisfação dos 

funcionários da empresa têxtil. Segundo GIL (2002, p. 43) “Desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias são os principais objetivos das pesquisas exploratórias”.  

E serão utilizados dados estatísticos na base quantitativa. A população da pesquisa 

tem um total de 27 funcionários e a amostra é de 21 funcionários. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados é o questionário, para Marconi e 

Lakatos (2006, p. 203) "questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito sem a 

presença do entrevistador”. 
As perguntas foram baseadas no modelo com oito dimensões de Walton (1973, 

p.11). O tratamento dos dados foi feito por meio de análise e tabulação dos dados em 

gráficos com respostas e analise do conteúdo das questões.   

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o objetivo de conhecer o nível de satisfação e da qualidade de vida dos 

trabalhadores da empresa têxtil URBAN VIBE DC, foram elaboradas perguntas como 

sexo, faixa etária, remuneração, condições oferecidas pelo trabalho, oportunidade de 

carreira para o crescimento e desenvolvimento profissional. O desenvolvimento do 

sentimento de igualdade no trabalho tais como justiça e respeito aos direitos dos 

funcionários. Ao todo foram realizadas dez perguntas que tabuladas em gráficos e 

analisadas em percentual.  
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Gráfico 1: Sexo dos funcionários   

Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 
Ao observar o gráfico 1 percebe-se que de acordo com pesquisa, a empresa é 

composta em sua maior parte pelo sexo feminino, o sexo feminino corresponde a 86%, 

enquanto o sexo masculino corresponde a 14% do total pesquisado. Percebe-se também 

que as mulheres têm mais habilidades na indústria têxtil, e nas operações com as maquinas 

de corte costura. Considera-se que as mulheres têm mais interesse pela profissão. 

Gráfico 2. As condições físicas gerais do ambiente 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 No gráfico 2 percebe-se que maior parte dos funcionários o que corresponde 

a 48% dos entrevistados estão insatisfeitos com o ambiente de trabalho e com as 

condições físicas e suas instalações, o que pode ocasionar diminuição da produtividade, 

insatisfação, desmotivação e perdas para a empresa.    

 

Segundo Magalhães (1990 p. 51).  

 
Influem no conforto social. Evidentemente, se tais elementos forem precários, 

ninguém trabalhará com moral elevado. Conforme a natureza do trabalho 

exigir-se-á uma luminosidade, uma temperatura, um grau de umidade 

diferente, o que também deverá estar de acordo com a região onde se trabalha 

e a época do ano. 

 

O trabalho deve proporcionar conforto e segurança para que todos se sintam bem e 
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trabalhem à vontade, Conforme Chiavenato (2000, p. 63), “O conforto dos funcionários 

e a melhoria do ambiente físico passam a ser valorizados, não porque as pessoas o 

merecem, mas porque eram essenciais para a melhoria e eficiência do trabalho”. 

 

Gráfico 3. Remuneração 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 

Sobre o quesito remuneração, maior parte dos entrevistados se mostraram 

satisfeitos com o salário recebido, ou seja, 57% dos entrevistados estão satisfeitos, 19% 

se mostraram insatisfeitos com o pagamento recebido, e 24% se mostraram neutros em 

relação ao salário recebido.  

A remuneração apresenta-se como um fator de motivação para muitos 

trabalhadores, o que leva a administração a planejar os planos de cargos e carreiras. 
 
Gráfico 4. Utilização da capacidade profissional 

  
Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 

No gráfico 4, quando se perguntou sobre a utilização da capacidade profissional e 

o uso dos conhecimentos tanto gerais quanto específicos, 43% se mostraram satisfeitos e 

a mesma quantidade dos entrevistados 43% se mostraram insatisfeitos, e 14% foram 

neutros com relação a utilização da capacidade profissional e do conhecimento no 

ambiente de trabalho. 
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Gráfico 5. Qualidade das informações pelos dirigentes 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 

No quinto gráfico sobre a qualidade das informações passadas pelos dirigentes da 

empresa sobre o desempenho dos funcionários, 24% estão satisfeitos, 24% estão neutros 

com relação a isso, e 52% dos funcionários estão insatisfeitos com a qualidade das 

informações passadas, o que mostra que as informações não estão em um nível de 

satisfação considerável, pois mais da metade dos entrevistados consideram essa questão 

como não satisfatória por parte da empresa, o que torna o ambiente de trabalho um local 

não propicio, pois se os colaboradores não tem informações sobre o próprio desempenho, 

deve-se ao fato da gerencia não ser comunicativa ou não ter um controle sobre o 

desempenho dos mesmos. 

 

Gráfico 6. As oportunidades de carreira 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 
 

No gráfico 6, sobre as oportunidades de carreira para desenvolvimento e crescimento 

pessoal, 14% dos funcionários se mostraram neutros, 19% se mostraram satisfeitos e 

67% dos entrevistados se mostraram insatisfeitos com as oportunidades de carreira, isso 

também se deve ao fato de que as funções e operações dentro da empresa serem muito 
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restritas e especificas, e que merece uma atenção especial por parte da gerencia nesse 

ponto.  

 

Gráfico 7. Desenvolvimento dos sentimentos. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 

No sétimo gráfico a pesquisa mostrou que em relação ao desenvolvimento do 

sentimento de igualdade no trabalho, 71% dos entrevistados estão satisfeitos com esse 

quesito, 19% foram neutros com relação a esse sentimento e apenas 10% se mostraram 

insatisfeitos.  

 

Gráfico 8. O desenvolvimento do relacionamento entre os funcionários 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

 

Analisando o gráfico 8, conclui-se que 9% forma neutros, 29% estão insatisfeitos 

com a relação entre os funcionários para uma melhor realização do trabalho e 62% dos 

funcionários avaliam o desenvolvimento do relacionamento entre os funcionários de 

forma satisfatória, o que pode-se concluir que a maioria entende que o trabalho em equipe 

e que uma equipe bem relacionada desenvolverá um trabalho melhor, o que é bom para 

os trabalhadores e consequentemente para a empresa. 
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Gráfico 9. A livre expressão de sentimentos e ideias  

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.  
 

O nono gráfico apresenta os seguintes dados, 5% está insatisfeito com a livre 

expressão de ideias, 14% consideram como neutro, e 81% dos entrevistados estão 

satisfeitos com a livre expressão, e consideram isso como satisfatório dentro da empresa, 

o que mostra que a maioria tem livre expressão e que podem falar o que pensam, pode-se 

concluir que se forem ideias construtivas, ideias fundamentais e que contribuam para o 

desenvolvimento da empresa, o que favorece a empresa em ter sucesso, pois é de grande 

importância ouvir as ideias dos colaboradores.   

 

Gráfico 10. A carga horaria em relação ao volume de trabalho. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.  

 

O decimo gráfico mostra 38% dos funcionários estão insatisfeitos com a carga 

horaria de trabalho em relação ao volume de trabalho, 43% dos funcionários estão 
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satisfeitos e que 19% foram neutros, a carga horaria é a mesma exigida por lei de oito 

horas diárias, e como a empresa trabalha com metas de produção o volume de trabalho é 

sempre grande, e são estabelecidas metas de produção, por isso justifica-se essa 

insatisfação.   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa pode ser considerada como satisfatória, pois atende aos seus objetivos 

que era: Conhecer o perfil dos entrevistados e após a analise dos graficos, conclui-se que 

a maioria dos funcionarios da URBAN VIBE DC, 83% são do sexo feminino. Atendendo 

ao segundo objetivo que era avaliar quais fatores interferem na qualidade de vida no 

trabalho, foi constatado que os fatores são: as condições do ambiente, a qualidade das 

informações prestadas pela gerencia e as oportunidades de carreiras para o crescimento e 

desenvolvimento professional, foram as questões que apresentaram os maiores indices de 

insatisfação.  Outro ponto importante que a pesquisa permitiu alcançar foi o terceiro 

objetivo que era avaliar se o ambiente de trabalho proporciona qualidade de vida e 

satisfação e identificar o grau de satisfação dos colaboradores. Ao avaliar todos os 

gráficos percebe-se que de um modo geral os estão satisfeitos em questões como 

remuneração, O desenvolvimento do sentimento de igualdade no trabalho, 

desenvolvimento do relacionamento entre os funcionários para uma melhor realização do 

trabalho e por ultimo a livre expressão de sentimentos e ideias, este que apresentou o 

maior indice de satisfação entre todos os gráficos, um total de 81%.   

Dessa forma objetivo principal da pesquisa foi alcançado, espera-se que pesquisas 

como esta sirva de apoio para o surgimento e desenvolvimento para outras novas 

pesquisas e pesquisas já existentes, gerando assim conheicmento para o meio academico, 

e para que a empresa tenha esta pesquisa como uma ferramenta de apoio a tomada de 

decisão para a melhoria da sua estrutura, dos processos e da gestão. 
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RESUMO 

O mercado internacional e nacional tem se tornado cada vez mais exigentes quanto à 

adoção de práticas relacionadas à gestão ambiental na cadeia de suprimentos verde, bem 

como a implementação de programas de logística verde e reversa. Temas como gestão 

ambiental, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade ganham espaço na agenda de 

comunidades científicas, de profissionais em geral e meios de comunicação. Esta 

pesquisa objetivou identificar como as empresas localizadas no município de Mossoró-

RN, adotam práticas de logística verde e reversa, com contribuição à redução da geração 

de resíduos sólidos. Para isso, foi realizado uma pesquisa de cunho exploratório-

descritivo, com análise quantitativa de dados, por meio da aplicação de questionário, no 

qual as 10 empresas, descreveram o tipo de conhecimento e participação no programa de 

logística verde e reversa. Pelos resultados obtidos foi possível identificar a visão que cada 

empresa exerce no requisito de sustentabilidade. Das empresas entrevistadas, 80% 

desenvolvem algum tipo de atividade sustentável, e as restantes ainda estão em processo 

de desenvolvimento de práticas sustentáveis, se adaptando aos poucos à essa nova 

estratégia sustentável. 

Palavras-chave: Logística Verde. Logística Reversa. Sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

The international and domestic market has become increasingly demanding regarding the 

adoption of practices related to environmental management in the green supply chain, as 

well as the implementation of green and reverse logistics programs. Themes such as 

environmental management, sustainable development and sustainability are given a place 

in the agenda of scientific communities, professionals in general and the media. This 

research aimed to identify how companies located in the municipality of Mossoró-RN, 

adopt green and reverse logistics practices, contributing to the reduction of solid waste 

generation. In order to do this, an exploratory-descriptive research was conducted, with 

quantitative data analysis, through the application of a questionnaire, in which the 10 

companies described the type of knowledge and participation in the green and reverse 

logistics program. Based on the results obtained, it was possible to identify the vision that 

each company carries out in the sustainability requirement. Of the companies 

interviewed, 80% developed some type of sustainable activity, and the rest are still in the 
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process of developing sustainable practices, gradually adapting to this new sustainable 

strategy. 

Keywords: Green Logistics. Reverse logistic. Sustainability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atuais empresas estão diante de um quadro complexo ao conciliar crescimento 

populacional, aumento do consumo e diminuição de recursos naturais, portanto, enfrentar 

esse incrível desafio de gestão em se tornar socioambiental responsável, requer enfrentar 

iniciativas para poder adequar melhor seus efeitos sustentáveis no processo. Mas, por 

onde começar? 

A partir dessa dúvida, é fundamental uma reflexão para assumir as mudanças no 

processo operacional de uma empresa e conhecer outros métodos que possam seguir com 

o ritmo de crescimento, porém sem agredir tanto o meio ambiente. 

 A Logística atua em diversas áreas dentro das empresas cujo conceito se 

estabelece em promover com responsabilidade a administração de todas atividades de 

uma organização. Seu empenho é bem diversificado podendo movimentar vários setores 

de uma gestão como: marketing, compra, venda, contabilidade, produção e entre outros.  

A Logística Verde e Reversa são atividades que propõem projetos e medidas que 

reduz a taxa de lixo nas empresas, fabricação ou mudanças de matérias que ainda são 

bastante nocivos o meio ambiente. 

Submetidas às pressões socioambientais e influenciadas pelo conceito de ecologia 

industrial, as empresas são cada vez mais responsabilizadas pelo resíduo que geram, tanto 

durante o processo produtivo quanto no descarte de seus produtos após sua vida útil. 

(RODRIGUES; PEIXOTO; XAVIER, 2011). 

Segundo Xavier e Corrêa (2013), a crescente necessidade da inclusão de questões 

ambientais na gestão de sistemas produtivos tende a tornar cada vez mais importante a 

relação entre a gestão ambiental e logística, inclusive através de mecanismos legais e 

normativos que norteiem os processos decisórios organizacionais. 

O cuidado com o reúso e criação de novos produtos que auxilie na redução do 

impacto ao meio ambiente, vem seguindo seus avanços lentamente, porém já existe o 

interesse em ampliar esses setores na maioria das empresas. Algumas delas já 

implementaram projetos com a utilização de postos de coleta, onde ocorre o recebimento 

de materiais dos próprios clientes nela. Onde o material passa por uma seleção de 

qualidade para identificar qual material pode ser reutilizado ou descartado para a 

reciclagem trazendo assim, benefícios na redução de valores de matérias primas, 

exemplo: Empresas que prestam suporte. 

A prática da logística verde e logística reversa vem no intuito de rever o impacto 

causado ao meio ambiente, cada um à sua maneira:  a logística verde se preocupando com 

a minimização da utilização dos recursos naturais, e a logística reversa, com o retorno do 

que foi distribuído, mas os dois no final, com o mesmo propósito, preservar o que ainda 

resta dos recursos naturais. 

A logística reversa é uma pequena parte da logística verde, no que se trata de um 

sistema que opera na redução em retornar e reciclar milhares de produtos ao ambiente 

produtivo, agregando valores ambientais e financeiros nas empresas. Contudo, a logística 
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verde é mais abrangente, atua em um princípio ativo que foca na consequência futura que 

o resíduo traz, se responsabilizando em executar os projetos diminuindo o choque 

ambiental.  

Logística reversa: em uma perspectiva de logística de negócios, o termo refere-se 

ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição 

de materiais, reúso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e 

remanufatura […] (STOCK; LAMBERT, 1992, p. 20).  

Gonzaga (2005) salienta que o marketing verde contribui para a sociedade ao 

trazer uma nova dimensão de educação para uma postura ecológica, auxiliando no 

desenvolvimento de produtos menos agressivos, contribuindo ainda, para a 

implementação de uma ética ambiental. 

A presente pesquisa se baseia em explorar o mundo da reciclagem, reúso e 

sustentabilidade envolvidas nas empresas, conhecendo as várias alternativas incorporadas 

à logística verde e reversa, conhecendo os projetos, atividades e iniciativas ecológicas 

desenvolvidos em empresas localizadas no município de Mossoró-RN, na sua gestão de 

negócios. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi verificar a adesão de práticas da 

logística reversa e verde por empresas de diversas categorias, no município de Mossoró-

RN, com contribuição à redução da geração de resíduos sólidos. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo foi organizado em três partes: Logística Verde; Logística Reversa e 

a Sustentabilidade. Em Logística Verde serão abordados os seus conceitos, parceria e 

diferenças sobre a Logística Reversa. Na sequência serão mostrados também os conceitos 

sobre a Logística Reversa. Por fim, o envolvimento dessas duas atividades no exercício 

da Sustentabilidade. 

 

2.1 Logística Verde 

 

A logística verde é uma área da logística que visa atender aspectos voltados aos 

princípios de sustentabilidade ambiental e preocupa-se com os impactos da logística no 

meio ambiente. 

O objetivo principal da logística verde é o de atender aos princípios de 

sustentabilidade ambiental como o da produção limpa, onde a responsabilidade é do 

‘berço à cova’, ou seja, quem produz deve responsabilizar-se também pelo destino final 

dos produtos gerados, de forma a reduzir o impacto ambiental que eles causam 

(GONÇALVES, 2007). 

A Produção Limpa prevê que sejam gerados menos resíduos ao final do processo 

produtivo, sendo assim, ou seja há um planejamento anterior à produção para que hajam 

menos refugos e rejeitos, com a utilização de materiais que sejam menos prejudiciais ao 

meio ambiente (GUARNIERI, 2011). 

 Como exemplo temos uma empresa que trabalha na produção de pilhas que 

implementou na fabricação de seu produto, a eliminação de mercúrio em todas as versões 
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de suas pilhas, desde de 1993. A mesma também realiza o recolhimento de seus produtos 

para uma gestão sustentável. O mercúrio é um metal pesado e tóxico, que disposto de 

maneira inadequada pode contaminar solos e lençóis freáticos. No entanto, caso o 

consumidor não realize o descarte correto, que é entregar ao seu ponto de origem, a pilha 

não trará um risco maior do que as pilhas convencionais prejudicando menos ao meio 

ambiente. 

A logística reversa operacionaliza o retorno dos resíduos após sua geração e sua 

revalorização e reinserção econômica. Portanto, entende-se que a logística reversa é uma 

parte da logística verde. Ambas necessitam, mais do que processos gerenciais, mas 

também um processo de conscientização do consumidor (GUARNIERI, 2011). 

 

2.2 Logística reversa 

 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (estabelecida pela lei 

12.305 de 2 de agosto de 2010), Capítulo 2; Clausula XII cita que a logística reversa pode 

ser definida como: 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 

1998) 

Por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei nº 12.305 de 2010 ficou 

definido que a responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os envolvidos na 

geração dos resíduos. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Para Souza & Valle (2014) a promulgação da PNRS “foi sem dúvida um marco 

para a logística reversa no Brasil. Esta não se restringe ao que ali vem determinado, mas 

sua discussão pública, seu desenvolvimento técnico e sua implementação nas 

organizações foram sem dúvida fortemente acelerados” afirma ainda que “a PNRS 

responde à crescente conscientização e preocupação da sociedade com as questões 

ambientais”. 

Uma das maiores preocupações do setor empresarial tem sido a implementação 

da logística reversa, a qual é um dos pontos centrais da Lei, visando viabilizar a coleta e 

a restituição dos resíduos aos seus geradores, para que sejam revalorizados e/ou 

reaproveitados em novos produtos (GUARNIERI, 2011). 

De acordo com o Art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos: São obrigados 

a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 

após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana 

e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: 

I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
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estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente do Brasil, do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, ou em normas técnicas;  

II - Pilhas e baterias; 

III - Pneus; 

IV - Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (BRASIL, 2010, p. 14-15) 

 

 Lacerda (2009) exemplifica que em alguns setores é notável o desempenho da 

logística reversa a exemplo da indústria de latas de alumínio, que desenvolveu meios 

inovadores na coleta de latas descartadas e reciclagem para gerar matéria-prima. 

Entretanto, na indústria de eletrônicos, varejos e automóveis o gerenciamento da logística 

reversa ainda é recente, e dois aspectos são relevantes para explicar o crescimento da 

reciclagem e reaproveitamento de produtos e embalagens; um é o aumento da consciência 

ecológica dos consumidores que esperam das empresas ações que visem à redução dos 

impactos negativos de suas atividades no meio ambiente, gerando ações de algumas 

empresas que buscam uma imagem institucional ‘ecologicamente correta’ perante seus 

stakeholders; outro é a legislação ambiental que caminha claramente no sentido de tornar 

as empresas cada vez mais responsáveis por todo o ciclo de vida de seu produto. 

 

2.3 Sustentabilidade 

 

A COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO (1988), afirma que para haver a sustentabilidade ambiental é 

preciso não pôr em risco os elementos naturais que sustentam a integridade global do 

ecossistema: a qualidade do ar, dos solos, das águas e dos seres vivos. Encontrar novas 

tecnologias para reduzir a pressão sobre o meio ambiente, que minimizem o esgotamento 

e propiciem substitutos para esses recursos. 

O termo “desenvolvimento sustentável” foi utilizado pela primeira vez em 1987 

após a divulgação do relatório Nosso Futuro Comum, comumente chamado relatório 

Brundtland da Organização das Nações Unidas que definiu o termo como sendo: “O 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. (BRUNDTLAND, 

1987, p.46). 

De acordo com o documento Agenda 21, Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (1996), a sustentabilidade ambiental está 

relacionada a padrões de consumo e de produção sustentáveis e uma maior eficiência no 

uso de energia para reduzir, ao mínimo, as pressões ambientais, o esgotamento dos 

recursos naturais e a poluição. Os governos, em conjunto com setor privado e a sociedade, 

devem atuar para reduzirem a geração de resíduos e de produtos descartados, por meio da 

reciclagem, nos processos industriais e na introdução de novos produtos ambientalmente 

saudáveis. 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa baseou-se em uma busca regional realizada por meio de um 

questionário relatando a preocupação em desenvolver projetos voltados a logística reversa 

e verde em empresas de diversas categorias, no município de Mossoró-RN. Inicialmente 

foi realizada uma pesquisa prévia sobre o exercício de atividades ecológicas nas empresas 

e posteriormente agendado um horário ou fornecimento de um e-mail, para disponibilizar 

o questionário. Por meio do questionário, foram identificadas quais atividades da logística 

reversa e verde, são observadas em cada empresa. 

Rosa & Arnoldi (2006) conceituam o termo pesquisa como “uma atividade de 

investigação capaz de oferecer e, portanto, produzir um conhecimento novo a respeito de 

uma área ou de um fenômeno, sistematizando-o em relação ao que já se sabe”.  

A pesquisa caracterizou-se como descritiva e exploratória. É descritiva, porque 

teve o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos extraídos 

do ambiente natural (MICHEL, 2005). E é exploratória, pois teve a finalidade de 

aumentar a familiaridade do pesquisador com esses fatos ou fenômenos, para realização 

de uma investigação futura mais precisa (MARCONI; LAKATOS, 2008). 

Na pesquisa, também foi utilizada a abordagem quantitativa, por ser uma forma 

de coletar opiniões e informações e transformá-las em dados numéricos, através de 

recursos e técnicas estatísticas, como, por exemplo, a porcentagem ou a média de 

determinado resultado (SILVA; MENEZES, 2001). Quanto ao instrumento de pesquisa, 

foi escolhido o questionário. 

 

3.1 Questionário 

 

O questionário utilizado na pesquisa foi dividido em duas partes bem objetivas. 

Os primeiros itens do questionário referiram-se à identificação do entrevistado (dados 

pessoais, cargo exercido e tempo de serviço). A segunda parte do questionário foi voltado 

a perguntas relacionadas ao descarte dos resíduos sólidos, saber se as empresas realizam 

reciclagem, remanufatura e coleta, bem como realizam algum programa de logística 

reversa e verde. As perguntas finais enfatizaram a preocupação que a empresa deve 

exercer caso produza algum material que cause algum dano ambiental, realçando sua 

responsabilidade em tornar a empresa mais sustentável. O questionário pode ser 

visualizado através do Anexo .  

Após a coleta de dados, foram realizados o tratamento dos mesmos, utilizando-se 

o Software Excel 2010, através de gráficos de colunas, com o objetivo de visualizar 

percentualmente os resultados obtidos em cada item. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As empresas foram selecionadas buscando instituições de diversos segmentos, 

onde a logística verde ou reversa se aplica no cotidiano de trabalho até o seu resíduo final. 

Portanto, foi dado prioridade as empresas que fabricassem seus produtos ou que 

prestassem serviço, assim, poderia se obter uma produção mais consciente e com menos 
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desperdício (eliminando em maior quantidade possível de resíduos ainda na fonte de 

geração) ou suporte (reutilizando materiais) conforme planejamento em redução de 

rejeitos.  

Do total das 17 empresas selecionadas, apenas 10 responderam ao questionário. 

As empresas distribuem-se em diversos segmentos, como: cosmético, informática, 

farmácia, fábricas, shopping e entre outros. Duas empresas se destacaram por fazer parte 

da entidade de padronização e normatização, a conhecida ISO. A ISO é uma entidade de 

padronização e normatização, e foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. Por isso uma 

se destaca no requisito de qualidade a ISO - 9001, e a outra trabalha na gestão que trata 

corretamente o seu resíduo sólido, a ISO -14001, que trata da implantação do Sistema de 

Gestão Ambiental na empresa, desenvolvendo na empresa a atividades de transformação 

do lixo em arte.  

Na pesquisa não foram citados os nomes das empresas por motivos de ética 

acadêmica. 

 

4.1 Perfil Pessoal 

 

As primeiras perguntas do questionário visam conhecer um pouco da vida pessoal 

dos entrevistados, dessa forma, é possível captar suas experiências e seu crescimento 

pessoal. Os resultados, apontam que, 70 %, entrevistados possuem entre de 24 a 38 anos 

de idade, adultos que aprendem a cada dia uma nova técnica de melhorar seu progresso 

profissional. O restante, 30 % enquadram-se na faixa etária acima de 38 anos até 45 anos.  

Em relação ao nível de escolaridade, como observado na Figura 1, 60% dos 

entrevistados são graduados, porém não atuam na sua área de formação. Já 30% dos 

entrevistados tem formação na área de atuação, inclusive possuem especialização na área, 

como é o caso do pós-graduando em Gerenciamento de Obras no ramo da Engenharia 

Civil e Gestão Ambiental. 

 

 

 
Figura 1- Nível de Escolaridade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O cargo de Gerenciador de Obras exercida por um engenheiro civil possui função 

de administrar toda a construção selecionando o melhor material utilizado evitando 

desperdícios, desenvolvendo um   concreto de alta qualidade, que economiza e reduz a 

quantidade de água necessária em suas construções. Já o Gestor Ambiental orienta os 

colaboradores a criarem hábitos ambientais no cotidiano da empresa, destacando o projeto 

sustentável que a própria empresa desenvolve, que é reutilizar tanto as sobras como, 

produtos danificados de concreto. O entulho produzido é recolhido, passa por um 

processo de reaproveitamento evitando descartes inadequados. 

Para o restante dos entrevistados, foi verificado que, embora seus cargos não 

coincidiram com a sua área de atuação, possuem grande conhecimento para explicar as 

práticas sustentáveis das empresas em que trabalham. 

A Figura 2 destaca o cargo ocupado pelos entrevistados, revelando que mesmo na 

variedade de empresas entrevistadas, 70 % dos entrevistados ocupavam a função de 

gerente (30%) e apoio (40%), demonstrando que são responsáveis por se encarregar de 

tomar a frente das atividades, garantindo a eficácia e o planejamento sustentável que cada 

empresa exerce. 

 

  

 
Figura 2 - Função Exercida.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Perfil Ambiental 

 

A segunda parte do questionário foi direcionada a perguntas relativas às práticas 

ecológicas desenvolvidas nas empresas, tais como; descarte de lixo, reutilização e 

reciclagem. Para essas questões, o entrevistado poderia optar pela seleção de mais de uma 

alternativa (questões de múltipla escolha).  

Segundo Silva (2007), práticas ecológicas são maneiras de agir visando a 

preservação do meio ambiente e a melhor utilização dos recursos disponíveis diminuindo 

assim os impactos ambientais. Dentre os problemas que competem para a crise ambiental, 

notadamente em municípios de grande porte populacional, destaca-se a falta de gestão de 
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resíduos sólidos, a qual compromete os sistemas naturais, sociais e econômicos e a saúde 

do próprio homem. A implantação desse sistema constitui uma importante estratégia para 

amenizar tal degradação ambiental, no entanto, na ausência de Educação Ambiental o 

alcance deste objetivo não será possível. 

A implementação de práticas ecológicas pelas empresas, ainda é bastante 

discutida, não só pelos empresários, na busca de novas propostas ecológicas, como 

também, para os funcionários que vão executar, tais práticas. Isso se estabelece pela 

ligação entre meio ambiente e o homem. Onde cada um vai pesar se realmente vale apena 

essa implementação. Mas com o decorrer do tempo irão perceber o rendimento para 

ambos, além disso será um diferencial para empresa em relação às concorrentes, 

demonstrando para seus clientes, funcionários e sociedade, a preocupação que ela tem 

sobre a sustentabilidade, e verão nisso não um gasto a mais, mas sim, uma oportunidade 

de negócios de crescimento.  Com o tempo, os empresários percebem a importância de 

capacitar os funcionários e aplicar a sustentabilidade na empresa. 

Christmann (2000) afirmam que implantar políticas de sustentabilidade coloca 

imediatamente a empresa em nível superior de credibilidade, com capacidade para obter 

ganhos e reduções de custos. 

Existe um receio ainda muito grande das empresas em se expor a esse tipo de 

conteúdo acham que por fazer pouco não está qualificado a ser definido como uma 

empresa sustentável. Contudo, o pouco que realizam já faz diferença e impulsiona até a 

concorrência. Toda empresa tem um papel fundamental na disseminação de práticas de 

sustentabilidade, já que sem elas, a economia não funciona. Portanto, o papel das 

empresas tem que ser revisto, e a sustentabilidade não é um empecilho para seu 

crescimento, mas pode ser o motor, se analisado com inteligência. 

Nos tempos atuais, não basta que a equipe saiba a importância do 

desenvolvimento sustentável. É necessário que estejam capacitados, conscientes e 

compromissados a mudar, avançando cada vez mais no crescimento entre empresas, que 

implementam atividades ecológicas no cotidiano das mesmas.  

Segundo Ricart et al. (2005) vertentes da literatura demonstram como as empresas 

podem ganhar vantagem competitiva por meio de estratégias de sustentabilidade: 

aumento dos ganhos com eficiência nos custos, aquisição de recursos estratégicos e 

capacidades, desenvolvimento da aprendizagem e das capacidades dinâmicas. 

Das 10 empresas entrevistadas, 30% produz seus produtos e durante o 

procedimento de fabricação, analisa todo o processo, de forma a evitar qualquer avaria 

no produto final. As outras 70% trabalham com prestação de serviços na qual durante o 

recebimento do produto é verificado se existe alguma quebra ou defeito no momento do 

recebimento. No caso de existência de defeitos, a empresa teria que dar um destino final 

em adequar o produto aos seguintes métodos: Reutilizar, Reciclar, Lixo ou utilizar outros 

métodos que melhor se adeque ao produto comercializado da empresa. 

Segundo Leite (2009) existe três subsistemas reversos: reúso, remanufatura e 

reciclagem, considerando também a possibilidade de uma parcela de produtos pós-

consumo ser dirigido a sistemas de destinação final. No reúso os produtos não recebem 

qualquer tipo de reparo ou incremento, mas podem ser limpos e deixados em condições 

de reúso para o consumidor. Na remanufatura os produtos podem ser reaproveitados em 

suas partes essenciais, por meio da substituição de componentes complementares, sendo 
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o produto reconstituído com a mesma finalidade e natureza do original. Já a reciclagem é 

o canal reverso em que o produto não retém sua funcionalidade original. Os materiais 

extraídos dos produtos descartados poderão ser utilizados no processo de produção de 

produtos originais ou podem servir como matéria-prima para outras indústrias.  

Bérrios (2003) conceitua lixo, como o produto na saída de um sistema (output), 

ou seja, aquilo que foi rejeitado no processo de fabricação, ou que não pode mais ser 

reutilizado em função das tecnologias disponíveis. 

 Sobre o destino final de produtos defeituosos, 60% das empresas realizam a 

reciclagem desses itens, 20% promovem a reutilização, e o restante das empresas, 

representado por 20%, descartam no lixo ou utilizam outro método para destino dos 

produtos quebrados, obsoletos ou com algum dano e 10% encaminha todo o resíduo para 

o lixo (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Destino de produtos quebrados, obsoletos ou poucos danificados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode se observar que todas as empresas buscam algum método que dê 

continuidade ao ciclo produtivo do material, exceto o ramo farmacêutico, sendo o destino 

final, a devolução dos remédios aos fabricantes, ou entrega a empresa responsável pela 

coleta desse tipo de material. O recolhimento deste material é realizado uma vez por mês, 

destinando corretamente os resíduos.  

Muitos já sabem do valor dado a reciclagem e o poder que atribui em transformar 

o velho em um novo produto, reduzindo custos e aumentando o ciclo da produtividade. 

Sendo assim a maioria das empresas se destacaram por realizar essa prática da logística 

reversa que tanto pode reduzir custos, como também é um grande gerador de empregos. 

Através da Figura 4, pode-se observar que não apresentam alguma iniciativa a 

reciclagem/reutilização baseado na logística reversa, sendo representado por apenas 20% 

das empresas.  
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Figura 4 - A empresa apresenta alguma iniciativa a reciclagem ou alguma forma de 

reutilização dos resíduos, baseada na logística reversa?  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Carter & Ellram (1998), a logística reversa está ligada ao mesmo tempo, 

a questões legais e ambientais e as econômicas, o que coloca em destaque e faz com que 

seja imprescindível o seu estudo no contexto organizacional, porque é o processo por 

meio das quais as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficiente por 

intermédio da reciclagem, reúso e redução da quantidade de materiais utilizados. 

Durante a pesquisa de campo e aplicação dos questionários, foi possível observar 

alguns exemplos de reciclagem, tais como; uma loja de eletrônicos não possui posto de 

coleta de lixo eletrônico. Todavia, os mesmos realizam o recolhimento do lixo eletrônico 

e anualmente realizam uma campanha para arrecadar cada vez mais e enviar para centros 

cooperativos. Outro exemplo que merece destaque é o de uma loja de cosméticos que 

também não possui o posto de coleta, porém além de receber suas embalagens, abre 

espaço para receber de outras marcas concorrentes. Logo após a coleta, o material é 

encaminhado para centros de cooperativas cadastradas no grupo que leva o nome da 

empresa. 

A posição das empresas quanto à qualificação dos funcionários em relação a 

práticas ecológicas, revela que 50% dos entrevistados são qualificados através de palestra 

sobre a importância das práticas ecológicas (Figura 5). 
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Figura 5 - De que forma a empresa qualifica seus funcionários em relação a orientação 

dada ao manuseio da reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos?  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebe-se também, que as empresas utilizam de outros meios, além das palestras, 

para passar para seus colaboradores o valor da sustentabilidade, tais como, treinamentos, 

como representado por 40% das empresas, programas (40%), e/ou outro método. 

Portanto, todas as empresas de alguma forma realizam qualificações sobre reutilização e 

reciclagem dos resíduos sólidos.  

A alternativa “Outros métodos” contempla as atividades de capacitação 

desenvolvidas na própria empresa, ou até mesmo diálogos diretamente com os 

colaboradores durante as atividades desenvolvidas semanalmente.  

Atualmente, as empresas estão dando mais prioridade em desenvolver projetos e 

capacitar seus colaboradores, incentivando, tanto dentro como fora do ambiente de 

trabalho, ações e práticas que envolvam a sustentabilidade. Um desses temas relevantes 

nessa área é a Educação ambiental.  

De acordo com Ruiz et al. (2005) a proposta de Educação Ambiental é resgatar a 

necessidade de participação da sociedade para uma solução conjunta na solução dos 

problemas ambientais, harmonizando as ações humanas em relação à sua própria espécie 

e aos demais seres do planeta. A inclusão da Educação Ambiental nas instituições de 

ensino tem o propósito de uma reestruturação da educação em direção à sustentabilidade, 

incentivo à gestão escolar dinâmica, estimulando a implantação dos projetos em 

Educação Ambiental.  

Conforme Calderoni (2003) a reciclagem é uma forma de educar e despertar nas 

pessoas a consciência de preservação do meio ambiente, estimulando assim o sentimento 

do poder de transformação. 

Sem dúvidas, a melhor prática utilizada nas empresas para descarte do lixo em 

benefício do meio ambiente, é a reciclagem, alternativa selecionada por 90 % dos 

entrevistados, como pôde ser visualizado na Figura 6 e na Figura 3. A reciclagem é 

apontada como alternativa para a destinação de produtos quebrados, ativando o processo 
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que estabelece o poder de transformar e reaproveitar seus próprios materiais como forma 

de reduzir custos, gerar empregos e contribuir com a preservação do meio ambiente.  

 

 
Figura 6 - Método mais adequado e benéfico que a empresa desencadeia para o descarte 

do lixo, em benefício do meio ambiente.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme Lacerda (2009), economias com a utilização de embalagens retornáveis 

ou com o reaproveitamento de materiais para produção têm resultado em ganhos que 

estimulam essas iniciativas, sendo o reaproveitamento de materiais um dos processos com 

mais possibilidades para se agregar valor aos materiais retornáveis no processo de 

logística reversa. 

A figura 7 mostras que 60% dos entrevistados divulgam em suas redes sociais sua 

preocupação em apresentar projetos relacionados com o meio ambiente através de 

anúncios em seu próprio site, migrando todo o conhecimento, informações   e respostas 

aos clientes para o site da empresa. No site é possível conhecer mais sobre a história, 

conquistas, missões, objetivos, vendas e práticas sustentáveis da empresa. Então, na 

forma de promover e divulgar a empresa as publicações em site se mostram mais 

eficientes. 

Apenas 30% utilizam os postos de coleta como meio de divulgação direta para os 

clientes, então, e somente 20% utilizam os folhetos, com a finalidade de informar e 

conscientizar o público. Os folhetos acabam não sendo opção adequada por sujarem as 

ruas e por não chamar muito a atenção do cliente. Outra opção de divulgação é através 

das próprias embalagens, sendo uma alternativa utilizada em apenas 20% das empresas. 

Uma empresa de cosméticos brasileira, por exemplo, descreve nas embalagens uma tabela 

ambiental semelhante às tabelas nutricionais existentes nos alimentos, apresentando as 

informações sobre os impactos das embalagens caso se forem descartadas de forma 

irregular, incentivando assim o consumo consciente (Figura 7). 
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Figura 7 - De que forma a empresa divulga para os consumidores sua preocupação com 

o meio ambiente.   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como forma de avaliar o impacto dos resíduos sólidos rejeitado sobre o meio 

ambiente, percebe-se através da Figura 8, que mais de 90% dos entrevistados informaram 

que não possuía nenhum produto que tenha sido feito pensando na redução do impacto 

que o mesmo poderia vir a causar ao nosso meio ambiente.  

A única empresa que se destacou foi uma Construtora que trabalha com um 

concreto chamado “Graute”, também conhecido por bicheira, sendo um tipo de concreto 

ou argamassa de alta resistência muito utilizado em residências. Este tipo de concreto se 

destaca não só pela resistência, mas também pela rapidez na secagem. O grande destaque 

é o baixo consumo de água na formação da massa para a produção. 

 

 
Figura 8 - Existe algum produto em processo que foi produzido pensado na redução dos 

seus impactos que traz ao meio ambiente?  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em uma breve pesquisa regional, é interessante citar que outras empresas já estão 

empregando práticas ecológicas para melhorar o seu desempenho sustentável, merecendo 

destaque, uma fábrica de cimento que trabalha com Cimento Ecológico, denominado de 

CPIII. Este cimento é composto de escória de alto-forno oriunda do processo de 

fabricação do aço, como forma de destinação ambientalmente adequada. 

As empresas entrevistadas mostraram que o seu lixo descartado poluiria o solo, 

caso a empresa não tivesse PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que é 

um documento técnico onde identifica a tipologia e a quantidade de geração de cada tipo 

de resíduos e indica as formas ambientalmente corretas para o manejo, nas etapas de 

geração, acondicionamento, transporte, transbordo, tratamento, reciclagem, destinação e 

disposição final.  (Figura 9). Portanto é imprescindível no ato do processo de produção, 

um estudo sobre o destino final e descarte do lixo. Se não, seria muito fácil apenas 

produzir, sem se preocupar com as consequências. Então percebendo o quanto é 

importante o descarte adequado para o lixo ou qualquer outro resíduo, as empresas 

demonstraram preocupação, representado por 90% em reduzir o descarte do lixo, 

representando esta prática como maior impacto ao solo (Figura 10). 

 
Figura 9 - Qual seria os danos ao meio ambiente, caso a empresa não exercesse com 

eficiência o papel de descarte de lixo na empresa? 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conceitos de sustentabilidade são aplicados rotineiramente nas indústrias como 

forma de minimizar os impactos ambientais causados pela geração de resíduos sólidos 

por suas atividades e com isto reduzir seus custos de produção e tornar suas atividades 

ambientalmente mais sustentáveis. Geralmente estes impactos são adversos e implicam 

em danos ao meio ambiente quando não são gerenciados adequadamente. A preocupação 

com esta questão pode ser percebida em 90% dos entrevistados que mencionaram como 

meta para a empresa, a redução da proporção de descarte do lixo (Figura 10). 

Empresas que realizam o reúso, enfatizam que há economia de energia elétrica, 

água, papel e demais recursos rotineiros de uma empresa, foi o citado por uma das 

empresas, cuja especialidade é a utilização de sucata ferrosa para produção de arte e 
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cultura. Outra empresa também cita que reutiliza rejeitos da construção civil em geral, no 

processo produtivo, reduzindo assim, o lixo que seria descartado.  

A alternativa “ outros métodos” pode ser definida como; trabalhar em conjunto 

empresa e consumidor, como citado por uma empresa do ramo de vendas de eletrônicos. 

A referida empresa busca conscientizar clientes e colaboradores para o uso da reciclagem 

de lixo eletrônico no seu dia a dia, pois atualmente este tipo de resíduo vem crescendo 

bastante em função do consumismo eletrônico, resultando em grande descarte de 

eletrônicos no meio ambiente. Dessa forma, se o descarte for adequado, menos impacto 

é causado ao meio ambiente (Figura 10). 

 

 
Figura 10 - Qual é a meta de benefício ambiental que a empresa pretende chegar 

atualmente? 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O levantamento realizado na cidade de Mossoró-RN sobre a situação sustentável 

das empresas, contabilizou que das 10 (dez) empresas entrevistadas, 8 (oito) desenvolvem 

algum tipo de atividade sustentável, e as restantes ainda estão em processo de 

desenvolvimento de práticas sustentáveis. Observou-se que as empresas ainda estão se 

adaptando a essa nova estratégia sustentável, desenvolvendo às poucos estratégias verdes 

ou até mesmo reversa nos seus processos. 

Algumas empresas necessitam melhorar os métodos de práticas sustentáveis, 

tornando-se mais visíveis aos clientes, como exemplo as empresas de cosméticos e de 

informática, que apesar de utilizarem cestos coletores, estes deveriam estar expostos em 

locais visíveis, chamando a atenção e mostrando ao público que a empresa se importa 

com o meio ambiente, reforçando as práticas nas redes sociais e site da empresa. 

Duas empresas, prestadoras de serviço, são exemplos de referência na área 

sustentável, pois além de reutilizar as sobras de concretos e produtos reprovado, também 
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investe em projetos voltados à conservação do meio ambiente.  A outra empresa, através 

de parcerias, realiza com responsabilidade, práticas sustentáveis como: coleta, transporte 

e incineração de resíduos, descarte das embalagens dos óleos novos, filtros usados e 

trapos usados para limpeza das peças e óleo usado. 

Já a farmácia segue com a coleta mensal de remédios quebrados e vencidos, com 

destinação adequada, e o shopping faz a separação dos resíduos sólidos e encaminha para 

um centro de reciclagem.  

Outra empresa bem-sucedida quanto ás práticas sustentáveis, se dedica totalmente 

a reciclagem e seu trabalho é tão bem-conceituado que a empresa possui ISO 14001, o 

que significa que a empresa prioriza gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas 

práticas usuais. Nesta empresa, todo o processo de fabricação até o descarte final, foi 

pensado e repensado para evitar ao máximo os danos ao meio ambiente. A empresa 

trabalha com arte e desenvolve uma exposição pública de suas obras próximo à BR, o que 

visualmente chama atenção do público, e impulsiona as vendas de materiais metálicos, 

produto comercializado pela empresa.  

Estudos desta natureza, que envolvam a difusão dos conceitos de reciclagem, 

reúso e sustentabilidade, aliada à gestão de resíduos sólidos, com ênfase a redução dos 

resíduos gerados, traz inúmeros benefícios, dentre eles o financeiro e ambiental.  

Por fim, espera-se que as empresas que ainda não adotaram práticas 

ambientalmente sustentáveis, conscientize-se do seu papel social e ambiental, adquirindo 

comportamentos responsáveis, de forma a minimizar os impactos ambientais negativos 

provenientes das atividades produtivas e mercadológicas, e dessa forma contribuir com 

um meio ambiente sustentável. 
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ANEXO: 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Primeira parte – Perfil Pessoal 

Nome: 

Sexo ☐ Masculino ☐ Feminino 

1. Nível de Escolaridade  

☐ Ensino Fundamental  

☐ Ensino Médio  

☐ Ensino Superior  

☐ Pós-Graduação 

 

2. Faixa Etária  

☐ 18 a 24 anos  

☐ Mais de 24 até 38 anos  

☐ Mais de 38 até 45 anos  

☐ > 45 anos  

 

3. Tempo de serviço na empresa: 

☐ 1 a 5 anos  

☐ Mais de 5 anos até 10 anos  

☐ Mais de 10 anos até 20 anos  

☐ Mais de 20 anos até 25 anos 

25 anos  

 

4. Função Exercida: 

☐ Gerente  
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☐ Técnico  

☐ Administrativo  

☐ Apoio  

☐ Outros_____________________________________________________ 

 

Segunda Parte – Perfil Ambiental: Logística Reversa e Verde  

 

5. O que a empresa faz quando recebe produtos quebrados, obsoletos e pouco 

danificados? 

☐ É reutiliza algumas de suas peças para que se tornem materiais secundários  e o 

restante vai para o lixo.  

☐ O material coletado é separado e vai para um centro de reciclagem. 

☐ Todo resíduo vai para o lixo.  

☐ Outros métodos _______________________________________________ 

 

6. A empresa apresenta alguma iniciativa a reciclagem ou alguma forma de 

reutilização dos resíduos, baseada na logística reversa?  

☐ Sim.   

☐ As vezes  

☐ Muito raro  

☐ Não.  Porque___________________________________________________ 

 

7. De que forma a empresa qualifica seus funcionários em relação a orientação dada 

ao manuseio da reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos? 

☐ Palestras 

☐ Treinamentos  

☐ Programas 

☐ Outros métodos________________________________________________ 

 

8. Qual é o método mais adequado e benéfico que a empresa desencadeia para o 

descarte do lixo, em benefício do meio ambiente.  

☐ Reciclagem  

☐ Reutilizar 

☐ Incineração  

☐ Aterro Sanitário 

☐ Outros_______________________________________________________ 

 

9. De que forma a empresa divulga para os consumidores sua preocupação com o meio 

ambiente. 

☐ Postos de coletas 

☐ Folhetos 
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☐ Descrevendo características especificas nas embalagens 

☐ Publicações no site da empresa.  

 

10. Existe algum produto em processo que foi produzido pensado na redução dos seus 

impactos que traz ao meio ambiente? 

☐ Não 

☐ Sim _________________________________________________________ 

 

11. Qual seria os danos ao meio ambiente, caso a empresa não exercesse com eficiência 

o papel de descarte de lixo na empresa? 

☐ Poluição do solo  

☐ Poluição da agua  

☐ Poluição do ar 

☐ Outros_______________________________________________________ 

 

12. Qual é a meta de benefício ambiental que a empresa pretende chegar atualmente? 

☐ Reduzir em menores proporções os descartes de lixo.  

☐ Diminuir emissões de gases nas produções.  

☐ Reutilizar cada vez mais matérias que tenham reuso.  

☐ Outros métodos______________________________________  
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RESUMO 

Atualmente as questões ambientais vêm ganhando destaque maior na sociedade 

mundial, principalmente nas escolas, onde educação Ambiental deve ser tratada como 

algo do cotidiano das crianças e adolescentes para que os mesmos desenvolvam seu 

pensamento crítico, bem como sua conscientização para seu papel quanto cidadão, 

construindo um entendimento sobre a importância de preservar o Meio Ambiente. Neste 

contexto, o trabalho tem como objetivo apresentar os passos como foi desenvolvido o 

projeto calendário ecológico junto às crianças e adolescentes matriculadas no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de Macau/RN. O 

trabalho foi desenvolvido no município de Macau (RN), durante o segundo semestre de 

2017. Adotou-se a abordagem qualitativa e a pesquisa bibliográfica, além da pesquisa de 

campo. Após a implantação do calendário ecológico foi possível trabalhar junto às 

crianças e adolescentes do município as questões ambientais que o despertou a 

curiosidade em relação aos problemas ambientais, proporcionando ainda o interesse em 

contribuir para a minimização desses problemas, e assim surgem diversos métodos de 

soluções sendo postos em práticas pelos próprios alunos. 
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Palavras-chave: Educação ambiental; Macau/ RN; Calendário ecológico. 

 

ABSTRACT 

Currently, environmental issues have been gaining greater prominence in world society, 

especially in schools, where environmental education must be treated as something of the 

daily life of children and adolescents so that they develop their critical thinking, as well 

as their awareness of their role like as citizens, building an understanding of the 

importance of preserving the environment. In this context, the objective of this work is to 

present the steps of how the ecological calendar project was developed with the children 

and adolescents enrolled in the Service of Coexistence and Linkage Strengthening 

(SCLS) in the municipality of Macau / RN. The work was carried out in the municipality 

of Macao (RN) during the second half of 2017. The qualitative approach and 

bibliographic research were adopted, as well as field research. After the implementation 

of the ecological calendar, it was possible to work with the children and adolescents of 

the municipality on environmental issues that aroused curiosity about environmental 

problems, and also provided an interest of the students themselves in contributing to the 

minimization of these problems. 

 

Keywords: Environmental education; Macau/RN; Ecological calendar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ultimamente as questões ambientais vêm ganhando destaque maior na sociedade 

mundial. Segundo Carvalho (2004, p. 92) “a questão ambiental na contemporaneidade 

pode ser percebida, então, não apenas como um evento atual, mas também como parte de 

uma tradição ou história de longa duração”. Trabalhar o meio ambiente e, em especial, a 

ecologia é muito importante nos dias atuais, pois precisamos encontrar alternativas para 

viver melhor sem agredir ou degradar o espaço. Essas questões ambientais ganham 

destaques principalmente nas escolas, pois são nelas que se obtêm informações 

necessárias para o aprendizado. Para isso é necessário que haja educação ambiental nas 

escolas, sejam elas públicas ou privadas, desenvolvendo uma sensibilização dos alunos 

voltada para as questões ambientais. 

A educação Ambiental deve ser tratada como algo do cotidiano das crianças e 

adolescentes para que os mesmos desenvolvam seu pensamento crítico, bem como sua 

conscientização para seu papel quanto cidadão, construindo um entendimento sobre a 

importância de preservar o Meio Ambiente, sendo este importante para que retiremos 

todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Conscientizar que devemos 

utilizar a natureza de uma maneira sustentável, retirando somente o que, e quanto se 

precisa para atender nossas necessidades, conservando assim da melhora forma possível 

os recursos, evitando que os mesmos acabem e prejudiquem as gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades. 

Dessa forma desenvolve-se o entendimento que nós fazemos parte da natureza, 

como enfatiza Figueiredo (2007) que devemos romper as dicotomias que separam o ser 

humano da natureza, entendendo que, sendo um ser cultural, o humano é também um ser 

natural. Desse Modo a educação ambiental assume um papel importante na sociedade, 

pois através dela temos ferramentas necessárias para enfrentarmos a modo consumista da 

humanidade e também a exploração desenfreada dos recursos naturais. Segundo De Mello 

e Trajber (2007) descreve que a educação ambiental propõe desenvolver processos que 
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auxiliam o respeito a diversidade biológica, cultural e ética, em conjunto com a sociedade 

para melhorar a relação do ser humano entre si e também com o meio ambiente. 

Entende-se assim que essa conscientização quanto cidadão para com a Natureza 

precisa-se ser desenvolvida desde o início acadêmico, para que as crianças e jovens 

desenvolvam o entendimento da importância do envolvimento social e natureza, 

construindo assim uma geração consciente para com seus deveres quanto cidadão. A 

educação ambiental mostra a existência de diversas maneiras de preservação/ 

conservação do meio ambiente, uma dês formas mais importantes no dia de hoje é a 

separação do resíduo solido e a reutilização de materiais por meio da reciclagem, pois 

pode ajudar em mais de cinquenta por cento na preservação da natureza. 

No Brasil a educação ambiental nas escolas foi aprovada pela Lei nº 9.795 de abril 

de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, e institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA) e dá outras providências. Trazendo em seu art 1 a definição 

de educação ambiental como sendo:  

 

Art 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. (BRASIL, 1999). 

 

Segundo Loureiro (2006) “Educação Ambiental não atua somente no plano das 

ideias e no da transmissão de informações, mas no da existência, em que o processo de 

conscientização se caracteriza pela ação com conhecimento, pela capacidade de fazermos 

opções, por se ter compromisso com o outro e com a vida”. [...]onde a “Educação 

Ambiental promove a conscientização e está se dá na relação entre o “eu” e o “outro”, 

pela pratica social reflexiva e fundamentada teoricamente.” 

Conforme De Mello e Trajber (2007, p. 19): 

A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que envolve 

milhões de pessoas no debate de questões socioambientais. Além de ser 

conceitualmente sólida, a Conferência propicia a adoção de uma atitude 

responsável e comprometida da comunidade escolar com problemáticas locais 

e globais. Nas escolas são assumidas propostas, responsabilidades e ações, na 

proporção de seu acesso às informações e ao poder, a respeito de questões 

fundamentais para a convivência planetária.  

 

A Lei nº 9.795/99, que estabelece a PNEA, afirma, em seu artigo 2º, que: 

 a educação ambiental é um componente essencial e permanente 

na educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal”. (BRASIL, 1999) 

 

Os autores De Mello e Trajber discutem a relação da importância de trabalhar nos 

ensinos de anos iniciais e fundamentais a relação do homem com a natureza, segundo os 

autores: 

Na educação infantil e no início do ensino fundamental é 

importante enfatizar a sensibilização com a percepção, interação, 

cuidado e respeito das crianças para com a natureza e cultura 
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destacando a diversidade dessa relação. Nos anos finais do ensino 

fundamental convém desenvolver o raciocínio crítico, 

prospectivo e interpretativo das questões socioambientais bem 

como a cidadania ambiental. (DE MELLO, TRAJBER, 2007, 

p.30) 

 

De acordo ainda com os mesmos autores: 

No ensino médio e na educação de jovens e adultos, o pensamento 

crítico, contextualizado e político, e a cidadania ambiental devem 

ser ainda mais aprofundados, podendo ser incentivada a atuação 

de grupos não apenas para a melhoria da qualidade de vida, mas 

especialmente para a busca de justiça socioambiental, frente às 

desigualdades sociais que expõem grupos sociais 

economicamente vulneráveis em condições de risco ambiental. 

(DE MELLO, TRAJBER, 2007, p.30) 
 

França e Souza Neto (2015) expõe que a educação ambiental nas escolas 

brasileiras sofre um grande desafio, pois na maioria das vezes ela não é empregada no 

projeto pedagógico, no currículo e no cotidiano escolar, e sim através de projetos que 

acontece em algum momento do ano letivo.  

Levando em consideração o que foi citado pelos autores acima o calendário 

ecológico apresenta-se como uma ótima ferramenta para trabalhar a educação ambiental 

junto a diversos públicos e locais, entre eles as crianças e adolescentes em seu ambiente 

escolar. O calendário ecológico contribui com a construção de valores e o conhecimento 

sobre as principais datas ambientalmente comemoradas, dando a oportunidade de discutir 

sobre as problemáticas de cada tema separadamente. 

Segundo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) a o 

calendário ecológico contém: 

Datas comemorativas que podem ser boas oportunidades para a 

realização de eventos de Educação Ambiental. Cada data tem sua 

simbologia: elas nos lembram de grandes desafios ambientais e 

também de pequenas grandes conquistas da humanidade em 

busca da sustentabilidade. (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)) 

  

Ainda segundo o mesmo autor: 
A Educação é um processo que dura toda a vida, por isso os eventos devem 

estar contextualizados: isoladamente cada data tem o seu valor, porém a sua 

comemoração isolada não caracteriza um processo educacional. Temos em 

vista uma educação emancipatória, comprometida com a cidadania e que 

promova o sentimento de pertencimento e de valorização da vida. Assim sendo, 

entendemos que os eventos devem ser organizados para contribuir para esse 

objetivo maior. (INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)) 

 

Nessa direção, entendendo que cabe ao ambiente escolar apresentar-se como 

responsável a contribuir com a construção no caráter cultural e ambiental, onde a partir 

dela os alunos tornam-se conscientes e atuantes nessas respectivas áreas, a educação 

ambiental surge como indispensável  na construção dos pensamentos de responsabilidade 

socioambiental adotando novos hábitos não somente no ambiente escolar, mas que 
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levando para fora da escola uma conscientização de construir um ambiente melhor de se 

viver, mais propício ao lazer, saúde, bem estar, e qualidade de vida, foi elaborado e 

implantado no segundo semestre do ano de 2017, o projeto Calendário ecológico, sendo 

desenvolvido na unidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) município de Macau (RN). O projeto possuiu como objetivo principal trabalhar 

junto com as crianças e adolescentes as datas ambientalmente importantes no Brasil e no 

mundo. Contribuindo para o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes, 

proporcionando conhecimentos importantes e essenciais para a sua formação como 

cidadão, tornando-os capazes de entender a importância de suas atitudes como papel 

principal para a formação social. 

Dessa forma, o presente trabalho possui como objetivo apresentar os passos como 

foi desenvolvido o projeto calendário ecológico junto as crianças e adolescentes 

matriculadas no SCFV no município de Macau. Descrevendo ainda como esse projeto 

serviu de ferramenta que foi utilizada para o desenvolvimento da educação ambiental para 

esse público, apontando os benefícios alcançados e mudanças realizadas nesse ambiente 

de ensino. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1.  Área de estudo 

O município de Macau está situado em uma área litorânea, do qual segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016), aponta que está localizado 

no nordeste do Brasil no Estado do Rio Grande do Norte, conforme (Figura, 1). Os dados 

apresentam que o município possui 788 km² contando com 31.592 hab. 

Segundo a classificação climática de Köppen e Geiger17, o clima da região 

apresenta 0 mm como a precipitação do mês outubro, sendo o mês mais seco. Com uma 

média de 161 mm o mês de abril, sendo o mês de maior precipitação. Possuindo 27.8 °C 

no mês de janeiro, apresentando-se como o mês de temperatura mais quente do ano. Com 

uma temperatura média de 25.6 °C, em junho, tornando-se o mês com a mais baixa 

temperatura ao longo do ano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação climática de Köppen, é o 

sistema de classificação global dos tipos climáticos mais utilizada em geografia, climatologia e ecologia. 

A classificação foi proposta em 1900 pelo climatologista alemão Wladimir Köppen, tendo sido por ele 

aperfeiçoada em 1918, 1927 e 1936 com a publicação de novas versões, preparadas em colaboração com 

Rudolf Geiger (daí o nome Köppen-Geiger). 
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Figura 1 – Mapa da localização do município de Macau no Estado do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte de Dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, Censo 2010.  Elaboração: Italo 

Henrique Monteiro da Silva, 2017. 

 

A região de Macau tem seu território assentado sobre rochas sedimentares na bacia 

hidrográfica do rio Piranhas/Açu e na faixa litorânea norte de escoamento difuso. Seus 

recursos hídricos são compostos por arenito finos e grosseiros, conglomerados, arenitos 

argilosos, caulinicos e ferruginosos, lateritas e argilas variadas de coloração amarela 

avermelhada, formando o aquífero barreiras. Poços perfurados em algumas áreas 

apresentam vazão de 5 a 100 m³ /h, com água de excelente qualidade química, com baixos 

teores de sódio. O aquífero aluvião apresenta-se disperso, constituído pelos sedimentos 

arenosos depositados nos leitos e várzeas dos rios, de alta permeabilidade e uma 

profundidade média de 7 metros (IDEMA, 2008). 

Conforme Moura (2005), o município de Macau é uma região que tem sua 

composição vegetal formada por basicamente três tipos de vegetação predominante, 

sendo essas: Vegetação da Caatinga, Vegetação Litorânea e vegetação dunar. A vegetação 

litorânea do município ocupa as proximidades das feições de praia, sofrendo influencia 

marinha. É representada por restinga e manguezal. 

Macau é uma região do qual o portal da prefeitura municipal aponta que 

atualmente possui diversas potencialidades econômicas, como: produção e 

comercialização do sal, peixe, lagosta, camarão e da pesca artesanal. Contando ainda com 

o gás natural e petróleo – através da extração marítima e terrestre. (PREFEITURA DE 

MACAU, 2010) 

Em relação a dados de escolaridade do município, segundo o censo escolar no ano 

de 2015 o município de Macau-RN totalizava 4.293 matriculas de 1º ano a 9º do ensino 

fundamental. O IBGE (2016) aponta que nesse mesmo ano, os alunos dos anos inicias da 

rede pública da cidade tiveram nota média de 3.9 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, 

essa nota foi de 3.1. Na comparação com cidades do Rio Grande do Norte estado, a nota 

dos alunos dos anos iniciais colocava a cidade na posição 115 de 167, já em relação a 

alunos dos anos finais, a posição passava a 114 de 167. 

 

2.2. Coleta e análise de informações 
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O trabalho foi desenvolvido no município de Macau (RN), durante o segundo 

semestre de 2017. Adotou-se como abordagem a pesquisa qualitativa se preocupando com 

os aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão 

e explicação da dinâmica das relações sociais (FONSECA, 2002).  

Sendo assim, a pesquisa foi desenvolvida com base na pesquisa bibliográfica e na 

pesquisa de campo.  

(i) A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, visto em livros, 

artigos científicos, páginas de web e sites. Dessa forma, a partir dessa etapa foi possível 

adquirir um melhor conhecimento sobre os temas da pesquisa e posteriormente foram 

selecionadas as informações mais pertinentes. 

(ii) A pesquisa de campo caracterizou-se pela realização do projeto in loco, sendo 

possível coletar dados junto as pessoas. Desse modo, o referido trabalho contou com 

realização de eventos de educação ambiental tanto na área interna no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, como também em diversas áreas 

externas, como: praia de Camapum e Teatro Porto de Ama. Nas ocasiões foram realizadas 

atividades educativas junto as crianças e adolescentes, para compreender se as atividades 

realizadas estavam provocando o entendimento proposto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Está pesquisa foi realizada descrevendo um projeto com o tema de calendário 

ecológico, desenvolvido no SCFV no município de Macau (RN), do qual teve como 

público alvo crianças a adolescentes com faixa etária entre 06 à 16 anos de idade, que 

estivessem devidamente matriculadas em escola pública e sendo presente continuo no 

SCFV, que tem como objetivo complementar as ações de famílias e comunidade na 

proteção do desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de fortalecer os vínculos 

familiares e sociais, sendo então uma unidade que até então contava com atividades de 

Ensino da Arte, letramento e Ensino religioso, além de atividade de esporte, música e 

cultura, que passou a contar com atividades de educação ambiental a partir do 

desenvolvimento do referido projeto.  

O projeto calendário ecológico foi elaborado pela a então estagiaria da Secretaria 

Municipal de Habitação, trabalho e Assistência Social, órgão da administração pública do 

município, e em seguida apresentado a secretária para aprovação. O projeto apresentava 

como proposta trabalhar de forma didática junto as crianças e adolescentes datas 

ambientalmente importantes e comemoradas no Brasil e no mundo, sendo algumas dessas 

datas consideradas como eventos culturais e históricos. Sua execução ocorreu no período 

de 10 de julho a 30 de dezembro.  

Dessa forma o projeto justificava-se como sua aprovação e execução sendo 

importante por levar em consideração a necessidade pela qual a sociedade vem 

enfrentando em relação aos problemas ambientais, tendo em vista que esses problemas 

vêm se intensificando em todo o mundo, sendo assim necessário ser pauta dos principais 

discursões sociais. Nessa direção, tornan-se então essencial trabalhar educação ambiental 

junto as crianças e adolescentes para que assim seja compreendido os problemas 

ambientais que estamos enfrentando, bem como entender o que nós quanto cidadãos 

podemos fazer para minimizar essas problemáticas.  
O objetivo do projeto seria de estar contribuindo para o desenvolvimento 
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educacional além de proporcionar conhecimentos importantes e essenciais para sua 

formação como cidadão, tornando-os capazes de entender a importância de suas atitudes 

como papel principal para formação social.  
Posteriormente de sua aprovação o projeto seguiu para a fase de sua execução, 

onde contou com a formação de uma equipe que trabalharia esse projeto, sendo 

responsáveis pela organização de diversas reuniões ao longo da execução do projeto, onde 

tinham como finalidade discutir sobre as atividades mensais que seriam trabalhadas com 

as crianças e adolescentes do SCFV. Inicialmente foi elaborado e confeccionado pela 

equipe um calendário onde destacava e legendava as principais datas ambientalmente 

comemoradas. O intuito da elaboração desse calendário foi torna-lo visível como símbolo 

do projeto, e assim foi colocado em algumas secretarias municipais da cidade, e também 

nas salas de aula do SCFV. (Figura, 2). 

 

Figura 2 – Calendário ecológico posto em alguns locais público no município de Macau (RN). 

 
Fonte: Caio Cesar, 2017. 

 

Discutir sobre as datas ambientalmente comemorativas é de grande importância 

para o desenvolvimento do conhecimento das crianças e adolescentes, pois através dessas 

discursão pode-se contribuir para a formação não apenas de uma análise critica sobre os 

assuntos ambientais, mas também para o despertar desse público sobre a importância de 

preservar e conservar o meio ambiente. 

O desenvolvimento das atividades se deu com a presença dos funcionários 
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públicos do SCFV, contando com a presença e participação continua da equipe do projeto, 

que além da responsabilidade de discutir e agendar as atividades propostas mensalmente, 

eram ainda participantes de todas as atividades em sala ou áreas externas. 

As atividades foram elaboradas mensalmente entre 10 de julho a 30 de dezembro, 

onde o objetivo seria utilizar meios mais práticos, didáticos e divertidos de trabalhar as 

temáticas ambientais, para que assim fossem possíveis obter melhores resultados do 

desenvolvimento de interesses por parte das crianças e adolescentes para as discussões 

propostas. Portanto, as atividades trabalhadas durante esse período contaram com a 

ministração de palestras educativas, realização de gincanas, apresentação de filmes 

(Incluindo ida a cinema), passeios em praia da região, atividades escritas, realização de 

cartazes com desenhos e outros. (Figuras 3, 4 e 5).  

Todas as atividades buscavam o máximo fugir do método tradicional de ensino de 

escrita e leitura, não por considerar esse método errado, mas por buscar despertar o 

interesse dos alunos em ver o meio ambiente como algo mais amplo que necessita de 

ações praticas que tragam soluções para os problemas diários. 

 

Figura 3 – Palestra realizada na abertura do projeto calendário ecológico no teatro Porto de Ama 

no município de Macau/RN. 

 
Fonte: Francisco Antony, 2017. 

 

Figura 4 – Crianças do realizando atividade no primeiro dia de execução do projeto ecológico no 

município de Macau. 
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Fonte: Francisco Antony, 2017. 

 

Figura 5 – Alunos do SCFV assistindo um vídeo sob o instituto Chico Mendes 

 
Fonte: Professora Leda, 2017. 

 

Durante a realização dessas atividades foi possível identificar por meio de 

conversação com os alunos, que a metodologia de adotar meios mais diversificados do 

tradicional, despertava maiores interesses nas crianças e adolescentes em discutir as 

questões ambientais, pois os mesmos consideravam-se mais motivados esses métodos 

como sendo divertidos de ensinar e aprender. 

De acordo com as atividades realizadas foi possível identificar em primeiro 

momento que as crianças e adolescentes possuem conhecimentos sobre a importância do 

meio ambiente para a vida humana e de espécies animais, no entanto existe uma 

deficiência no ensino escolar desenvolvido para essas questões. Quando questionada 

sobre os ensinamentos ambientais na escola uma aluna de 14 anos, especificou que 

“Quase nunca essas questões são debatidas em sala de aula, somente quando estudamos 

alguns assuntos relacionados a ciência”. No entanto, acrescenta que “Tenho consciência 

que é importante manter o ambiente limpo, porque dele podemos retirar meios da nossa 

sobrevivência”. 

Para a colaboradora do projeto e também funcionária pública, inovar métodos de 

ensinamento direcionados a crianças e adolescentes, pode ser considerado como a chave 

da formação de uma geração com pensamentos críticos e bem posicionados na sociedade 

do futuro. Destacando ainda que é cada dia mais certo que discutir questões ambientais é 

mais que uma necessidade, é uma responsabilidade dos educadores, para que assim seja 

possível buscar o caminho da sustentabilidade nos mais variados meios sociais.  

Entendendo que as ações de educação ambiental são voltadas para serem 

colocadas em práticas, a proposta do projeto buscou não somente discutir temáticas 

ambientais, mas também desenvolver ações com os alunos que levassem a eles o 

sentimento de está contribuindo com a melhoria do ambiente. Portanto foram 

desenvolvidas ações de arborização no ambiente do SCFV (Figura, 6), bem como ações 

de mutirões na zona costeira (Figura, 7), com finalidade de levar o entendimento da 

necessidade de manter limpo e bem cuidado todos os ambientes. 

 

Figura 6 – Realização de plantação de mudas no SCFV após palestras sobre a importância das árvores 
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em comemoração ao dia da árvore no dia 21 de setembro. 

 
Fonte: Funcionário público da prefeitura de Macau, 2017. 

 

 

 

 

Figura 7 – Mutirão de limpeza na zona costeira do município de Macau/RN, realizado no dia 20 de 

setembro, do qual comemora-se o dia mundial de limpeza das praias. 

 
Fonte: Francisco Antony, 2017. 

 

Nesse sentido nota-se que o projeto contribuiu para despertar nas crianças e 

adolescentes a curiosidade para identificar problemas ambientais existentes no município, 

além de desenvolver a iniciativa de ações voltadas para minimizar esses problemas. Dessa 

forma foi proposto em sala de aula a recuperação de uma área urbana que até então servia 

para a população como deposito de lixo.  

Entendendo a importância da arborização em uma cidade, não apenas 

ambientalmente, mas também socialmente, a transformação da área ocorreu com a 

realização de um jardim urbano, onde foram utilizados pneus e mudas de plantas. (Figura 

8). Nessa direção atualmente a área que até então servia como lixão e ambiente de 

proliferação de mosquitos transmissores de doenças, tornou-se então uma referencia no 

município como um ambiente bonito, recuperado de maneira ecológica e exemplo para 
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as demais localidades do próprio município. 
 

 

Figura 8 – Jardim ecológico urbano em rua do município de Macau (RN) 

 
Fonte: Morador, 2017. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se então com essa pesquisa, que a educação ambiental apresenta-se diante 

da sociedade como uma ferramenta indispensável na busca de minimizar problemas de 

origem socioambientais, sendo ainda importante que seja trabalhada principalmente nas 

escolas junto as crianças e adolescentes, onde nesse ambiente surge a formação do 

cidadão e o conhecimento das suas responsabilidades sociais. 

Nesse sentido, compreende-se que a implantação do calendário ecológico tornou-

se importante, pois a partir do mesmo foi possível trabalhar junto a uma parte de crianças 

e adolescentes do município de Macau (RN), iniciativas que possibilitam um 

desenvolvimento crítico ao que desrespeito a uma visão social no município em datas 

ambientalmente importantes, tornando assim crianças conscientes e preparadas para 

desenvolver seu papel social. 

Percebeu-se ainda a necessidade da adoção desse projeto em salas de aula, pois a 

partir dele é possível planejar e trabalhar métodos considerados mais didáticos, tanto em 

ambiente interno (escolar) como também externo, despertando nos alunos o interesse em 

conhecer não apenas as questões ambientais, mas os problemas existentes em sua região. 

Baseando-se na execução do projeto calendário ecológico conclui-se que o 

despertar da curiosidade em relação aos problemas ambientais, proporciona ainda o 

interesse em contribuir para a minimização desses problemas, e assim surgem diversos 

métodos de soluções sendo postos em práticas pelos próprios alunos. 
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RESUMO 

A utilização de paródias e jogos educativos ambientais na educação de crianças do 

ensino fundamental têm sido cada vez mais utilizados como ferramentas educativas 

eficientes. Esse trabalho, busca retratar as ações ambientais desenvolvidas com alunos 

do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vila Rio de Janeiro, Zona Rural do 

município de Serra do Mel/RN. As atividades desenvolvidas foram uma palestra sobre 

resíduos sólidos e coleta seletiva, a apresentação de uma paródia e a aplicação do jogo 

Recicla Flash. As experiências foram exitosas, considerando o envolvimento 

demonstrado pelas crianças e a dinâmica das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, coleta seletiva, paródia, jogos. 

 

ABSTRACT 

The use of parodies and environmental educational games in the education of elementary 

school children have been increasingly used as efficient educational tools. This work 

seeks to portray the environmental actions developed with elementary school students 

of Vila Rio de Janeiro Municipal School, Rural Area of the municipality of Serra do Mel 

/ RN. The activities developed were a lecture on solid waste and selective collection, the 

presentation of a parody and the application of the game Recicla Flash. The experiences 

were successful, considering the involvement shown by the children and the dynamics 

of the activities developed in the classroom. 

 

Keywords:  Environmental education, selective collection, parody, games. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As crianças têm facilidade de aprender conhecimentos diversos, sejam línguas, 

música e outros tantos. Esta é uma fase de aprendizados, sejam eles positivos ou 

negativos. Então, se a criança tem capacidade de aprender matemática, história e outras 

disciplinas, por que não aprofundar os conhecimentos em educação ambiental, para que 

elas passem a olhar o planeta como uma casa, se vejam como parte integrante do meio 

e aos poucos percebam que as suas ações para com a natureza podem gerar problemas 

para elas e para gerações futuras. Precisamos entrar no mundo das crianças, utilizando 

ferramentas que proporcionem uma troca de conhecimentos, uma aproximação com a 

imaginação fértil e fantástica dos pequenos.  
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Diante disso, objetivou-se neste trabalho expor as ações ambientais desenvolvidas 

na Escola Municipal Vila Rio de Janeiro. Essas ações fizeram parte da disciplina Projeto 

Integrador I do Curso de Gestão Ambiental do IFRN/Campos Mossoró.  Nesse sentido, 

as estratégias de ensino escolhidas compreendem um momento inicial de aula expositiva 

sobre resíduos sólidos e coleta seletiva, a utilização de uma paródia ecológica e a 

aplicação de um jogo sobre o mesmo tema. 

De acordo com Souza e Melo (2015), nos dias atuais existe uma grande geração 

de resíduos sólidos. Isso é um problema emergente e visível que leva a consequências 

como a poluição e contaminação das águas, solos, provoca alagamentos, dissipa doenças 

e favorece o desequilíbrio sanitário. As crianças precisam conhecer bem essa 

problemática 

A coleta seletiva é uma das atividades propostas para minimizar a problemática 

dos resíduos sólidos. A sua amplitude ocorre, principalmente, “na maior participação de 

atores e na inclusão de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, abrangendo, 

além de variáveis ambientais, variáveis econômicas e sociais” (FECHINE e MORAIS, 

2015).    

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho iniciou-se com a realização de uma aula expositiva sobre resíduos 

sólidos e coleta seletiva, aonde foi falado sobre nosso papel para com os resíduos sólidos, 

a importância e definições da coleta seletiva, como também a explanação sobre as cores 

utilizadas para representar os materiais da coleta seletiva (Figura 1 e 2) 

 

 

 

 

Figura 1 – Slide da apresentação dos resultados na turma de Gestão Ambiental do 

IFRN-Mossoró 
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Figura 2 - Slide da apresentação dos resultados na turma de Gestão Ambiental do 

IFRN-Mossoró 

 

 

 Posteriormente, foi utilizada uma paródia da música “Você partiu meu coração” 

do cantor Nego do Borel. A paródia tem o título “Resíduo não é lixo não”, e foi pensada 

como forma de fixação dos conhecimentos expostos na aula expositiva.  

A terceira ferramenta pedagógica foi a utilização de um jogo criado pelos 

componentes do trabalho, chamado de “Recicla Flash”, objetivando a avaliação dos 

conhecimentos trabalhados em sala de aula. 

O jogo era composto por cinco recipientes (Figura 3), revestidos por tecidos 

coloridos nas cores da coleta seletiva e tampinhas de garrafas de diversas cores. Os 

reservatórios tinham a função de armazenamento das tampinhas durante a partida. A 

tampinha deveria ser jogada no recipiente da sua cor, reforçando assim o conceito de 

segregação dos resíduos. Na outra extremidade da sala ficaram todas as tampinhas 

misturadas. Os alunos ficaram divididos em duas equipes organizadas em filas. Cada 

equipe teve três minutos para selecionar uma tampa e deixa-la nos recipientes. Ganhou 

o grupo que separou mais tampinha.  
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Figura 3 – Jogo Recicla Flash 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No dia 11 de julho de 2017, no período vespertino, foi realizada a visita à Escola 

Municipal Vila Rio De Janeiro localizada na zona rural do município de Serra do Mel/RN. 

A turma era formada por 13 crianças com idades entre 10 e 12 anos (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 - Turma da Escola Municipal Vila Rio de Janeiro - Serra do Mel/RN 
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Inicialmente, os alunos foram questionados sobre o que entendiam sobre meio 

ambiente. Foi possível perceber que todos os alunos já possuíam um conhecimento prévio 

sobre o meio ambiente, mas descreveram esse tema como natureza, rios e animais. Em 

momento algum relacionaram o meio ambiente com conceitos do dia-a-dia, como geração 

de resíduos, contaminação ou outro tipo de problema ambiental. Os alunos demonstraram 

não se ver como sujeitos que interagem com o ambiente, mas como expectadores.  

A educação ambiental deve fazer parte da vida escolar, em todas as escolas e em 

todas as classes, séries e ou ano.  Segundo Reigota (1994),  

 
... é consenso entre a comunidade internacional que Educação Ambiental deve 

estar presente em todos os espaços que dotam os cidadãos de aprendizado – 

formal, não formal ou informal. Neste contexto, a escola, como responsável 

pela formação integral de cidadãos tem o dever social de desenvolver sistemas 

de conhecimentos, preceitos e valores que construam a conduta e fundamentem 

o comportamento próprio de proteção do meio ambiente. Na comunidade 

escolar a reflexão compartilhada, conjugada, traceja e esclarece o papel de cada 

ator social nos trabalhos com o meio ambiente. A escola é de longe, o ambiente 

ideal para se trabalhar conteúdos e metodologias adequadas a esses propósitos. 

Com obviedade, a escola e a Educação Ambiental – isoladamente, não trarão 

soluções para a complexidade que se revestem os problemas socioambientais 

do planeta, entretanto, o convívio escolar exerce, decididamente, influência nas 

práticas cognitivas, bem como na formação de um novo sujeito social: 

redefinindo a relação das pessoas na conjuntura cultural/ambiental, se 

traduzindo no ponto de equilíbrio, de interligação na busca do convívio coesivo 

entre o homem e o meio ambiente, redimensionando o comportamento humano 

em relação ao planeta – nas formas local e global. 

 

 

 

Figura 5 – Momento da explanação dos conceitos relacionados a resíduos sólidos e 

coleta seletiva. 
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Figura 6 – Momento das perguntas 

 

 

 

Figura 7 – Crianças atentas as explicações 

 

A etapa seguinte foi o momento da explanação oral, com o uso de slides (Figura 

5, 6 e 7) que abordavam o tema resíduos sólidos e coleta seletiva.  Nesse momento, o 

meio ambiente foi apresentado como tudo que está em nossa volta e fazemos parte dele. 

Um dos objetivos da aula era deixar claro a diferença entre lixo e resíduo. Foram 

apresentadas às crianças as cores da coleta seletiva e os materiais adequados para cada 

uma. Percebeu-se que a maioria das crianças conseguiu relacionar os materiais e suas 

cores de uma forma rápida, sem dificuldades.  
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Para fixação do conhecimento, uma das estratégias utilizadas foi um breve ensaio 

de uma paródia musical (Figura 8), composta pelo componente do trabalho, da música 

“Você partiu meu coração” do Cantor Nego do Borel. Os alunos se envolveram e cataram 

a paródia com grande empolgação. A paródia tem o título “Resíduo não é lixo não” e foi 

cantada por todos da turma: 

 

Resíduo não é lixo não 

 

Resíduo não é lixo não 

O mundo da gente precisa ai ai ai 

Vamos ter mais educação 

Fazer coleta seletiva 

Para reciclar (REFRÃO) 

Vamos aprender as cores 

Da coleta seletiva 

Tem o verde, o marrom 

Vermelho, azul e o amarelo 

O que não me serve mais 

Tenho que selecionar 

Porque um dia alguém vai 

Outras coisas fabricar 

 

O azul é pro papel 

Nele eu jogo o caderno 

Tiro apenas o arame 

Que metal é no amarelo 

E a casca da banana 

Onde é que vou jogar? 

É orgânico, é marrom 

Serve para adubar 

 

Agora já descompliquei 

Só me resta a cor verde 

Nela eu jogo aquele vidro 

do vizinho que quebrei 

Mas me perdoe meu amigão 

Eu esqueci da cor vermelha ai ai ai 

O plástico devo jogar lá 

Por isso jogo a lapiseira 

MAS TIRE O METAL! 

 

Segundo BRÉSCIA (2003) a música tem o seu papel primordial no processo de 

aprendizagem, 

“Pitágoras, filósofo grego da antiguidade, ensinava como 

determinados acordes musicais e certas melodias criavam reações 

definidas no organismo humano. As sensações de bem-estar com 

a aplicação da música, já eram consideradas naquela época. 

Pitágoras demonstrou que a sequência correta de sons, se tocada 
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musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de 

comportamento e acelerar o processo de cura”. 
 

 

 

 

Figura 8 - Ensaio da paródia 

 

Após a apresentação da paródia passou-se à última etapa da aula, na qual foi 

utilizado o jogo educativo ambiental intitulado de “Recicla Flash” (Figura 9 e 10). Neste 

jogo, a turma foi dividida em duas equipes, uma com seis e a outra com sete componentes. 

O objetivo era coletar o maior número de tampinhas e colocar no reservatório adequado, 

de acordo com as cores da coleta seletiva, e no final a cada cinco tampinhas de uma 

mesma cor, faríamos uma pergunta sobre os temas estudados que somariam pontos para 

o resultado final. O fator principal que determinou a vitória da equipe campeã foi a 

agilidade no tempo da coleta das tampinhas. A equipe vencedora ficou com 96 pontos, 

enquanto a derrotada ficou com 75. Foram feitas perguntas sobre “o que é a coleta 

seletiva”, “qual a importância da coleta seletiva”, “diferença entre resíduos e lixo” e a 

foram dados exemplos de produtos como folhas de papel, restos de alimentos, etc, e 

perguntado qual a cor do recipiente que os mesmos deveriam ser acondicionados.  
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Figura 9 - Aplicação do jogo 

 

Figura 10 - Aplicação do jogo 

 

 

Se jogo dependesse apenas de conhecimentos sobre coleta seletiva, reciclagem, é 

o resultado seria o empate, dado o conhecimento apresentado por todas as crianças, que 

acertaram todas as respostas ao final do jogo. Podemos citar como exemplo, o momento 

em que foi perguntado o porquê reciclar? Um dos alunos respondeu: “para fabricar uma 

nova coisa”. A provocação aos alunos foi realizada incessantemente, incentivando a 
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explorarem suas interpretações da realidade ambiental, fazendo uma nova pergunta: “Por 

que fazer uma nova coisa de um material reciclado? ”, até que fosse encontrada uma 

conclusão conjunta de que o objetivo era retirar menos recursos da natureza, sendo feito 

este diálogo utilizando uma linguagem bastante acessível.  

Considerando o conhecimento apresentado pela turma, e a aceitação das 

ferramentas pedagógicas trabalhadas, ratifica-se o pensamento apresentado no livro 

“Educação Ambiental: A Formação do Sujeito Ecológico”, de que a Educação Ambiental 

deve ser trabalhada de uma forma crítica, sendo o educador um intérprete da realidade, 

incentivando os aprendizes a explorarem suas capacidades de leitura ambiental, 

interpretar os conflitos existentes, e principalmente, preservar os valores ambientais que 

são desconstruídos ao longo da vida (CARVALHO, 2008).  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Educação Ambiental, por ser um conhecimento transversal e multidisciplinar, 

deve ser trabalhado de maneira específica para cada público alvo e disciplina conjunta, 

sendo de fundamental importância para o processo ensino/aprendizagem a escolha das 

ferramentas pedagógicas adequadas a esse público.  

Nota-se com a realização deste trabalho, que a utilização de ferramentas 

pedagógicas como paródias e jogos ambientais são recursos que atraem a atenção do 

aluno, principalmente das crianças, que são abertas ao conhecimento, e quando se 

consegue ensinar de forma divertida, aliando o conhecimento e ludicidade, percebe-se 

que o conhecimento é transmitido de forma mais eficiente. 

Percebe-se ainda, que a questão ambiental, envolvendo a aplicação da coleta 

seletiva, é um assunto que as crianças da escola visitada já ouviram falar, mas deixam a 

sensação de que é uma ideia distante daquilo que elas vivenciam, necessitando a 

continuidade deste trabalho para a confirmação deste primeiro diagnóstico, visando uma 

futura implantação de um modelo de coleta seletiva na escola visitada ou em outras 

escolas. 
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EDUCAÇÂO AMBIENTAL: OS SABERES CONSTITUIDOS EM SALA DE 

AULA NA PERSPECTIVA DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Andréa Morais de Menezes1 

Pedro Balduino de Sousa Neto²  

 

RESUMO 

Este artigo pretende sistematizar o processo de educação ambiental, e o seu 

desenvolvimento em escolas da rede pulica. A partir da analise de procedimentos 

aplicados para desenvolvimento da Educação Ambiental. Investigar o ambiente escolar 

na construção de conhecimentos, valores sociais e atitudes voltadas para a proteção do 

meio ambiente, discutindo o papel da escola na formação socioambiental dos alunos e a 

sua importância para a comunidade em que está inserido, despertando o censo de 

responsabilidade dos alunos em relação às suas atitudes cotidianas e seus impactos para 

o meio ambiente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, e documental com enfoque para 

a observação e descrição dos aspectos analisados. Utilizando como base autores que 

discutem sobre a educação ambiental como: BAETA (2002), REIGOTA (2010), 

MOUSINHO (2013) também considerando as fundamentações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental para que possa ser compreendido 

como ocorre à prática da educação ambiental na escola. E por fim a pesquisa 

proporcionará amadurecimento teórico-metodológico sobre a temática em destaque. 18 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental, Escola, Meio Ambiente  

ABSTRACT 

This article intends to systematize the process of environmental education, and its 

development in schools of the pulica network. From the analysis of procedures applied to 

the development of Environmental Education. To investigate the school environment in 

the construction of knowledge, social values and attitudes aimed at protecting the 

environment, discussing the role of the school in the socio-environmental formation of 

students and its importance to the community in which it is inserted, awakening the census 

of students' responsibility in relation to their daily attitudes and their impact on the 

environment. It is a bibliographical and documentary research with focus for the 

observation and description of the aspects analyzed. Based on authors who discuss 

environmental education such as: BAETA (2002), REIGOTA (2010), MOUSINHO 

(2013) also considering the foundations of the National Curricular Guidelines for 

Environmental Education so that it can be understood as the practice of environmental 

education in school. And finally the research will provide a theoretical-methodological 
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maturity on the topic in focus. 

KEYWORDS: Environmental Education, School, Environment 

1 INTRODUÇÃO  

 Nos dias atuais vemos que as questões ambientais tem influenciado a vida das 

pessoas, isso tem ocorrido de diversas formas, por consequências da ação do ser humano 

na natureza, visto que atualmente as catástrofes vêm sendo anunciadas pela mídia e a pela 

Internet, e fenômenos naturais como, por exemplo, o aquecimento global, erosão dos 

solos, efeito estufa, tsunamis, terremotos, secas, enchentes, raios, extinção de espécies de 

animais, mudanças do clima dentre outros estão sendo noticiados causando preocupações.  

 A educação ambiental (EA) surge na necessidade de por meio de práticas eco 

sustentáveis desenvolver atividades que envolvam a educação no contexto da escola, 

comunidade e em diversos locais, levando as práticas de EA, onde estejam contribuindo 

para que sejam desenvolvidas e atendam as necessidades da região e da comunidade que 

estejam inseridas.  

Delineamos como objetivo investigar se as escolas públicas têm desenvolvido 

suas práticas ambientais, ou seja, atividades que envolvam o meio ambiente e a natureza 

sendo de forma efetivas e eficaz, também as contribuições do professor como 

multiplicador do conhecimento nesse importante processo do ensino e aprendizagem.  

O meio ambiente pode ser compreendido como espaço de desenvolvimento de 

diversos animais e nós humanos estamos ativamente pertencendo a esse ambiente, com 

isso o autor a seguir aponta o conceito de equilíbrio como o desenvolvimento sustentável, 

e o ser humano e assim poder possibilitar a condição de existência com maiores condições 

para o quadro humano atual e futuro em diversos e diferentes âmbitos como podemos 

citar o ambiental, social, educacional, econômico dentre outros.  

 
A problemática ambiental constitui um tema muito propício para 

aprofundar a reflexão e a prática em torno do restrito impacto das 

práticas de resistência e de expressão das demandas da população das 

áreas mais afetadas pelos constantes e crescentes agravos ambientais. 

Mas representa também a possibilidade de abertura de estimulantes 

espaços para implementar alternativas diversificadas de democracia 

participativa, notadamente a garantia do acesso à informação e a 

consolidação de canais abertos para uma participação plural. (JACOBI, 

2003, p. 1992).  

 

O trabalho emerge da necessidade de conhecer as práticas pedagógicas da escola 

publica no que se refere à Educação Ambiental, deseja-se analisar socioambientalmente 

o público alvo que é alunos, os profissionais de uma escola de ensino fundamental, bem 

como a comunidade em que ela esteja inserida, objetivando conhecer as problemáticas 

ambientais enfrentadas pela região e as atividades desenvolvidas no contexto de sala de 

aula e fora dela.   

 

Conforme LIBÂNEO (1994) que traz sua abordagem sobre a educação que 

define que:  
“A educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 

humana necessária à existência e funcionamento de toda a sociedade.” 

Desta forma, percebe-se a educação como um requisito para o homem 
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ser aceito em um grupo. Seus costumes e valores devem estar de acordo 

com os do grupo. Do contrário, seus atos serão considerados 

inadequados para com o grupo. (LIBANEO, 1994, p. 16-17).  

 

 Por isso, podemos destacar que a educação está presente na vida das pessoas e 

torna-se fundamental na sua constituição como sujeito, que vem sendo construído desde 

as primeiras colocações recebidas dos nossos pais ou avós, a entrada na escola para as 

práticas educativas do ensino e aprendizagem desenvolvidas na escola.  

A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº. 9.795, de 27 

de abril de 1999 define a Educação Ambiental como: 

 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

(BRASIL, 1999, p. 41) 

 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNE) instituída pela 

Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, Educação Ambiental se constitui em:  

 
Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

(BRASIL, 1999).  

No Art. 9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar as no âmbito 

dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:  

I - Educação básica:  

a) Educação infantil;  

b) Ensino fundamental e  

c) Ensino médio;  

II - Educação superior;  

III - Educação especial;  

IV - Educação profissional 

V - Educação de jovens e adultos.   

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, estabelecidas 

na Resolução nº. 2, de 15 de junho de 2012, do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

nos mostra que:  

 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 

da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter 

social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 

potencializar essa atividade humana com a f finalidade de torná-la plena de 

prática social e de ética ambiental. (BRASIL, 2012, p. 18). 

 

De acordo com MOUSINHO (2013) define que a Educação Ambiental pode ser 

compreendida como:  
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Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a 

questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando 

o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num 

contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança 

cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental 

como uma questão ética e política. (MOUSINHO apud SILVA JR., 2013, p. 

280) 

 

 O escritor REIGOTA (2010) aponta os aspectos em que estão ligados a Educação 

Ambiental:  
Considerar o contexto epistemológico, científico, cultural, político e histórico do 

surgimento e definição dos conceitos nos meios científicos e a sua posterior 

difusão, assimilação e uso na sociedade de forma geral é um dos primeiros 

desafios que se apresentam à Educação Ambiental. (REIGOTA, 2010, p.544).  

 

 Podemos perceber que são inúmeros os conceitos estudados e apontados sobre os 

conceitos e definições que nos apontam diversos autores sobre a Educação Ambiental 

(EA), e são fundamentais para a construção das práticas diárias que envolvem a temática, 

que nos despertam aos cuidados com o meio ambiente.  
 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 Os procedimentos utilizados para elaboração desta pesquisa é certo afirmar que é 

uma pesquisa bibliográfica e documental, haja vista ter sido “elaborada a partir de 

material já publicado, constituído [...] de livros, artigos de periódicos e [...] material 

disponibilizado na Internet”, além de “materiais que não receberam tratamento analítico”. 

(GIL, 1991, apud KAUARK et al, 2010, p. 28).  

É fundamental ressaltar que a observação da escola nos permite enchegar um 

direcionamento das praticas pedagógicas. As observações é o procedimento fundamental 

na construção das hipóteses. (GIL, 2002, p. 35). E através da observação podemos 

compreender melhor como ocorre algumas praticas pedagógicas que abordam a temática 

da Educação Ambiental na escola.  

A pesquisa pode ser considerada de caráter descritiva, assim como nos mostra 

Gil (2002, P.42) a pesquisa descritiva têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Com isso, as características encontradas serão descritas para 

melhor compreensão de tudo que está sendo discutido nos quesitos que envolvem as 

questões da Educação Ambiental no âmbito formal e informal.   

A educação ambiental tem seu surgimento através da necessidade atual 
e futura do ser humano considerar a importância de proteção/preservação 
ambiental nos âmbitos da escola e fora dela, com isso deve propor aos 
estudantes à construção dos valores sociais e ambientais, estando associada a 
inúmeras atividades que despertem e desenvolvam nos alunos práticas eco 
sustentáveis.  

Segundo JACOBI (2003) que discute os impactos humanos na natureza, 
mostrando que:  

A problemática da sustentabilidade assume neste novo século um papel 

central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das 
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alternativas que se configuram. O quadro socioambiental que 

caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o impacto dos 

humanos sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez mais 

complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. 

(JACOBI, 2003, p. 193).  

 

Conforme SEGURA (2001): A escola foi um dos primeiros espaços a absorver 

esse processo de “ambientalização” da sociedade, recebendo a sua cota de 

responsabilidade para melhorar a qualidade de vida da população, por meio de informação 

e conscientização. (SEGURA, 2001, p. 21).  

Com isso, podemos perceber o ambiente formador que é a escola como 

fundamental nos processos que envolvem a troca de conhecimentos entre o educador e os 

educandos, como também as práticas diárias desenvolvidas em sala de aula que 

proporciona aos alunos o desenvolvimento da formação cidadã, pautadas sobre o olhar de 

enxergar que o cuidado com o meio ambiente é dever de todos os humanos.  

Também segundo SEGURA (2001):  
 

Para a EA vista como aposta de vida, prática cidadã e construção 

cotidiana de uma nova sociedade, este conceito parece mais 

“iluminado” de sentido pois estabelece uma série de outras conexões 

importantes: a relação eu-nós pressupõe envolvimento solidariedade e 

a própria participação. Poderia ter escolhida “conscientização” ou 

“sensibilização”, talvez as expressões mais citadas quando se fala em 

EA, mais foi buscada no conceito de pertencimento uma síntese dessas 

duas idéias. SEGURA (2001, p. 48): 

 

A escola desempenha papel fundamental na formação cidadã dos indivíduos. Por 

meio de experiências vivenciadas na escola o aluno tende a desenvolver a capacidade de 

analisar valores e de construir princípios de justiça, solidariedade, sustentabilidade, 

cidadania, democracia e etc.  

 

É importante ressaltar que algumas escolas da rede pública desenvolvem projetos 

de educação ambiental dentre os quais destacaremos: aulas de campo para recolhida de 

materiais recicláveis, aulas desenvolvidas com o contato direto com a natureza, projetos 

de feira de ciências, gincanas ecológicas, semana do Meio Ambiente dentre outros na 

imagem acima. 

É importante ressaltar que podemos o quadro de funcionários preocupados no 

incremento de atitudes ambientalmente conscientes, auxiliado com o apoio da direção 

podem desenvolver excelentes trabalhos coletivos entre funcionalismo, professores, 

alunos e comunidade.  
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Figura 1: Aula de Educação Ambiental numa escola da rede municipal de ensino. 

 

 
Aula de educação ambiental sendo desenvolvida numa escola municipal. Foto tirada por Andréa Morais 

em 13 de nov. de 2015. 

Vemos na figura anterior o desenvolvimento de práticas educativas que envolvem 

a temática do meio ambiente e subtemas que envolvem essas questões, sendo discutidas 

em sala da aula com conceitos iniciais e discussões com vídeos e apresentações 

dinâmicas, seguidamente trabalhadas com demais atividades que envolvem a  criatividade 

e a ludicidade para dinamicidade da aula.  

 

O processo de criatividade partindo do professor segundo MARTINEZ (2002): 

 

Demanda não só sua capacidade de elaborar atividades inovadoras que 

permitam atingir os objetivos educativos […] mas também demanda 

habilidades comunicativas que lhe permitam criar um espaço 

comunicativo que se constitua no espaço onde as atividades podem 

fazer sentido para o desenvolvimento da criatividade. MARTINEZ 

(2002, p. 196).  

 

As praticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores para os alunos permitem 

a capacidade de despertar para criação de diversos objetos e utilidades fazendo parte da 

ação educativa. As tarefas de sala de aula que envolve a reciclagem permitem ao educando 

estabelecer desde cedo uma relação de reutilização para diferentes objetos usados em suas 

casas. 

E assim permite o cuidado diário com o meio ambiente e assim consigam 

contribuir com o desenvolvimento sustentável do planeta, através de atitudes simples, 

mas que fazem grande diferença quando se trata da natureza e tudo que nela há inclusive 

todos nós.  

Conforme CARVALHO (2013) nos mostra a importância da escola como: O 

espaço institucional por excelência onde esta formação transcorre de forma planejada e 

intencional na sociedade moderna cujo ideal é a educação como um direito universal. 

(CARVALHO, 2013, p. 117).  

A escola pode ser considerada espaço de formação de sujeitos, que proporciona 

aos alunos por meio de currículos e das práticas educativas desenvolvidas pelos 

professores, a constituição de saberes sendo edificados diariamente.  
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Para FREIRE, (2006) mostra a importância da educação na formação do sujeito 

como transformador das questões que o cercam quando apresenta que:  
 

A Educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em seus 

métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar 

a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, 

estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer a 

cultura e a história [...] uma educação que liberte, que não adapte, 

domestique ou subjugue. (FRIERE, 2006, p. 45)  

Sendo assim, possa se desenvolver nos sujeitos atuais discussões sobre a educação 

e o meio ambiente conscientes de seus deveres como cidadãos capazes de transformação 

de uma determinada realidade de dor, que consiga por meio da Educação a liberdade e 

poder transformador que por meio de ações individuais e/ou coletivas alcanças grandes 

feitos na sociedade.  

A Educação Ambiental direcionada as práticas fora da escola é fundamental para 

melhores resultados como vemos na UNESCO (2007) que:  

 
Trazer a realidade de fora da escola para dentro e retornando com ações 

educativas na comunidade é o pressuposto de uma abordagem 

relacional. Todo esse processo é um ambiente educativo propício para 

o desenvolvimento de uma educação ambiental em seu caráter crítico, 

que se inicia na escola, mas se realiza para além de seus muros. 

(UNESCO, 2007, p. 92). 

 

As ações forem desenvolvidas por pessoas que conhecem a realidade local a 

tendência é que as campanhas educativas sejam mais eficientes e eficazes permite ao 

aluno enxergar que a preservação e proteção ambiental ocorrem próximas a si mesmo, 

seguidamente o global.  

 Para que as práticas desenvolvidas em sala de aula sejam maiores é necessário 

que a comunidade a qual pertencem os alunos sejam sujeitos ativos, e associem os 

conteúdos desenvolvidos em sala de aula aos espaços que vão além, como na participação 

de campanhas socioeducativas e valorização da paisagem da zona rural ricas em plantas 

e animais.  

 

Para OLIVEIRRA, (1989) apresenta a Educação como desafio o professor e o 

aluno também, pois aponta que:  

 
[...] a educação jamais é uma dádiva, uma doação de uma pessoa que 

sabe àqueles que não sabem, mas algo que se apresenta como um 

desafio para educador e educando, um desafio que é a própria realidade 

composta de situações-problema, de inquietações, de angústias e de 

aspirações do grupo. Isto constitui a matéria-prima do processo 

educacional (OLIVEIRA, 1989, p. 31). 
 

Com isso, os profissionais da Educação enfrentam constantemente diferentes 

situações para ensinar numa determinada situação, da mesma maneira o aluno as 

dificuldades ao sair de sua casa e entrar na sala de aula, com essas distintas aflições que 

os fazem se desestimular.  

 Vemos na imagem anterior que pais, mães, alunos e avós participam de projetos que 
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envolvem a Educação Ambiental, oportunizando aos alunos e seus familiares o contato 

novamente com conteúdos e assim uma eficiência maior nos projetos ambientais, e o 

direito e dever de todos no cuidado com o meio ambiente.  

 

 O autor JACOBI (2003): Nos trás um posicionamento da Educação para a cidadania 

ao apontar que:  
 

Quando nos referimos à educação ambiental, situamo-na em contexto 

mais amplo, o da educação para a cidadania, configurando-a como 

elemento determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos. O 

desafio do fortalecimento da cidadania para a população como um todo, 

e não para um grupo restrito, concretiza-se pela possibilidade de cada 

pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se converter, portanto, 

em ator co-responsável na defesa da qualidade de vida. (JACOBI, 2003, 

p. 197).  

 

 A formação para a cidadania torna o sujeito como responsável pelas suas ações na 

natureza, e a necessidade de assumir o papel de participante dos processos que envolvem 

a preservação e proteção dos animais, natureza de uma forma que as atitudes que tem 

relação ao local estão completamente incluídas ao global e que o papel de cuidador deve 

ser assumido pelos humanos.  

Figura 2: Aula de Educação Ambiental desenvolvida numa comunidade rural  

 

Aula de educação ambiental sendo desenvolvido pelo programa Mova-Brasil numa comunidade 

rural. Foto tirada por Andréa Morais em 2011.  

 

A realização de campanhas ambientais acontece para que envolvam a escola e as 

comunidades a estarem participativas e assim poder despertar a grande parte da população 

a estarem com suas ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, pois trazem a 

realidade sofrida pelos próprios moradores da região, mostrando a importância de 

desenvolver ações entre a população que o despertem e contribua para a qualidade de vida 

e a proteção ambiental.  

 

O autor KONDRAT apresenta que (2013):  
 

A educação ambiental é um processo de educação que segue uma nova 
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filosofia de vida, uma nova cultura comportamental que busca um 

compromisso do homem com o presente e o futuro do meio ambiente 

(...). (KONDRAT et al, 2013, p. 826):   

 

Mostrando que partir da vivência de alunos no contexto escolar proporciona 

adquirir conceitos sobre as temáticas ambientais, dessa maneira também oportuniza aos 

moradores locais da comunidade rural como é importante a realização de ações 

ambientalmente corretas e assim desenvolva em casa, trabalho, rua e em todos os lugares.  

Vemos na foto a aula expositiva no lixão de uma comunidade rural que fica 

próximo as algumas residências, desperta o interesse de todos a não colocar lixo no local, 

pois além de causar efeitos ao meio ambiente, podem provocar inúmeras doenças aos 

moradores do local, além de problemas como poluição do ar e água, visto que fica 

próximo a lagoa.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Discutir a educação ambiental deve se constituir como uma realidade escolar e da 

comunidade em que o aluno encontra-se inserido. Por ser a escola que propõe 

desmistificar uma figura de repassadora de conhecimentos enfrentada nos anos passados, 

para mediadoras de seres pensantes e conscientes, no trabalho coletivo e de significados 

ao que se estuda.  

Por isso percebe-se a importância de se discutir a educação ambiental na escola, 

permitindo assim a educando a oportunidade de transformação e conscientização, como 

ser ativo e participativo das questões que envolvam o meio ambiente.  

Durante as observações realizadas podemos perceber que os alunos e a 

comunidade devem esta desenvolvendo suas praticas em sintonia, para que ambas possam 

desenvolver seu trabalho com maiores êxitos, trabalho esse que envolvem o corpo de 

funcionários da escola, alunos e comunidade.  

Conforme percebemos JACOBI (2003): 

 
O desafio é, pois, o de formular uma educação ambiental que seja crítica 

e inovadora, em dois níveis: formal e não formal. Assim a educação 

ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a 

transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva 

holística de ação, que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo 

em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal 

responsável pela sua degradação é o homem. (JACOBI, 2003, p. 169).  

 

 O autor apresenta em suas palavras a importância da prática pedagógica que nos 

âmbitos de sala de aula e fora dela, ofereça aos alunos ações didáticas de teoria e prática, 

voltadas a dinâmicas, ludicidade e criatividade, para que sejam opotunizados momentos 

de interaçao e discussão apartir de temáticas que envolvam homem e natureza. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos perceber que apesar da escola observada oferecer práticas educativas que 

trabalhem com a educação ambiental no âmbito escolar e fora de sala de aula, dando a 

oportunidade a docentes, discentes e comunidade que estão inseridos pais de alunos ou 

não a condição de conhecer a importância da preservação do meio amiente como direito 

de todos, promovendo através de seus projetos e campanhas educativas para que sejam 

desenvolvidas por todos essa ação de proteção.  
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 De acordo com SEGURA (2001):  

Quando a gente fala em educação ambiental pode viajar em muitas coisas, mais 

a primeira coisa que se passa na cabeça ser humano é o meio ambiente. Ele não 

é só o meio ambiente físico, quer dizer, o ar, a terra, a água, o solo. É também 

o ambiente que a gente vive – a escola, a casa, o bairro, a cidade. É o planeta 

de modo geral. (...) não adianta nada a gente explicar o que é efeito estufa; 

problemas no buraco da camada de ozônio sem antes os alunos, as pessoas 

perceberem a importância e a ligação que se tem com o meio ambiente, no 

geral, no todo e que faz parte deles. A conscientização é muito importante e 

isso tem a ver com a educação no sentido mais amplo da palavra. (...) 

conhecimento em termos de consciência (...) A gente só pode primeiro 

conhecer para depois aprender amar, principalmente, de respeitar o ambiente. 

(SEGURA, 2001, p. 165). 

  

A partir do período que estabeleçam à isenção nas escolas a proposta de 

implementação da educação ambiental, pode-se analisar que os sujeitos envolvidos entre 

eles funcionários, alunos e comunidade, terão a oportunidade de ser um ser ativo e 

transformador, passando a multiplicar as aprendizagens vivenciadas na própria sala de 

aula a demais membros da família e do lugar que residem.  

Analisando tudo isso, vemos que é de fundamental importância o planejamento, a 

partir disso, pode-se desenvolver projetos que aproximem os alunos dos problemas 

socioambientais de sua realidade local.  

É importante ressaltar que o auno deve conhecer os problemas ambientais globais, 

no entanto os problemas locais devem ser tragos aos conteúdos desenvolvidos na sala de 

aula, pois remete o educando a preocupa-se, e assim conscientiza-se que através de 

pequenas atitudes como separar o lixo, não desperdiçar água dentre outros é essencial 

para a qualidade de vida dos humanos, e a proteção/preservação do meio ambiente.  

 
O autor JACOBI (2003) apresenta que: 

 
Há uma demanda atual para que a sociedade esteja mais motivada e 

mobilizada para assumir um papel mais propositivo, bem como seja 

capaz de questionar, de forma concreta, a falta de iniciativa do governo 

na implementação de políticas ditadas pelo binômio da sustentabilidade 

e do desenvolvimento num contexto de crescente dificuldade na 

promoção da inclusão social. (JACOBI, 2003, p. 192).  

 

 Partindo desse modo, vemos que é ponto essencial que a sociedade esteja envolvida 

nas ações em grupos e que a responsabilidade partilhada que adotem posicionamentos de 

intervenção e implementem em seu cotidiano, além da necessidade emergente da 

insençao do desenvolvimento sustentável para com todos.  

 

 Conforme REIGOTA ((2003):   

A necessidade de uma crescente internalização da problemática 

ambiental, um saber ainda em construção, demanda empenho para 

fortalecer visões integradoras que, centradas no desenvolvimento, 

estimulem uma reflexão sobre a diversidade e a construção de sentidos 

em torno das relações indivíduos-natureza, dos riscos ambientais 

globais e locais e das relações ambiente-desenvolvimento. (REIGOTA, 

2003, p. 204). 
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Por isso tudo, a construção do conhecimento ambiental deve ser o mais próximo 

possível do educando de maneira que o indivíduo participe da produção do conhecimento, 

pois só assim será capaz de se inserir, compreender e contribuir para conservar o meio 

ambiente. Com isso, a escola torna-se espaço extremamente principal para formação de 

indivíduos conscientes, transformadores e multiplicadores de todos os conteúdos 

discutidos em sala de aula. 

Finalizamos apresentando que a escola proporciona a oportunidade aos alunos 

estarem desenvolvendo trabalhos de Educaçao Amiental no amito formal e informal, no 

entanto é necessário que estejam com suas práticas ainda mais voltadas ao 

desenvolvimento sustentável como a utilização de maiores e mais abragentes campanhas 

educativas, envolvimento do poder publico etc.  
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RESUMO 

Muitas regiões brasileiras têm enfrentado dificuldades quanto à escassez de água, 

principalmente a região semiárida que sofre com a falta de chuva por longos períodos do 

ano, o que prejudica a subsistência das famílias e o desenvolvimento econômico local. O 

objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade das águas de rejeitos originárias do 

processo de dessalinização em poços de comunidades rurais da cidade de Governador 

Dix-Sept Rosado. O presente trabalho foi realizado em 3 comunidades rurais do 

município de Governador /RN, onde estavam instaladas estações de tratamentos de água 

salobra pelo projeto “água boa é água de beber” dos governos Federal e Estadual. Em 

cada comunidade foram coletadas amostras da água de poço (AP) e água de rejeito 

(RE).Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: condutividade elétrica (µScm-1), 

potencial hidrogeniônico (pH), sólidos dissolvidos totais (mgL-1), temperatura (Cº); 

turbidez (NTU). Observou-se, de um modo geral, que as águas dos poços e as águas de 

rejeito das comunidades rurais estudadas possuem restrições para a sua utilização na 

agricultura, por apresentarem elevadas concentrações de sais, favorecendo riscos de 

salinização e sodificação do solo. 

Palavras-chave: Água salobra, dessalinização, parâmetros físico-químicos. 

 

ABSTRACT 

Many Brazilian regions have faced difficulties in water scarcity, especially in the semi-

arid region that suffers from the lack of rainfall for long periods of the year, which 

undermines household livelihoods and local economic development. The objective of this 

work was to analyze the quality of wastewater from the desalination process in wells of 

rural communities of the city of Governador Dix-Sept Rosado. This study was conducted 

in  in 3 rural communities of the municipality of Governador / RN, which through “Good 

Water Program” the Federal Government installed water treatment stations by reverse 

osmosis to obtain drinking water for families through the desalination of brackish water 

from wells. The physical-chemical parameters evaluated were: electrical conductivity 

(μScm-1), hydrogen potential (pH), total dissolved solids (mgL-1 ), temperature (C °); 

turbidity (NTU). It was generally observed that well water and  desalination reject have 

restrictions for their use in agriculture, because they have high concentrations of salts, 

favoring the risks of salinization and sodification of the soil. 

Keywords: Brackish water, desalination, physical-chemical parameters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muitas regiões brasileiras têm enfrentado dificuldades quanto à escassez de água, 

principalmente a região semiárida que sofre com a falta de chuva por longos períodos do 

ano, sendo necessário nesses casos buscar soluções para sobrevivência da comunidade, 

já que a água é elemento essencial para a sobrevivência do homem (COSTA et al., 2006). 

Desta maneira têm-se buscado alternativas para suprir essa demanda, como por 

exemplo, o uso de reservas subterrâneas através da perfuração de poços, que tem se 

mostrado como alternativa viável, porém com algumas ressalvas. Essa água encontrada 

nessas reservas são salobras e ricas em sais dissolvidos, o que impossibilita seu uso direto 

para consumo humano e agricultura em geral, pois podem causar doenças e salinização 

do solo com consequente redução da sua qualidade e produção (AYERS; WESTCOT, 

1999; PORTO; AMORIM; SILVA JÚNIOR, 2001; ALENCAR et al., 2003). 

Diante desse contexto, surgiu uma alternativa como forma de permitir o uso dessa 

água de maneira geral; que é o processo de dessalinização por osmose reversa, permitindo 

assim seu consumo sem danos a população (PINHEIRO; CALLADO, 2005). No entanto, 

apesar dessa possibilidade, esse processo também apresenta impacto ambiental de grande 

magnitude, já que não produz somente uma água de boa qualidade, mas também uma 

água com alto teor de sais, denominada de rejeito, sendo necessário o descarte correto do 

mesmo, pois quando não realizado esse processo corretamente pode causar sérios danos 

ambientais (SOARES et al., 2006).  

Sendo assim, o grande desafio da utilização do sistema de tratamento de água com 

osmose reversa reside na deposição ou reutilização da água de rejeito de forma a evitar 

impactos negativos ao ambiente, pois comumente são derramados em cursos d’água e no 

solo sem qualquer avaliação. (DE OLIVEIRA et al., 2017). 

 Isto se torna uma das maiores problemáticas enfrentadas pela população que se 

beneficia dessa tecnologia, pois independentemente da eficiência da membrana e da 

estrutura instalada dos dessalinizadores, o sistema de osmose reversa produzirá sempre a 

água potável, mas também a água residuária (rejeito salino); estimada em 

aproximadamente 50- 60% da água bruta inicialmente tratada por osmose reversa, com 

concentração de sais superior à salinidade da água original. (De Oliveira et al., 2017). 

Diante disto, o descarte correto desse rejeito tem sido amplamente discutido e 

estudado na tentativa de amenizar e/ou solucionar esse impacto. 

Algumas alternativas têm sido levantadas para solucionar essa questão como: o 

transporte para os oceanos ou para poços de alta profundidade, uso de bacias de 

evaporação e de percolação, uso de plantações que podem ser tanto aquáticas, como 

também aquelas conhecidas como halófitas que são capazes de absorver a salinidade; a 

produção da tilápia que são capazes de sobreviver ao alto grau de salinidade, dentre outras 

(BOEGLI; THULLEN,1996; SOARES et al., 2006). 

Mesmo com as limitações apresentadas por essas técnicas, seu uso tem sido 

difundido em todo mundo, havendo a necessidade de estar sempre estudando formas de 

minimizar o impacto gerado por esse rejeito, como também a qualidade da água e 

quantidade de rejeito gerado nesse processo. 
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Diante desta discussão, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

qualidade das águas de rejeitos originárias do processo de dessalinização em poços de 

comunidades rurais da cidade de Governador Dix-Sept Rosado. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Algumas regiões brasileiras têm sofrido com a grande irregularidade de chuvas. 

De certa forma, isso acaba por causar danos ao desenvolvimento socioeconômico da 

população, interferindo na qualidade de vida das pessoas. Por este fato, têm-se procurado 

estabelecer uma melhor gestão dos recursos hídricos, à exemplo da criação de sistemas 

do uso das águas subterrâneas (PROJETO CADASTRO DE FONTES DE 

ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA. DIAGNÓSTICO DO 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO, 2005). 

Dentro desse contexto, o município de Governador Dix-Sept Rosado dispõe de 

dois tipos de fontes de abastecimentos, superficiais e subterrâneos, e encontra-se 

totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, apresentando 

uma rede de drenagem rarefeita e de caráter intermitente, sendo banhado pelo Rio Apodi-

Mossoró. O município está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no 

Domínio Hidrogeológico Karstico-fissural. O Domínio Intersticial é composto de rochas 

sedimentares do Grupo Barreiras dos Depósitos Aluvionares. O Domínio Karstico-

fissural é constituído pelos calcários da Formação Jandaira, o que altera as características 

físicas e químicas dessa água a tornando salobra. O abastecimento é realizado através de 

poços equipados com dessalinizadores a fim de tratar a água (PROJETO CADASTRO 

DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, 2005). 

A água utilizada para o abastecimento da cidade de Governador Dix-Sept Rosado 

é em maior escala proveniente dos reservatórios subterrâneos, á agua é retirada através 

de poços onde foram instalados dessalinizadores a fim de tratar essa água para torna-la 

apta ao consumo humano, pois a água dessa região é muito salobra em decorrência do 

tipo de formações rochosas (calcário), que envolvem esse aquífero. Portanto, as 

características físicas e químicas dessa água são de origem salina ou salobra (PROJETO 

CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUA SUBTERRÂNEA, 

2005). 

Vale salientar, que se faz necessário um sistema de abastecimento urbano de água 

que deve funcionar ininterruptamente fornecendo água potável para que as seguintes 

perspectivas sejam alcançadas: controle e prevenção de doenças; melhores condições 

sanitárias (higienização intensificada e aprimoramento das tarefas de limpeza doméstica 

em geral); conforto e segurança coletiva (limpeza pública e instalações antiincêndio); 

desenvolvimento de práticas recreativas e de esportes; maior número de áreas ajardinadas, 

parques, desenvolvimento turístico, industrial e comercial (MEDEIROS FILHO, S/A). 

Nesse contexto, surge o processo de dessalinização por osmose reversa, utilizado 

nos equipamentos instalados que consiste de um tratamento capaz de retirar o sal da água, 

para produzir água potável, apropriada ao consumo humano, por meio de membranas para 

a filtragem dos sais (PORTO, 2001; SOARES et al. 2006).  

A palavra osmose vem do grego osmós, que significa “impulso”. A osmose é um 

fenômeno em que o meio menos concentrado cede água para o mais concentrado através 
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de membranas semipermeáveis. É um tipo de transporte passivo, onde pode ocorrer tanto 

do meio hipotônico para o hipertônico quanto no sentido inverso. Este tipo de transporte 

não apresenta gasto de energia por parte da célula (GURGEL, 2006). 

Nesse processo, quando duas soluções de concentrações diferentes são postas em 

um mesmo recipiente e separadas por uma membrana semipermeável, a solução de menor 

concentração naturalmente cederá o solvente para a outra concentração de maior 

quantidade de soluto, até que as duas se encontrem em equilíbrio, ou seja, apresentem a 

mesma quantidade de concentração. Isto se dá pelo aparecimento da pressão osmótica 

(GURGEL, 2006). 

O processo realizado por meio dos dessalinizadores é exibido na Figura 1. 

 
Figura 1: Processo de dessalinização. 

Fonte: Cesol hp hidrogeologia-2009. 

 

Desse processo, surge o rejeito ou água residuária como produto final, além da 

água que será utilizada pela população. Esse rejeito tem sido alvo de preocupação devido 

o alto impacto que pode causar no meio ambiente, por ser rico em cloreto, sódio e o 

magnésio (MONTENEGRO et al., 2010). 

Dessa maneira, quando não ocorre o tratamento adequado e essa água residuária 

é despejada diretamente no solo, acaba por trazer sérios problemas para a comunidade 

que se beneficia dessa tecnologia (PORTO et al., 2001). Por esse motivo, têm-se pensado 

cada vez mais em alternativas viáveis e eficazes para lidar com essa problemática, no 

sentido dessa tecnologia continuar proporcionando melhorias para a população sem danos 

graves. Essas alternativas são relativamente simples para o grande impacto positivo que 

acaba por gerar, como por exemplo: criação de peixes, como a tilápia que se adapta muito 

bem a águas salobras. Outra alternativa seria utilizar essa água decorrente do rejeito no 

plantio de erva sal (Atriplex nummularia), planta originária da Austrália, introduzida no 

sertão nordestino na década de 30 como forrageira, por sua resistência à seca. Esta planta 

é halófita, ou seja, tem a capacidade de retirar sal do solo, e ainda chega a um teor de 

proteína de até 24%, semelhante à alfafa, uma das melhores forrageiras para o gado e 

caprinos (PORTO; AMORIM; SILVA JÚNIOR, 2001; SOARES et al. 2006). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO  

 

O município de Governador. Dix-Sept Rosado situa-se na mesorregião Oeste 

Potiguar e na microrregião da Chapada do Apodi, limitando-se com os municípios de 

Baraúna, Mossoró, Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Upanema e o Estado do Ceará, 

abrangendo uma área de 1.263 km². A sede do município apresenta coordenadas 

05°27’32,4” de latitude sul e 37°31’15,6” de longitude oeste, distando da capital cerca de 

313 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias pavimentadas 

BR-304 e RN-117 (RIBEIRO, 2005).   

 

 
Figura 2: Localização da cidade de Governador Dix-Sept Rosado no Rio Grande do Norte 

(Wikipédia). 

 

O município em questão apresenta uma população estimada de aproximadamente 

13,157 pessoas, com uma densidade demográfica de 10,96 hab/Km², e ainda apresenta 

32.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 78% de domicílios urbanos 

em vias públicas com arborização e 2.3% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). (IBGE, 

2017). 

O clima neste município é muito quente e semiárido, com estação chuvosa nos 

meses de fevereiro a maio, assim, originalmente é recoberta pela vegetação caatinga 

hiperxerófila, mas também com a presença do tipo carnaubal. A temperatura média anual 

é de 27,4 °C e a umidade relativa média anual correspondem a 70%. O período de chuvas 

se situa comumente entre os meses de fevereiro à maio, com precipitação pluvial anual 

média de cerca de 712 mm. (IDEMA, 2008). 

 

3.2 COLETA E ANÁLISE FISICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

 

O estudo foi realizado no mês de dezembro de 2017, em comunidades rurais do 

município de Governador Dix Sept- Rosado (RN), onde foram instalados estações de 

tratamentos de água salobra pelo projeto água boa e água de beber dos governos Federal 
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e Estadual. As comunidades rurais e a localização dos dessalinizadores estão apresentadas 

na Tabela 1, e na Figura 3 a imagem de cada dessalinizador. 

Informações prévias adquiridas junto à secretaria de Agricultura do município de 

Governador Dix-Sept Rosado, informou que do total de 9 dessalinizadores, apenas 3 

estavam em funcionamento. Com base nas informações acerca da localização dos 

dessalinizadores, foi realizada a visita para a coleta das amostras de água.  

 

Tabela 1 -  Localização dos dessalinizadores avaliados 

  DESSALINIZADOR 1 DESSALINIZADOR 2 DESSALINIZADOR 3 

COMUNIDADE AROEIRA LAGOA DE PAUS PITOMBA 

LOCALIZAÇÃO 
NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE 

9423539 24M 0686201 9412694 24M 0673402 9392025 24M 0671208 

 

 

Em cada comunidade foram coletadas amostras da Água de Poço (AP) e Água de 

Rejeito (RE). Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: condutividade elétrica 

(CE), potencial hidrogeniônico (pH), sólidos dissolvidos totais (SDT); temperatura (Cº); 

turbidez (NTU). 

As medições de pH, temperatura (°C), condutividade elétrica (µS.cm-1) foram 

realizadas em campo. O Ph foi determinado através do método da potenciômetria direta, 

utilizando um pHmetro acoplado a um eletrodo combinado de vidro, a condutividade 

elétrica por meio de um condutivímetro (µScm-1), temperatura utilizando-se um 

termômetro (ºC) digital. 

Já as determinações de Sólidos Dissolvidos Totais (mgL-1), turbidez (UNT), 

foram realizadas no laboratório de águas do IFRN, campus Mossoró. Todas as análises 

realizadas seguiram metodologia também preconizada no Standart methods for 

examination of water and wastewater (RICE et al., 2012). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises de água realizadas nos três 

dessalinizadores pesquisados na cidade de Governador Dix-sept Rosado.  

 

Tabela 2 – Resultados das análises da água dos dessalinizadores em Governador Dix-sept 

Rosado. 

 Dessalinizador 1 Dessalinizador 2 Dessalinizador3 

 AP RE AP RE AP RE 

Condutividade (µScm-1) 2300 2780 1234 843 956 2220 

Salinidade (%) 0,15 0,18 0,00 0,00 0,00 0,14 

SDT (mg.L-1) 1,59E-06 1,96E-06 877 676 668 1,56E-06 

Temperatura (°C) 32,7 31,5 33,7 33,2 31,7 32,6 
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PH 6,60 7,23 6,74 7,73 7,44 7,36 

Turbidez (NTU) 0,16 1,17 3,5 0,00 1,59 0,01 

* AP – Água de Poço 

* RE – Água de Rejeito 

 

Com relação a condutividade elétrica, observa-se o fato diretamente ligado a 

mineralização desta água e cargas/íons presentes na mesma. Ao observar a Tabela 2, 

pode-se perceber que com relação aos dessalinizadores 1 e 3, quando observada a 

qualidade de água de rejeito, a condutividade situou-se acima 1500 µScm-1, estando desta 

forma com excessiva mineralização, não podendo ser utilizada na rega (MENDES; 

OLIVEIRA, 2004). Já o dessalinizador 2, apresentou um rejeito  com uma condutividade 

entre 600 µScm-1 até  1000 µScm-1, desta forma, segundo Mendes e Oliveira (2004)  com 

um grau de mineralização importante, porém utilizável. 

A não recomendação do consumo de água com elevada condutividade elétrica está 

associado à elevada mineralização que se manifesta sob forma de sabor desagradável, já 

com relação ao uso na irrigação, o prejuízo está associado à salinização do solo 

(MENDES; OLIVEIRA, 2004). O alto grau de condutividade pode ser observado na 

própria água bruta, o que justifica a necessidade de dessalinização destas águas. De 

acordo com a Portaria de Potabilidade 2.914/2011, as águas de baixa condutividade, 

menores que 200 µScm-1 indicam que podem ser potáveis por apresentarem 

concentrações baixas de sais dissolvidos, no entanto,  para nenhuma das amostra das 

águas de poços, foi permitido o consumo humano. 

Vale salientar ainda que a condutividade elétrica encontrada se altera com a 

mudança de temperatura. Na amostragem realizada com água bruta a temperatura variou 

de 31,7 a 32,7 ºC, e com a água de Rejeito a temperatura variou de 31,5 a 32,6 ºC. 

Segundo Von Sperling (2005), elevações da temperatura aumentam a taxa das 

reações físicas, químicas e biológicas e acaba por diminuir a solubilidade de gases e 

também aumentam a taxa de transferência de gases. Este fator pode causar mau cheiro, 

no caso da libertação de gases com odores desagradáveis, aumento da taxa das reações 

físicas, químicas e biológicas, além de diminuir a solubilidade dos gases. 

Já com relação à concentração de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), expressa em 

mg.L-1, numa amostra pode ser estimada multiplicando a condutividade elétrica, expressa 

em µScm-1, por um fator empírico, que varia de 0,54 a 0,96 (HEM, 1985). Esta variável 

tem relação com o teor de minerais existentes na água, sendo os mesmos responsáveis 

pelas suas características: sabor, cor, alcalinidade e dureza (BROWN, 1997).  

Segundo a portaria MS nº 2.914 de 2011, o limite máximo de SDT é de 1000 

mg.L-1 para consumo humano. Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem 

sabor desagradável, podendo causar problemas digestivos, principalmente nas crianças, e 

danifica as redes de distribuição. 

No que diz respeito ao potencial hidrogeniônico (pH), vale ressaltar que esta 

variável é uma das mais importantes no processo de análise das águas, pois influencia na 

distribuição das formas livre e ionizada de vários compostos químicos, e dessa forma 

contribui com relação ao grau de solubilidade das substâncias e define o potencial de 

toxicidade de vários elementos, sendo dessa forma (GASPAROTTO, 2011). 
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De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio ambiente 

(CONAMA) nº 430 de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes em corpos de água, os valores recomendados para o pH situam-se entre 6,0 a 

9,0. Já para consumo humano o valor de pH recomendado é de  6,0 à 9,5, para estarem 

dentro dos padrões de potabilidade. 

 Portanto, tanto as águas de poço, quanto as águas dessalinizadas  estão dentro dos 

parâmetros estabelecidos para o pH, estipulados pela portaria de potabilidade, não 

oferecendo risco à população,  como também dentro do recomendado para lançamento 

em corpos de água.   

De acordo com Sperling (2005) no que diz respeito a questão sanitária, somente 

águas extremamente ácidas ou básicas, poderiam causar algum tipo de irritação na pele e 

nos olhos. 

Com relação à turbidez, esta variável está relacionada a presença de substância 

em suspensão, como partículas de rocha, argila, silte, algas e outros microrganismos, ou 

ainda gerada por origem antropogênica (SANTOS, 2012). Segundo a Resolução do 

CONAMA nº 430/2011, valores aceitáveis dessa variável situam-se abaixo de 100 uNT. 

Quando comparado os resultados das amostras avaliadas, observou-se  valores abaixo dos 

níveis recomendados para essa variável, sendo a água classificada com baixa turbidez. 

Para o padrão de potabilidade (2914/2011) o valor máximo permitido é de 5 UNT, 

portanto as águas de poços e águas de rejeito atenderam esse limite.  

De maneira geral, a partir destas análises é possível perceber a necessidade de 

canalizar esse rejeito como forma de preservação do meio ambiente. Pois devido as suas 

propriedades físico-químicas, acaba por trazer grande impacto negativo, gerando 

prejuízos tanto para população local, como para o solo e ecossistema de maneira geral 

(PORTO; AMORIM; SILVA JÚNIOR, 2001). 

Da Costa Ferreira et al., (2015)  ao avaliarem  a qualidade das águas de rejeitos 

originárias do processo de dessalinização em poços de  11 comunidades rurais na cidade 

de Mossoró- RN, concluíram que das amostras de rejeito analisadas, 73% apresentaram 

risco de salinização muito alto (C4S1), não sendo recomendada para irrigação em 

condições normais, podendo ser usada em condições especiais de solos com boa 

drenagem, desde que se aplique lâmina de lixiviação adequada e, cultivos com plantas 

tolerantes aos efeitos dos sais da água. Os 27% restantes ficaram na classe C3S1 - risco 

alto de salinização que, segundo Gheyi et al. (2010) não pode ser usada em solos que 

tenham drenagem deficiente e, mesmo em solos com boa drenagem, pode necessitar de 

práticas especiais para controle da salinidade, principalmente ao uso de espécies de 

elevada tolerância à salinidade. 

Alguns estudos têm apontado que o uso desse rejeito pode ser canalizado para a 

criação da tilápia, pois a água salobra controla a proliferação de algas que afetam no gosto 

do produto, bem como é uma espécie bem adaptável a esse tipo de água. Dessa maneira, 

além de contribuir para a preservação do meio ambiente, ainda gera uma atividade 

economicamente rentável (ARAÚJO; PORTO, 2000).   

Já Riley et al., (1997) consideraram o cultivo de plantas halófitas a melhor opção 

para dispor o rejeito da osmose reversa. Conforme Glenn et al., (1998), a halófita Atriplex 

nummularia tem atributos desejáveis de uma cultura cicladora de rejeito: alto uso 

consuntivo da água para maximizar a absorção, alta tolerância aos sais para minimizar a 
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fração de lixiviação requerida e elevada produtividade de biomassa, a qual tem utilidade 

forrageira. 

Outra alternativa é a utilização de poços profundos, prevista na resolução 

CONAMA n° 396/2008 que é restrita aos grandes projetos de dessalinização e depende 

das características de cada terreno, sendo utilizada até o momento nos EUA. Porém, 

possui suas limitações, devido contaminação de fontes de água potável (MICKLEY, 

2004). Ainda pode-se pensar no sistema de percolação, uso de lagoas, irrigação e 

lixiviação em campos de pastagem; criação de camarão, mudas cítricas e porta-enxertos 

e o retorno do concentrado ao poço de abastecimento (SOARES et al., 2006). 

 

5. CONCLUSÕES: 

 

Na cidade de Governador Dix-Sept Rosado (RN), existem nove dessalinizadores, 

mas apenas três estão em operação, dentre os quais, apenas dois dessalinizadores, 

localizados na comunidade de Lagoa de Paus e Pitomba, estavam funcionando 

adequadamente. O dessalinizador localizado na comunidade de Aroeira, não estava 

funcionando, o que ficou provado através dos elevados de valores de condutividade e 

salinidade, atestando que um dos grandes problemas no uso desta tecnologia é a falta de 

manutenção dos equipamentos, sendo necessária a implantação de programas de 

acompanhamento e manutenção de dessalinizadores para evitar os gastos excessivos na 

instalação de equipamentos que não produzem água potável adequadamente. 

De maneira geral, as águas dos poços e as águas de rejeito das comunidades rurais 

estudadas possuem restrições para a sua utilização na agricultura, por apresentarem 

elevadas concentrações de sais, favorecendo riscos de salinização e sodificação do solo. 
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ANEXOS  

Fotos dos dessalinizadores estudados  
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