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APRESENTAÇÃO 

 

O Encontro Universitário de Contabilidade (ENCUC), promovido pelo Departamento 

de Ciências Contábeis (DCC), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN)/Campus Avançado de Patu (CAP), tem como objetivo geral promover a exposição e 

o debate de temas relacionados à Contabilidade e areas afins, buscando complementar a 

formação curricular discente e docente e fortalecer a socialização do conhecimento contábil 

no meio profissional e empresarial. 

Em sua 10º edição, o evento tem como tema central “A nova contabilidade como 

ferramenta de controle e transparência nas gestões pública e privada”, com a finalidade de 

discutir as mudanças da contabilidade voltadas para o controle patrimonial e transparência dos 

atos da administração pública e da gestão empresarial, ocasionadas, principalmente, em razão 

da internacionalização dos padrões contábeis. 

Através da promoção de palestras, debates, discussões e minicursos, sobre teorias e 

práticas de contabilidade e assuntos correlatos de outras areas, bem como, incentivo a 

pesquisa por meio da apresentação de trabalhos científicos, o ENCUC alcança um conjunto de 

informações integradas, proporcionando um conhecimento mais amplo da Ciência Contábil e 

suas interações com outras areas do conhecimento. 

 Sendo assim, pela primeira vez, apresentamos aos senhores encontristas, aos autores 

de artigos científicos e ao público em geral os anais do 10º ENCUC, tornando-se mais uma 

forma de socialização dos conhecimentos discutidos durante o evento. 

 Por último, agradecemos o empenho e a dedicação da Comissão Organizadora, bem 

como, a participação dos palestrantes, dos ministrantes de minicursos e dos coordenadores de 

apresentação dos trabalhos. E, de modo especial, agradecemos o apoio dos membros da 

Comissão Avaliadora, os quais contribuíram, sobremaneira, para o sucesso do processo de 

seleção dos trabalhos científicos (artigos). 

 
Patu, 19 de dezembro de 2014. 

 
 

Francisco Tavares Filho 
Coordenador Geral do 10º ENCUC 
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A IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PROCES SO 
DECISÓRIO PARA UMAEPP DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN: UM E STUDO DE 

CASO EM UMA EMPRESA DO RAMO SUPERMERCADISTA 
 
 
 

ARTHUR CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 1 
THUANY DIANNA TAVARES CARLOS 2 

JOAQUIM DE SIQUEIRA FURTADO NETO 3 
 
 
 

RESUMO 
 

A contabilidade auto se apresenta como uma ferramenta gerencialmente indispensável, tendo 
como princípio o fornecimento de informações seguras, para dar suporte as tomadas de 
decisões. Dentro desse âmbito, pode ser dito que o uso dessas informações tem dois objetivos: 
o controle e o planejamento. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é demonstrar se uma 
determinada EPP do município de Assú/RN do ramo supermercadista utiliza os relatórios 
contábeis no processo decisório. Para o cumprimento de tais objetivos, aplicou-se como 
metodologia um estudo de caso do tipo descritivo, exploratório, comparativo e a dissecação 
descritiva e qualitativa, dissecando o período de 2013 a 2014. Portanto, analisando de forma 
geral os resultados da pesquisa, ficou evidente a percepção dos sócios quanto à relevância das 
demonstrações contábeis no processo decisório, no entanto, eles não têm uma resposta 
consolidada para com a forma que são utilizadas no seu processo de gestão, e tendo 
dificuldades, às vezes, de entender as demonstrações. 
 
Palavras-chave: Toma de Decisão. Demonstrações Contábeis. Processo Decisório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Aluno do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias (FCNSV). E-mail: 
arthur_carlos.a@hotmail.com. 
2 Aluna do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias (FCNSV). E-mail: 
thuany_959@hotmail.com. 
3Professor da Universidade Federal Rural do Semi-árido (UFERSA). E-mail: joaquimdesiqueira@hotmail.com. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Mediante constantes mudanças no cenário econômico mundial, as organizações 

passam a se constituir de um desafio referente a adequação das práticas de gestão na nova 

realidade de mercado. Essas organizações, através dessas mudanças, buscam cada vez mais 

relatórios confiáveis e indispensáveis para o seu maior desenvolvimento e crescimento 

econômico-financeiro. 

A contabilidade, através de suas técnicas, deve estar pronta para suprir as necessidades 

dos usuários externos e internos, de pessoas jurídicas e físicas, cujos interesses são 

distintos,buscando fornecer informações econômicas e financeiras acerca do patrimônio e 

suas constantes variações no decorrer dos anos. 

A contabilidade auto se apresenta como uma ferramenta gerencialmente indispensável, 

tendo como princípio o fornecimento de informações seguras, para dar suporte as tomadas 

decisões. Dentro desse âmbito, pode ser dito que o uso dessas informações tem dois objetivos: 

o controle e o planejamento. 

Assim, a análise adequada das informações contribui para a elaboração de um bom 

planejamento, com o intuito de se adequar as constantes atualizações do mercado.  

Com isso, surgiu a seguinte problemática: uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) do 

município de Assú/RN, do ramo supermercadista, utiliza as demonstrações contábeis no 

processo decisório? 

Dentro da conjuntura exibida pelo presente estudo, possivelmente as demonstrações 

contábeis venham sendo utilizadas no processo decisório desta EPP do ramo supermercadista 

localizada no município de Assu/RN. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é demonstrar se a EPP do município de 

Assú/RN do ramo supermercadista utiliza os relatórios contábeis no processo decisório. 

Os objetivos específicos fundamentam-se em identificar se o(s) proprietário(s) sabem 

o significado das demonstrações contábeis, se eles utilizam em seu processo decisório e, por 

último, qual a importância destas demonstrações para eles. 

Para o cumprimento de tais objetivos, aplicou-se como metodologia a dissecação 

descritiva e qualitativa, dissecando o período de 2013a 2014. 

Atribuído a relevância dos relatórios contábeis e financeiros, justifica-se essa pesquisa 

na finalidade de examinar como ocorre a elaboração, apresentação e utilização dos mesmos. 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

10 
 

Diante disso, este trabalho encontra-se organizado em seis etapas, introdução, 

fundamentação teórica, metodologia, análise dos resultados, considerações finais e 

referências. 

 

2  MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPEs) 

 

As MPEs se apresentam como fundamentais para o crescimento econômico, não só no 

Brasil, mas também no cenário mundial, gerando renda, melhorando, consequentemente, as 

condições de vida da população, através da geração de empregos, para os que têm mais 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho. 

 

Quadro 1– Dados gerais das MPEs Brasileiras 
As MPEs no Brasil O que isso representa 

20% do PIB R$ 700 bilhões  
99% das empresas 5,7 milhões de MPEs 
60% dos empregos 56,4 milhões de empregos 
Fonte: IBGE, DIEESE, SEBRAE Nacional. 

 

As micro e pequenas empresas apresentam, em sua estrutura organizacional, uma 

estrutura mais simples do que as médias e grandes empresas, mas podem apresentar 

necessidades semelhantes no seu dia a dia, tais como: a falta de informações para as tomadas 

de decisões, mal planejamento e o próprio descontrole na gestão.  

Segundo o IBGE (2010), a cada cem empresas que são abertas no Brasil, 48 

encerraram suas atividades em três anos. Entre as principais razões para a mortalidade 

precoce das empresas, estão a falta de planejamento e o descontrole na gestão. 

Para Campomar e Cezarino (2006, p.03), as MPEs se caracterizam em três aspectos e 

deixa bem claro a real situação das mesmas:  

 

a) Gestão informal: congruência de patrimônio pessoal e empresarial compromete a 
avaliação de desempenho, formulação de estratégias e análise detalhada da situação 
financeira da empresa. Além disso, o alto grau de centralização na figura do 
empreendedor torna a empresa dependente, engessada e sem possibilidade de uma 
gestão autônoma. A presença de um número relativamente significante de 
funcionários com laços familiares também dificulta a capacidade de racionalização 
de cargos, funções, salários e responsabilidades, podendo até interferir nos 
comandos hierárquicos das empresas. 
b) Baixa qualidade gerencial: apontada como um desdobramento da gestão informal. 
Preservando uma gestão organizacional informal, são mínimas as chances de se 
obter uma qualidade gerencial razoável. Essa falta de qualidade se reflete na 
ausência de informações sobre processos, controles, no desconhecimento do 
mercado e incapacidade de construção de uma estratégia competitiva e na 
dificuldade de tomada de decisões com avaliações de riscos. Outras dificuldades 
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também podem ser incluídas neste item, como contratação simplista de mão de obra, 
processo de terceirização pobre e desenvolvimento de inovações tecnológicas 
problemático. 
c) Escassez de recursos: demonstra uma diferença das MPEs brasileiras e MPEs de 
países desenvolvidos. Mesmo com certo grau de baixa qualidade gerencial e gestão 
informal, as MPEs nestes países gozam de financiamentos e crédito sem restrições 
apertadas. As MPEs brasileiras são escassas em recursos e têm dificuldade de 
angariar financiamentos tanto públicos e privados. Aliado a isso, há alta sonegação 
de impostos e tributos comerciais. 

 

Assim, de maneira geral, as MPEs brasileiras se caracterizam por uma gestão 

informal, baixa qualidade gerencial e escassez de recursos, fazendo com que as mesmas não 

consigam se manter em continuidade. 

 

2.1  ENQUADRAMENTO DO PORTE DA EMPRESA 

 

As MPEs podem ser classificadas em diversos portes, como: Micro Empreendedor 

Individual (MEI),Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Empresa de Médio 

Porte (EMP) e Empresa de Grande Porte (EGP). O número de empregados e o faturamento 

bruto anual são os aspectos mais utilizados para definir o porte das empresas. 

 

Quadro 2 – Critério de classificação pelo número de empregados 
 

Fonte: Adaptado de SEBRAE Santa Catarina. 
 

Quadro 3 – Critério de classificação pelo faturamento bruto anual. 

Porte da Empresa 
Faturamento bruto anual 

Lei Faturamento 

Micro Empreendedor 
Individual 

Lei 123/06 Até R$ 60.000,00 

Microempresa Lei 123/06 Até R$ 360.000,00 

Empresa de Pequeno 
Porte 

Lei 123/06 
De R$ 360.000,01 a R$ 

3.600.000,00 

Fonte: Adaptado de SEBRAE Santa Catarina. 
 

Porte da Empresa 
Números de Empregados 

Comércio e Serviços Indústria 

Micro Empresa Até 9 Até 19 

Empresa de Pequeno Porte de 10 a 49 de 20 a 99 

Empresa de Médio Porte de 50 a 99 de 100 a 499 

Empresa de Grande Porte mais de 100 mais de 500 
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A Lei Complementar 123 do ano de 2006 rege ainda, em seu art. 3º, que: 

 

Para os efeitos desta Lei Complementar consideram-se microempresas ou empresas 
de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que 
se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas [...] 
 

Assim, dependendo da quantidade de funcionários e do faturamento bruto anual da 

empresa, a entidade se enquadrará em Micro Empreendedor Individual, Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

 

3  CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A contabilidade gerencial, visando alcançar a missão econômica das empresas, 

transforma dados, extraídos da contabilidade, e os “alocam”, de forma legal, perfazendo que 

os administradores evitem ou resolvam problemas de gestão, que possam estar ocultos, por 

trás dos dados quantitativos (números) da empresa, no processo decisório. 

Conforme Gimenez (2011), a contabilidade gerencial está relacionada ao processo 

decisório da empresa, ou seja, prepara informações, com base nas necessidades dos gestores, 

em consonância com a missão de sua area de responsabilidade e da missão dela, usando o 

sistema de informação contábil. 

Na concepção de Garrison (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. 

Segundo Padoveze (2010), a contabilidade gerencial tem por objetivo enfocar todos os 

temas escolhidos no processo de administração, no processo integrado de tomada de decisões. 

Para Alves (2013), a contabilidade gerencial, visando que a sobrevivência das 

empresas depende cada vez mais das práticas gerenciais, desenvolveu-se ao ponto de se tornar 

a principal finalidade da gestão de custos. 

A contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, 

preparar, interpretar e comunicar informações, que auxiliem os gestores a atingir objetivos 

organizacionais. (FREZATTI, 2009).  

Além disso, Padoveze (2010) acredita que a contabilidade gerencial não é um existir, 

mas um fazer. Assim, não existe contabilidade gerencial, faz-se ou não se faz contabilidade 

gerencial. 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

13 
 

O uso das informações, extraídas da contabilidade gerencial, de forma correta, é 

determinante e cada vez mais essencial, para que as empresas continuem em um dos 

principais princípios da contabilidade: o da continuidade. 

 

4  RELATÓRIOS CONTÁBEIS 

 

A contabilidade busca fornecer informações para todos os seus usuários, tendo por 

finalidade o controle do patrimônio, a apuração dos resultados das empresas e a prestação de 

informações, como foi supracitado. Para auxiliar o processo de tomada de decisão, a 

contabilidade, através de suas técnicas, fornece várias informações, por meio das 

demonstrações contábeis. 

As demonstrações contábeis demonstram a situação econômica financeira, de forma 

ordenada e resumida, aos usuários internos e externos, em um determinado período de tempo, 

auxiliando o gestor na melhor tomada de decisão possível.  

O relatório contábil corresponde à informação apurada pela Contabilidade, de forma 

ordenada e resumida, de modo a informar aos usuários internos e externos à empresa fatos 

acontecidos em certo período de tempo. (SILVA, 2013 p.17). 

Para Marion (2003), relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de dados 

colhidos pela contabilidade. Objetiva relatar às pessoas, que se utilizam da contabilidade 

(usuários da contabilidade), os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado 

período. 

Desta forma, esses relatórios são preparados para suprir a necessidade dos seus 

usuários, porém não atendem e não podem atender a todas as carências de informações que os 

usuários apresentam.  

 

Informações sobre a performance financeira da entidade que reporta a informação 
durante um período também podem ser indicativos da extensão em que 
determinados eventos, tais como mudanças nos preços de mercado ou nas taxas de 
juros, tenham provocado aumento ou diminuição nos recursos econômicos e 
reivindicações da entidade, afetando por conseguinte a capacidade de a entidade 
gerar a entrada de fluxos de caixas líquidos. (CPC00, 2011, p. 12). 

 

As demonstrações contábeis são um conjunto completo de informações, destinadas à 

tomada de decisão por vasta gama de usuários, que não está em posição de exigir relatórios 

feitos sob medida, para atender suas necessidades particulares de informações (GIMENEZ; 

OLIVEIRA, 2011).  
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As demonstrações contábeis são de suma importância no processo decisório, pois 

demonstram a real situação econômico-financeira da empresa em um determinado período de 

tempo. Utilizando essas informações corretamente, pode-se tomar a melhor decisão possível, 

para a maximização dos lucros. Assim, consequentemente, alcançar a missão da empresa. 

 

4.1  BALANÇO PATRIMONIAL 

 

O Balanço Patrimonial é uma das demonstrações mais importantes para a 

contabilidade, tendo sua obrigatoriedade exigida pela Lei das Sociedades por Ações, que o 

estabelece para o fim de cada exercício social. Tem por finalidade mostrar a situação e 

posição de uma entidade em determinado período. 

Para Marion (2003),o Balanço é a principal demonstração contábil. Ele reflete a 

posição financeira em determinado momento, normalmente no fim do ano ou de um período 

prefixado. É como se fosse uma foto da empresa e fosse visto de uma só vez todos os bens, 

valores a receber e valores a pagar em determinada data.Constitui-se por duas colunas e três 

elementos básicos, do lado esquerdo ativos (bens e valores a receber), do lado direito passivos 

(obrigações com terceiros) e patrimônio líquido (o próprio recurso da entidade, tendo o seu 

valor determinado pela diferença entre o ativo e o passivo). 

 

Quadro 4 – Estrutura básica do balanço patrimonial 

 
Fonte: Marion (2006, p. 42). 

 

A apresentação desses elementos no balanço patrimonial e na demonstração do 
resultado envolve um processo de subclassificação. Por exemplo, ativos e passivos 
podem ser classificados por sua natureza ou função nos negócios da entidade, a fim 
de mostrar as informações da maneira mais útil aos usuários para fins de tomada de 
decisões econômicas. (CPC00, 2011, p. 25). 

 

Segundo Gimenez e Oliveira (2011), no Balanço, devem ser separados os ativos 

circulantes e os ativos não circulantes, assim como passivos circulantes e não circulantes, por 

ordem ascendente ou descendente, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, até a 

presente data prevalece a ordem decrescente de liquidez estabelecida pela Lei nº 6404/76.  

O Balanço Patrimonial é realizado com a finalidade de trazer aos seus usuários, 

internos e externos, informações confiáveis, influenciando diretamente na tomada de decisão, 

PASSIVO E 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

15 
 

sendo uma das principais ferramentas para avaliar a posição contábil e financeira de uma 

empresa. 

 

4.2  DEMONTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DO 

RESULTADO ABRANGENTE 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)e a Demonstração do Resultado 

Abrangente (DRA) são obrigatórias pela Lei nº 6404/76; é uma espécie de resumo de um 

conjunto de operações de uma empresa, durante um determinado período (normalmente doze 

meses), com a finalidade de apresentar lucros ou prejuízos. 

 

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é a apresentação, em forma 
resumida, das operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, 
demonstradas de forma a descartar o resultado líquido do período, incluindo o que se 
denomina de receitas e despesas realizadas. (MARTINS et. al., 2013, p. 560). 

 

De acordo com o Art. 187 da Lei das Sociedades por Ações, a demonstração do 

resultado do exercício discriminará: 

 

        I – a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 
abatimentos e os impostos; 
        II – a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços 
vendidos e o lucro bruto; 
        III – as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 
        IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
        V – o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para 
o imposto; 
        VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes 
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 
fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como 
despesa; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 
        VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 
capital social. 
        § 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados: 
        a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua 
realização em moeda; e 
        b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes 
a essas receitas e rendimentos. 
        § 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007) (Revogado pela 
Lei nº 11.638, de 2007). 
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De acordo com Martins et al. (2013), os resultados abrangentes são compostos pelas 

mutações do patrimônio líquido que não são receitas e despesas realizadas, tendo também 

como incluir alterações que possam afetar o resultado dos próximos exercícios. 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e a Demonstração do Resultado 

Abrangente são de grande relevância para a tomada de decisão nas PMEs, pois ambas 

possuem informações sobre o lucro ou prejuízo líquido do exercício em busca de orientar seus 

administradores para a obtenção de melhores resultados, pois, mostrar de forma clara e 

ordenada, os fatores que influenciaram, aumentando ou diminuindo, o resultado do período. 

 

4.3  DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), apesar de não ser 

exigida pela Lei 6404/76, mas foi exigida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na 

Instrução nº 59/86 e através do Pronunciamento Técnico CPC 26, aprovado pela Deliberação 

CVM 595/09, passando a ser obrigatória através da Resolução CFC 1.185/09, substituindo 

assim a Demonstrações dos Lucros e Prejuízos Acumulados. 

Segundo Marion (2013), a destinação (canalização) do Lucro Líquido, para os 

proprietários (distribuição de dividendos), ou o reinvestimento na própria empresa (retenção 

do lucro), será evidenciada na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, antes de 

serem indicados no Balanço Patrimonial.  

Como as demais demonstrações financeiras,a DMPL traz os resultados operacionais 

da entidade com ênfase nos valores a distribuir as seus sócios, ou seja, traz informações 

acerca dos lucros de seus investidores através das transformações presentes no patrimônio da 

entidade. 

 

A DMPL é de muita utilidade, pois fornece a movimentação ocorrida durante o 
exercício nas diversas contas componentes do Patrimônio Líquido; faz clara 
indicação do fluxo de uma conta para outra e indica a origem e o valor de cada 
acréscimo ou diminuição no Patrimônio Líquido durante o exercício. Trata-se, 
portanto, de informações que complementam os demais dados constantes do 
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício; é 
particularmente importante para as empresas que tenham seu Patrimônio Líquido 
formado por diversas contas e mantenham com elas inúmeras transações. 
(MARTINS et al.,2013, p. 659). 

 

Para Gimenez e Oliveira (2011), a DMPL apresenta os itens de receita e despesa da 

entidade, reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, além dos efeitos das mudanças nas 
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práticas contábeis, valores integralizados pelos sócios/proprietários, bem como os dividendos 

e as distribuições a estes direcionadas durante o período. Correções e erros do período 

também fazem parte dessa demonstração. 

Sendo assim, a DMPL visa mostraros elementos que provocam modificação no 

patrimônio da entidade, estas modificações sendo para mais ou para menos, na conta Lucro ou 

Prejuízo Acumulado. 

 

4.4  DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) não era obrigatória até a publicação da Lei 

nº 11.638/07, sendo considerada de extrema importância para o controle financeiro de uma 

empresa, pois esta demonstração controla a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa ou 

contas bancárias, bem como, demonstra o destino de tudo o que sai e também seu respectivo 

resultado do fluxo. 

 

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demais 
demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem que os usuários 
avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira 
(inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade para mudar os montantes e a 
época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas 
circunstâncias e oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa são úteis 
para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e 
possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e comparar o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. A demonstração dos 
fluxos de caixa também concorre para o incremento da comparabilidade na 
apresentação do desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz 
os efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas 
transações e eventos. (CPC 03, 2010, p. 2-3). 

 

Gimenez e Oliveira (2011) destacam que a demonstração dos fluxos de caixa integra as 

demonstrações contábeis e tem como finalidade fornecer informações sobre as alterações no 

caixa e equivalentes a caixa, que são aplicações financeiras de curto prazo e alta liquidez, 

mantidas com a finalidade de atender à necessidade de capital de giro. 

Segundo Marion (2003), a DFC vem esclarecer situações controvertidas da empresa, 

como, por exemplo, na comparação com a DRE, o porquê de a empresa ter um lucro 

considerável e estar com o Caixa baixo, não conseguindo liquidar todos os seus 

compromissos. Ou, ainda, embora seja menos comum, o porquê de a empresa ter prejuízo este 

ano, embora o Caixa tenha aumentado. 
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A Demonstração do Fluxo de Caixa poderá ser composta por duas maneiras, sendo pelo 

método direto, no qual é considerado o verdadeiro fluxo de caixa, por trazer as informações 

sobre a forma mais detalhada e completa das transações ocorridas no período, ou, pelo 

método indireto, que é considerado em um sentido mais amplo, pois fornece informações de 

forma simplificada, com base nas diferenças dos saldos e não demonstra entradas e saídas de 

dinheiro do caixa. 

 

A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais, usando 
alternativamente:  
(a) o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e 
pagamentos brutos são divulgados; ou 
(b) o método indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos 
efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer 
diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou 
pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de 
receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de investimento ou 
de financiamento. (CPC 03, 2010, p. 7). 

 

A DFC esclarece informações relevantes sobre o fluxo de caixa que ocorre na empresa, 

ou seja, trata da variação líquida de saldos de caixa e equivalentes de caixa, assim facilitando 

a análise feita pelos usuários das demonstrações contábeis, acerca da capacidade da entidade 

em gerar novos fluxos e também de utilizá-los. É relevante a elaboração dessa demonstração e 

através de suas informações auxilia nas decisões de seus sócios e administradores.  

 

4.5  NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Através da necessidade de transmitir clareza em suas demonstrações, foram 

evidenciados que os relatórios contábeis precisam de informações que facilitem seu 

entendimento. Foi assim que se tornou essencial a presença das notas explicativas, como parte 

integrante das demonstrações contábeis, tendo sua obrigatoriedade na Lei 6404/76. 

Gimenez e Oliveira, (2011) apresentam que, as notas explicativas são informações 

complementares, suplementares e integrantes às demonstrações contábeis, divulgadas para 

cumprir o objetivo de fornecer, aos usuários externos, compreensão sobre a posição 

financeira, desempenho e fluxo de caixa da entidade.  

De acordo com o § 4º do art. 176 da Lei das Sociedades por Ações, “as demonstrações 

serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações 

contábeis necessários para o esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados dos 

exercícios”.   
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As notas explicativas ainda encontram-se muito defasadas do que poderiam estar 

atualmente, porém, vale ressaltar uma melhora gradativa nas publicações recentes em 

comparação com as mais antigas, Isso só acontece pelo fato da subjetividade das normas, pela 

recente implantação das regras internacionais de contabilidade e pela falta de clareza das 

elaborações dos relatórios. 

As notas explicativas são, sem sombra de dúvidas, uma importante ferramenta para a 

compreensão das demonstrações contábeis, evidenciando principalmente aos usuários 

externos, pois, fornecem descrições claras e detalhes dos itens apresentados nas 

demonstrações, como traz também informações acerca de itens que não se qualificam para 

reconhecimento nessas demonstrações. 

 

5  METODOLOGIA 

 

A metodologia abrange uma dissecação minuciosa de todos os procedimentos 

realizados para elaboração da pesquisa. A pesquisa, aqui iniciada, trata-se de um estudo de 

caso do tipo descritivo, exploratório, qualitativo e comparativo em uma EPP do ramo 

supermercadista do município de Assu/RN. “Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se 

com o fenômeno ou obter nova percepção do mesmo e descobrir novas ideias” (CERVO; 

BERVIAN,2002, p.66). 

A finalidade desta pesquisa é de identificar se a EPPem estudo utiliza as informações 

contábeis para a tomada de decisões gerenciais. A dissecação foi feita no período de janeiro 

de 2013 a julho de 2014, presumindo que este tenha sido um espaço temporal ideal para o 

alcance dos objetivos propostos, mostrando a realidade na qual se encontra esta empresa da 

cidade do Assu/RN. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, em função do pouco 

conhecimento sobre a area temática, tendo a possibilidade de adquirir maiores noções acerca 

do tema em questão.  

Essa pesquisa classifica-se como descritiva, uma vez que apresenta algumas 

características da empresa examinada e situada no município deAssu/RN. Segundo Cervo e 

Bervian (2002), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 

fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com precisão possível, a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 

características. 
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Quanto aos procedimentos, o presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 

bibliográfica, buscando enfatizar e extrair o máximo de informações sobre o tema, que é a 

importância dos relatórios contábeis no processo decisório de gestão. Bem como, enfatiza o 

método comparativo, devido ao fato deste “[...] realizar comparações com a finalidade de 

verificar semelhanças e explicar divergências” (ANDRADE, 2010, p. 121). 

Com relação à coleta de dados, os procedimentos foram aplicados através de um 

questionário contendo 15 questões, sendo 14 objetivas e 1 subjetiva, variando a quantidade de 

alternativas a serem respondidas, e, em alguma objetivas, com o espaço para uma possível 

resposta que não estivesse no contexto, permitindo o livre arbítrio para as respostas, onde este 

foi impresso e entregue aos responsáveis pelo processo de tomadas de decisões gerenciais na 

entidade. 

 

6  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O estudo tem como objetivo principal verificar se os empresários do ramo 

supermercadista utilizam as demonstrações contábeis como ferramenta no processo de tomada 

de decisão. 

Com isso, foi realizada a coleta de dados, através de questionário e, posteriormente, 

classificado de forma ordenada. 

 

6.1  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Os dados obtidos, através do questionário aplicado, retratam a caracterização de uma 

empresa do ramo supermercadista no município de Assú/RN. Assim, busca-se traçar o perfil 

da organização de um modo geral e, posteriormente, identificar seu entendimento sobre as 

demonstrações contábeis. 

De acordo com os dados analisados, trata-se de uma empresa enquadrada como 

Empresa de Pequeno Porte(EPP), sendo uma sociedade constituída por sócio 1 (masculino) e 

sócio 2 (feminino). Para preservar a identidade dos sócios, utilizam-se, no decorrer 

dasanálises, as expressões “sócio 1” e “sócio 2”. 

A empresa atua no município de Assu/RN há 16 anos, possuindo matriz e filial; a 

matriz teve sua abertura em 11 de abril de 1997 e a filial em 26 de março de 2012.  
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6.2  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

A empresa analisada é constituída pelo sócio 1 e sócio 2. Eles estão na faixa etária de 

idade de 40 a 59 anos e 25 a 39 anos, respectivamente. Atuam no mercado durante um 

período de 16 a 20 anos.  

O sócio 1 tem grau de escolaridade ensino superior incompleto, enquanto o sócio 2 

tem o ensino médio completo. 

A contabilidade da empresa em questão é terceirizada, conforme mostra a pesquisa. E 

o profissional que exerce a função é um contador graduado. 

No questionário, foi indagado sobre o que os sócios entendiam sobre relatórios 

contábeis. O sócio 1 respondeu: “São dados que servem de base para tomada de decisões 

gerenciais”, enquanto o sócio 2: “São relatórios onde mostram todo o contexto organizacional 

de uma empresa”. Pode-se observar que os mesmos sabem da importância dos relatórios 

contábeis gerenciais para sua empresa. 

Isso é muito importante, pois, segundo Marion (2003), relatório contábil é a exposição 

resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Objetiva relatar, às pessoas que se 

utilizam da contabilidade (usuários da contabilidade), os principais fatos registrados em 

determinado período. 

Quando questionados sobre a forma como iniciaram o empreendimento, se tomaram 

por base algum relatório contábil gerencial, ambos os sócios responderam que não. 

Infelizmente, essa é a realidade do mercado e um dos principais casos de encerramento de 

atividades das empresas, a falta de planejamento. Porém, apesar deste indício, não é o caso da 

empresa em pesquisa, onde já tem um tempo bem considerável no mercado. 

Os sócios relataram que, conversam com o contador, antes de tomar alguma decisão 

gerencial. Acrescente-se que é, de fato, importantíssimo esse procedimento, pois eles não 

possuem conhecimentos adequados, devido não terem um grau de estudo suficiente, visto 

que, o contador tem a capacidade de avaliar, mensurar, mostrar resultados e apresentar as 

melhores opções para a tomada de decisões gerenciais, através dos relatórios contábeis. 

A entidade em questão elabora os seguintes relatórios contábeis gerenciais: Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Não estão emitindo a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), pois estão passando por um processo de troca de 

software e ainda estão se habituando ao novo, conforme foi relatado pelos sócios. 
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Conforme Marion (2003), o balanço patrimonial é a principal demonstração contábil. 

Reflete a posição financeira em determinado momento, normalmente no fim do ano ou de um 

período prefixado. É como se fosse uma foto da empresa e fosse visto de uma só vez todos os 

bens, valores a receber e valores a pagar em determinada data. 

A demonstração do resultado do exercício (DRE) é a apresentação, em forma 

resumida, das operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstradas de 

forma a descartar o resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e 

despesas realizadas. (MARTINS, 2013, p. 560). 

Quando questionados sobre com qual finalidade são usados os relatórios contábeis 

gerenciais, o sócio 1 respondeu que são utilizados para fins de tomada de decisões gerenciais, 

porém, o sócio 2 respondeu que são apenas utilizados para atendimento das exigências do 

fisco. 

O sócio 1 considera relevante o uso dos relatórios contábeis gerenciais para o 

gerenciamento de sua empresa. Já o sócio 2 considera muito relevante. Com isso surgem as 

seguintes contradições: os relatórios contábeis, para o sócio 2, são consideras muito relevantes 

e que mostram todo o contexto organizacional de uma empresa, conforme relatou 

anteriormente, mas são utilizados apenas para o atendimento de exigências do fisco. Talvez o 

fato se dê devido à falta de conhecimento na area ou um grau de estudo muito baixo, para 

exercer a função de gestor da empresa. 

Para o sócio 1, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) são os relatórios mais importantes e mais utilizado para tomada de decisões. Já o sócio 

2 considera a Demonstração do fluxo de caixa (DFC), embora ainda não venha sendo feita. 

Os sócios divergem das informações, quanto a periodicidade que se utilizam os 

relatórios. O sócio 1 diz que utiliza trimestralmente, enquanto o sócio 2 utiliza anualmente. 

Mas, vale ressaltar que as informações têm que ser tempestivas, de acordo com a necessidade 

dos usuários, como cita o CPC 00: 

 

Tempestividade significa ter informações disponíveis para tomadores de decisão a 
tempo de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga 
é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo 
tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em 
decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar 
tendências. (CPC 00, 2011, p. 21). 

 

O sócio 1 diz ter dificuldades em entender os relatórios contábeis gerenciais. O sócio 2 

diz que apenas às vezes sente dificuldades. Esse dado mostra o baixo grau de conhecimento 
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dos gestores sobre o tema, apesar que, as informações contábeis devem ser claras, concisas e 

de fácil compreensibilidade. Segundo o CPC 00 (2011), o responsável pela informação tem 

que classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza, tornando-a compreensível.  

 

7  CONCLUSÃO 

 

As empresas estão cada vez mais cientes quanto à importância de se fazer um bom 

planejamento e controle, proporcionando um bom acompanhamento de suas atividades. A 

contabilidade se coloca como ferramenta extremamente indispensável nesse processo.  

A falta de um bom sistema contábil e a ausência de informações fidedignas sobre a 

realidade da empresa, para o auxílio no processo decisório, pode levar o empresário a tomar 

decisões equivocadas para o melhor da entidade, podendo trilhar um caminho obscuro, não 

alcançando a missão da empresa.  

Na atividade supermercadista não é diferente, pois, utilizando-se a contabilidade de 

forma correta, mediante sistemas capazes de fornecer dados que permitam uma análise sucinta 

da realidade da empresa, é possível fornecer informações muito relevantes ao processo 

decisório, podendo planejar operações futuras e servir como base para o gerenciamento das 

entidades. 

Os dados da pesquisa demonstram a confirmação da hipótese de que, os sócios 

utilizam as demonstrações contábeis para fins decisórios de sua gestão, apesar de que, na 

pesquisa, o “sócio 2” relata que, apenas utiliza para atendimento do fisco. 

È de grande importância o uso das demonstrações contábeis no processo decisório, 

inegavelmente, visto mostrar uma fiel e real situação da empresa, transmitindo uma maior 

segurança financeira à gestão dos negócios. 

Portanto, analisando de forma geral os resultados da pesquisa, fica evidente a 

percepção dos sócios quanto à relevância das demonstrações contábeis no processo decisório, 

no entanto, eles não têm uma resposta consolidada sobre a forma como elas são utilizadas no 

seu processo de gestão, tendo dificuldades, às vezes, de entender essas demonstrações. 

Assim, diante do interesse inicial,o presente trabalho atinge seus objetivos, visto que 

demonstra a utilização e algum conhecimento da informação contábil, por parte dos sócios de 

uma EPP do ramo supermercadista.Do mesmo modo, a pesquisa contribui, de forma 

significativa e qualitativa, para o desenvolvimento de outras pesquisas futuras, em razão da 
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importância que as empresas têm de analisar seus demonstrativos no momento de tomada de 

decisão. 
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A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O CONTADO R COMO 
FORMA DE GARANTIR UM BOM DESEMPENHO NO EXERCÍCIO DE  SUA 

PROFISSÃO 
 
 
 

EZEQUIAS ARCANJO DA SILVA 1 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da educação continuada, para 
um bom desempenho do profissional contábil, diante do cenário atual onde as mudanças são 
contínuas, fazendo-se necessário que ele esteja sempre atualizado e preparado para 
acompanhá-la, para que, dessa forma, obtenha êxito no cumprimento de suas atividades 
profissionais. Tratando-se da metodologia aplicada, é uma pesquisa de natureza exploratória e 
explicativa, fundamentada em material bibliográfico, por meio de livros, periódicos e outros 
materiais da classe contábil. Assim, pôde-se chegar à conclusão que, de fato, a educação 
continuada contribui, decisivamente, para a elevação do nível de rendimento dos serviços 
ofertados pelo profissional contábil, seja qual for o ramo em que atue, proporcionando maior 
estabilidade e permanência duradoura no mercado de trabalho. Nesse sentido, percebe-se, 
ainda, que os projetos desenvolvidos, para o aperfeiçoamento de competências e habilidades 
do contabilista, principalmente o Programa de Educação Profissional Continuada, são 
decisivos, para o aumento no prestígio, tanto individual como coletivo desse profissional. 
 
Palavras-chave: Educação Continuada. Contabilidade. Contador. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade tem se desenvolvido, de forma expressiva, neste século, observando-

se que os inúmeros avanços na Ciência Contábil proporcionaram uma aplicação mais segura e 

plausível de teorias e práticas no âmbito empresarial e governamental. Sem dúvida, com o 

advento da globalização e o desenvolvimento acelerado de tecnologias, tudo mudou, não só 

no ramo de contabilidade, mas também, podem ser vistas mudanças intensivas nosmeios 

cultural, político e social.  1 

Nesse sentido, percebe-se que o profissional contábil tornou-se bastante influenciado 

por novos paradigmas, impostos pela sociedade, passando a alterar o seu perfil, o qual vem 

sendo moldado desde os primórdios, visando sempre o atendimento completo das 

necessidades de usuários cada vez mais exigentes. 

Atualmente, buscam-se, no mercado, contabilistas completos, que não tenham apenas 

conhecimento da parte técnica da profissão, todavia, que dominem as mais diversificadas 

ferramentas gerenciais e de controle patrimonial, e ainda, que estejam em contato próximo 

com as novidades pertinentes ao meio econômico, financeiro, tecnológico e organizacional. 

Por esse motivo, compreendeu-se a necessidade em trazer uma abordagem geral da 

importância da atualização constante ou educação continuada, para o profissional contábil, 

mediante essa nova conjuntura, onde, mudanças em todos os segmentos sociais acontecem 

diariamente.Surgiu então, a seguinte problemática: De que forma a educação continuada 

contribui para o desempenho do profissional contábil diante da nova realidade? 

Vale frisar que,o objetivo do trabalho é mostrar a importância da educação continuada 

para um bom desempenho do profissional contábil diante do cenário atual. Em relação à 

metodologia utilizada, foram contemplados os seguintes aspectos: quanto ao tipo de pesquisa, 

tem característica exploratória e explicativa.No que se refere aos procedimentos técnicos, foi 

aplicada a pesquisa bibliográfica.  

 

2  EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

A educação continuada é uma atividade em que o profissional investe na continuidade 

de sua formação, após o término do curso de graduação. Pode-se ainda defini-la como, a 

prática de desenvolvimento e atualização dos conhecimentos inerentes a uma profissão, 
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durante toda a vida ou enquanto estiver em atuação. Na verdade, seja qual for o setor em que 

atue, todo profissional sabe que deve buscar capacitação, melhorar sua qualidade profissional 

e desenvolver habilidades, para que, desta forma, mantenha vantagem competitiva frente aos 

seus concorrentes.  

 

2.1  ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONSTANTE PARA O PROFISSIONAL 
CONTÁBIL, COMO FATOR DETERMINANTE PARA O SUCESSO 

 

Mediante o contexto societário atual, é de suma importância estar em sintonia com as 

novas imposições que o mercado de trabalho tem estabelecido, pois, com a globalização e os 

avanços na Ciência, constantes transformações têm sido difundidas, provocando assim, uma 

reformulação em todos os aspectos da sociedade. E para que o profissional contábil vença 

esses e outros obstáculos que se tornaram frequentes, é essencial a sua dedicação, no sentido 

de multiplicar os seus conhecimentos, para que, desta forma, não se torne desatualizado nem 

isolado das rápidas evoluções no meio contábil, bem como, dos acontecimentos gerais que 

influenciam sua profissão. É o que afirma Kraemer (2000, p.82): “O contador deve manter-se 

atualizado não apenas com as novidades de sua profissão, mas, de forma mais ampla, 

interessado pelos assuntos econômicos, sociais e políticos que tanto influem no cenário em 

que se desenrola a profissão”. 

Neste sentido, entende-se que a educação continuada é um diferencial na carreira do 

profissional, para uma melhor compreensão e aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

Sabendo que, a aprendizagem é algo contínuo, percebe-se que atualmente são inúmeras as 

ofertas disponíveis a todos os interessados em desenvolver, de maneira completa, suas 

capacidades durante o tempo necessário. Para Marion (1998, p.20), a educação continuada 

“[...] deve ser um processo para toda a vida – permanente e vitalício, ou, pelo menos, durar 

enquanto o profissional estiver exercendo suas atividades profissionais”. 

Quando se fala em educação, logo se vem à mente quanto à sua relevância e 

utilização, para qualquer pessoa, visto que, ela é a base para uma sociedade de todos. Segundo 

Cornachione (2009, p.16), “Educação visa desenvolver a sociedade de forma geral, a ponto de 

termos capital humano suficientemente capaz de criar ambiente favorável aos aspectos de 

criatividade e inovação necessários para tornar uma nação saudável [...]”. Eis a razão, de 

muitas discussões ao longo dos anos, por parte de pesquisadores e teóricos da educação de 

todo o mundo, em que se tem como objeto dos debates o conhecimento ou a educação 

intensiva. 
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Dentre várias conclusões já conhecidas, é unânime a ideia que, a formação profissional 

não pode está limitada apenas ao período escolar, pois, desse modo, estar-se-ia impedindo o 

seu desenvolvimento e a evolução social. A instrução perene é um fator decisivo, para 

qualquer profissional obter um melhor desempenho no exercício de suas atribuições, tendo em 

vista a busca no mercado de trabalho, por profissionais competentes e conscientes das 

novidades da sociedade moderna. 

Porto (2000, p.12) aborda que: 

 

Novas exigências se impõem ao ser humano, face às transformações 
epistemológicas, sociais e tecnológicas que produzem. [...] Portanto, [...] a formação 
continuada de profissionais e professores, e práticas pedagógicas, não podem ser 
pensadas de forma dissociadas: torna-se necessário questionar, avaliar, resignar a 
relação formação/prática. 

 

Considerando que, o contabilista também precisa está alerta quanto às novas 

exigências do mercado de trabalho, cabe a ele tomar a atitude de buscar aprimorar suas 

competências, estudar outras ciências e estar preparado, para as adversidades, que surgem em 

um ambiente que vive em mudanças diariamente. Ele precisa entender que, o conhecimento 

adquirido na universidade é essencial para sua formação, todavia, não é suficiente durante 

toda a sua trajetória de trabalho. Para Kounrouzan (2010, p.01), “Atualmente não basta apenas 

concluir o nível superior, o profissional necessita ter características multiprofissionais e estar 

preparado a quebra de paradigmas e mudar a forma de agir e interpretar as informações 

disponíveis”. 

Para o contabilista, que está iniciando sua carreira profissional, sabe-se que ele deve 

lidar com situações desafiadoras, em que, além de ser preciso ganhar espaço em um mercado 

de trabalho altamente competitivo, e demonstrar o seu potencial, deverá também, modificar 

algumas características profissionais incoerentes e manter os seus aprendizados essenciais, 

considerando as necessidades que o mercado atual demanda. 

Percebe-se que, tanto na area contábil como em outras areas profissionais, que estão 

sujeitas às inovações tecnológicas, culturais e econômicas, ficar acomodado, após o período 

universitário, é um sinal prévio de um fracasso próximo, visto que, o profissional não se 

conscientizou quanto à necessidade de se continuar a longa caminhada como aprendiz, em 

que tem como pressuposto básico a educação continuada, pois, a formação acadêmica não é o 

final, mas o começo de uma trajetória profissional. 

Segundo Libâneo (2004, p.227): 
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O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A 
formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados 
a formação profissional, completados por estágios. A formação continua é o 
prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e 
pratico no próprio contexto do trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral 
mais ampla, para além do exercício profissional. 

 

Tendo em vista as alterações introduzidas na esfera da contabilidade, deve-se ressaltar 

que, ela mantém a sua estrutura básica e o seu objetivo de fornecer informações aos usuários, 

sobre a situação econômica, financeira e física do patrimônio da entidade e suas mutações. As 

variantes dessas alterações são as legislações (como, a Lei 6.404/76, a qual foi atualizada 

pelas leis recentes 11.638/07 e 11.941/09), procedimentos e exigências dos usuários, no que 

se refere à utilização de suas informações, as quais devem ser em tempo real, visto que, a 

informação é a alma do planejamento e das tomadas de decisão. 

Nesse sentido, Kraemer (2000 p.83) ressalta: “No caminho da valorização do 

profissional contábil, faz-se necessário que ele desenvolva estudos para conhecer as 

necessidades dos usuários da informação contábil e que as assimile, pois só assim poderá 

alcançar qualidade em seus serviços”.  

Sendo assim, para que o contabilista possa fornecer, de forma precisa e eficiente, 

informações verídicas, confiáveis e compreensíveis, faz-se necessário que ele esteja em 

constante renovação, deixando para trás alguns conceitos que se tornaram antiquados e 

obsoletos em sua atuação, objetivando sempre a evolução e a excelência de seus serviços, em 

observância as novidades no que diz respeito aos aspectos legais e técnicos de sua profissão.  

Nessa perspectiva, sabe-se que a única forma para se almejar esse intento é por meio 

da educação continuada, uma vez que, de acordo com Franco (1997, p.67), “A contínua 

melhoria profissional é a chave da manutenção da competência do contador, pois o 

conhecimento de hoje não podem atender as tarefas do Contador de amanhã”.A educação 

continuada também proporciona a esse profissional o desenvolvimento de habilidades não 

contempladas na graduação, as quais são de fundamental importância para que melhorem, de 

forma significativa, o seu desempenho, como, criatividade, versatilidade e liderança. 

É salutar que, o profissional contábil seja consciente de que ele não é insubstituível, e 

precisa estar preparado para disputar espaço com outros colegas da classe. Desta forma, para 

que ele apresente diferenças em relação aos demais, deverá sair na frente, no que se refere a 

conhecimento e competências perante seus clientes, os quais requerem soluções para os 

excessivos dilemas administrativos, que são decorrentes da complexidade do meio 

econômico-financeiro atual.  
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Busca-se, então, um profissional contábil que compreenda, não só de assuntos 

pertinentes ao âmbito da contabilidade, mas, também, sobre gestão, onde há fortes influências 

decorrentes das mudanças sociais e tecnológicas. Nesse sentido, Ferreira (2006, p.22) 

enfatiza: “Quem não acompanhar as mudanças científicas e tecnológicas, prematuramente 

estará inabilitado para o trabalho e para a vida em sociedade que, contraditoriamente, pela 

própria evolução, produziu também o não trabalho”. 
Em virtude do aumento significativo no número de profissionais no ramo da 

contabilidade nos últimos anos, tem-se observado que, muitos profissionais, conceituados no 

passado, foram deixados para trás, por não apresentarem as características fundamentais 

exigidas na realidade atual, ou seja, não acompanharam a evolução da Ciência Contábil nem 

as habilidades básicas de relacionamento pessoal, sendo ultrapassados por outros 

contabilistas, que possuem como principal diferencial competitivo, além dos atributos comuns 

a todos, as mais modernas técnicas e práticas da profissão. 

Sendo assim, a educação continuada torna-se imprescindível, conforme afirma 

Kraemer (2000, p.82): 

 

O mercado de trabalho na area das ciências contábeis é um universo sem fronteiras, 
que todo profissional almeja alcançar. Entretanto, em face da exigência de 
profissionais mais qualificados, fica impossível o acesso de todos. Contudo, o 
melhor caminho para alcançar este objetivo é, sem dúvida, a busca incessante da 
qualificação. 

  

O contabilista, que outrora era considerado apenas um guarda-livros, tem, nos dias 

atuais, um novo perfil, passando a ser um forte aliado dos gestores em suas tomadas de 

decisões. Seu papel não é mais somente a realização de mensurações fiscais, mas sim, o 

profissional responsável por emitir relatórios gerenciais e, posteriormente, apresentar análises 

e orientações, afirmando-se, então, como um consultor. Dessa forma, sua opinião pesará, 

decisivamente, nas escolhas e determinações por parte da gerência, a fim de preservar a saúde 

financeira do patrimônio. 

Segundo Franco (1997, p.103): 

 

O contador tornou-se um consultor profissional confiável, cujo aconselhamento é 
solicitado para ampla gama de assuntos. Para ser bem-sucedido, contudo, os 
contadores precisam, atualmente, serem treinados de forma diferente. Além dos 
conhecimentos técnicos comerciais, o contador da atualidade precisa também 
desenvolver habilidades relativas à comunicação, às relações humanas e à 
administração, criando um balanceamento adequado entre a formação teórica e a 
experiência prática. 
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Percebe-se, também, que o contabilista deste século deve ser um profissional 

multifuncional, e sua performance distingui-se pela modernidade e pelo amplo leque de areas 

de atuação. Assim sendo, é indispensável que ele desempenhe todas as funções com maestria 

e autenticidade, evidenciando seu conhecimento com o entendimento dos princípios contábeis 

e a legislação específica da profissão, no cumprimento de suas atividades nas organizações 

em que presta serviços. Nesse raciocínio, Cavalcante (2009, p.53) enfatiza que, “Sendo o 

contador um gestor de informações, este profissional tem um vasto campo de atuação no 

mercado de trabalho. O contador pode trabalhar diretamente em uma empresa (pública ou 

privada) ou como profissional liberal.” 

Nesse sentido, o profissional da contabilidade, que tem maiores aspirações em sua 

carreira, não deve se conformar apenas em conhecer seu campo de atuação, entretanto, deverá 

interagir com outras profissões afins ou não, com o objetivo de propiciar maior 

fundamentação em seu trabalho, em suas orientações, e porque não dizer, em decisões 

subjetivas que afetam diretamente o seu desempenho, como em situações que abordam a 

questão ética ou moral. 

Dentro dessa percepção, Handel (1994, p.20) explicita: 

 

Não é possível nem permissível a um profissional ter todos os conhecimentos 
técnicos para exercer com maestria a profissão contábil se este mesmo profissional 
não desenvolver suas atividades baseado num comportamento ético em relação aos 
demais colegas e a terceiros interessados. 

 

Outro fator fundamental que deve ser ressaltado, é no que tange ao aprimoramento 

comunicativo, isto é, compreender perfeitamente os principais idiomas, pois, tendo em vista o 

processo de padronização das normas contábeis ao modelo internacional, é imprescindível 

que o contabilista esteja ligado às novidades adotadas em termos de mundo, acompanhando, 

diariamente, publicações da area contábil, por meio de artigos, notas oficiais ou noticiários, 

reforçando a ideia de que este importante profissional deve ser um leitor assíduo.     

Nesse mesmo segmento, entende-se que o nível de conhecimento em informática, por 

parte deste profissional, ainda influenciará significativamente em seu prestígio, visto que, na 

contabilidade atual não há lugar para aqueles que não têm domínio e habilidade com a 

tecnologia da informação, ou que desconhecem os procedimentos cruciais de programas de 

escrituração e controle interno. A aplicação de mecanismos tecnológicos qualificará e tornará 

mais ágil as informações que serão ofertadas aos usuários, desse modo, afirma-se, 
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veementemente, que esse saber não é uma escolha, mas uma obrigação do profissional de 

contabilidade.            

No tocante as grandes oportunidades de serviços no mercado de trabalho, é importante 

ressaltar que elas só serão proporcionadas a partir do momento em que aconteça um 

investimento pesado em educação continuada por parte dos profissionais, a qual poderá ser de 

diversas formas. Entretanto, é preciso, primeiramente, gostar do que faz, para, posteriormente, 

mergulhar no mundo da pesquisa, averiguação e estudos detalhados.  

Mediante as inúmeras opções diversificadas à disposição do profissional da 

contabilidade para o seu desenvolvimento, cabe a ele analisar suas deficiências e limitações 

em alguns assuntos ou aspectos da profissão, e iniciar um novo processo de capacitação ou 

especializar-se em uma area de destaque, tendo em vista as suas responsabilidades perante si 

mesmo e a sociedade. 

Ainda, no que se refere às ofertas para educação continuada, diversos órgãos 

relacionados à area, mas, principalmente o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tem 

proporcionado, constantemente, aos profissionais da contabilidade, atualização e 

desenvolvimento de suas habilidades, conforme está explícito no Jornal do Conselho Federal 

de Contabilidade (2006, p.09): 

 

O CFC, com competência e responsabilidade, vem abrindo portas para o 
fortalecimento da profissão contábil e hoje possui um leque muito mais abrangente 
de ações e propósitos, que visam promover a educação continuada aos contabilistas 
por meio de cursos, seminários, palestras, educação a distância, congressos, 
convenções, entre outros. 

  

É notório para todos, que o CFC tem buscado, veementemente, fortalecer a imagem 

dos profissionais da classe contábil, como requisito fundamental para atender as demandas do 

mercado, beneficiando-o em seu aspecto qualitativo e, consequentemente, na obtenção da 

excelência no cumprimento de suas atribuições no âmbito empresarial e governamental. Desta 

forma, saliente-se que a prática de atualização permanente não é simplesmente uma 

necessidade, mas, uma questão de sobrevivência do contabilista no cenário atual,como afirma 

Negra e Negra (2002, p.34): 

 

Nesta nova fase de multidisciplinaridade dos serviços contábeis, a educação 
permanente é a base da sobrevivência. E esta educação se fará presente de uma 
forma cada vez mais acelerada e, o que é fundamental, de uma maneira cada vez 
mais personalizada, metódica, individual ou em grupos.  
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Diante do exposto, reafirma-se que a educação continuada é o fator primordial para o 

êxito do profissional contábil, propiciando assim, uma longa trajetória no mercado, uma vez 

que, o contabilista do século XXI só alcançará seus objetivos se acompanhar a evolução no 

cenário empresarial e econômico, o contínuo desenvolvimento dos processos tecnológicos e 

da comunicação, para que, de tal modo, ofereça informações tempestivas e úteis aos que lhe 

requisitarem. 

 

2.2  EXIGÊNCIAS LEGAIS DA EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA O PROFISSIONAL 
CONTÁBIL 

 

A primeira menção oficial no Brasil, em que se revela o termo educação continuada ou 

permanente, encontra-se na Resolução CFC n° 883, de 24 de agosto de 2000, a qual dispunha 

sobre as condições e critérios para solicitação de apoio institucional e financeiro ao CFC, na 

realização de cursos de educação continuada. No mesmo ano, instaura-se, ainda, a Resolução 

CFC n° 884, que trouxe disposições a respeito do Programa de Aperfeiçoamento Profissional 

dos Técnicos em Contabilidade. 
Tendo em vista essas normas, assim como, outros fatores em que abriram portas para 

um novo processo de formação profissional, compreendeu-se a importância do 

desenvolvimento constante do profissional de contabilidade, sendo estabelecido o Programa 

de Educação Profissional Continuada (PEPC), instituído pela Resolução CFC n° 945, de 27 

de setembro de 2002 (atualmente em vigor pela Resolução CFC NBC PA 12 (R1), de 11 de 

dezembro de 2013),tornando obrigatória essa prática como medida de qualificação e 

capacitação permanente de seus profissionais. 

A educação profissional continuada tem como principal finalidade atualizar e 

aperfeiçoar os conhecimentos contábeis e atuariais dos contadores. Inicialmente, tem seu foco 

voltado para aqueles que atuam como auditores independentes, como aborda a resolução em 

vigência: 

 

Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade formal e reconhecida pelo 
CFC, que tem o intuito de manter, atualizar e expandir os conhecimentos técnicos e 
profissionais, as habilidades e as competências indispensáveis à qualidade e ao pleno 
atendimento às normas que regem o exercício da atividade de auditoria 
independente.   

 

Contudo, entende-se que ela poderá ser livremente utilizada pelos demais contabilistas 

atuantes em outras areas, visto que, a necessidade de aprimoramento contínuo, em qualquer 
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especialidade da profissão contábil, é essencial, como forma de garantir uma performance 

consistente, confiável e correta de suas responsabilidades, mediante um cenário de alta 

competitividade e de inovação das multidisciplinaridades desses profissionais. 

Segundo Katsumi (2002, p. 27): 

 

[...] num contexto maior, mais abrangente, de educação continuada para 
profissionais da area contábil, ou seja, contadores e técnicos em contabilidade. 
Nesse universo de profissionais objeto de registro nos CRCs, que totalizam mais de 
300mil em termos nacionais, seria impossível iniciar um processo de educação 
continuada com todos eles ao mesmo tempo, pela quantidade e pela diversidade e, 
logicamente, face a necessidade de infra-estrutura compatível para essa missão. 
Iniciou-se pelos auditores, que talvez representem a ‘elite’ da classe contábil 
(provavelmente, os mais preparados e tecnicamente em vantagem aos demais). Nada 
melhor do que começar com aqueles que já tenham condições mínimas de atender, e 
até ‘defender’, a filosofia de uma educação continuada. 
 

A norma é aplicada, compulsoriamente, aos seguintes profissionais contábeis: aqueles 

que possuem registro ativo no Centro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), 

exercendo ou não essa atividade, assim como, aos contadores registrados na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) ou no Banco Central do Brasil (BACEN) e na Superintendência 

de Seguros Privados (SUSEP), e ainda, os profissionais que atuam como perito contábil. De 

acordo com a NBC PP 01, “O perito, no exercício de suas atividades, deve comprovar a 

participação em programa de educação continuada, na forma a ser regulamentada pelo 

Conselho Federal de Contabilidade”. 

Tornam-se isentos dessa imposição legal os profissionais que compõem o quadro 

técnico da firma de auditoria, atuantes no papel de especialistas. Essa nomenclatura é auferida 

àqueles que possuem conhecimentos, habilidades e experiências em areas não relacionadas à 

auditoria, ou mesmo à contabilidade, com ressalva para os sócios da firma. 

Os Auditores Independentes, evidenciados anteriormente, deverão cumprir anualmente 

um determinado número de pontos no PEPC por meio de atividades de educação continuada. 

Saliente-se, no entanto, que o contador deverá buscar aquelas adequadas ao seu nível de 

experiência e atuação profissional, sendo que, uma parte será específica do órgão regulador a 

qual está vinculado. Outro fator importante é que o cumprimento dessas atividades, para a 

Educação Continuada, só será exigido a partir do ano subsequente ao início de suas 

responsabilidades normais na firma de auditoria ou da realização de seu registro no CNAI. 

Ao final da execução dessas e outras exigências estabelecidas pela Resolução CFC 

NBC PA 12 (R1), será necessária a comprovação delas, mediante um relatório de atividades 

desempenhadas, sejam no Brasil ou no exterior, acompanhado dos comprovantes de 
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realização, como, certificados e declarações, em que será encaminhado ao Conselho Regional 

de Contabilidade (CRC) o qual está inscrito, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao 

ano-base.   

No que se refere à validação prévia da pontuação pertinente aos eventos fora do país, 

eles deverão ser registradas e especificadas junto ao CFC/CRCs até 31 de outubro do 

exercício de realização das atividades, de posse da documentação que as comprovem, para 

que, dessa forma, o CRC, que detenha seu registro, analise, certifique-se e divulgue até 30 de 

abril de cada ano a pontuação obtida, por meio de uma certidão de cumprimento das 

exigências. 

 

2.3  OPORTUNIDADES OFERTADAS PARA A EDUCAÇÃO CONTÍNUA DO 
PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE NO CONTEXTO ATUAL 

 

Tendo em vista que já foram abordados os principais aspectos da educação 

continuada, como, conceitos, sua relevância e fundamentação legal, é importante destacar os 

meios distintos para a realização e atendimento completo das atividades necessárias no 

processo de educação continuada, as quais são instrumentos vitais na busca pela excelência 

profissional. 

Observe-se a interposição de alguns órgãos legalmente habilitados, que visam 

estimular e oferecer oportunidades valiosas para o acolhimento desse projeto de formação 

continuada. No entanto, o ônus maior está sobre o principal órgão que rege a classe contábil, 

ou seja, o CFC, juntamente com os CRCs, os quais têm lutado ferrenhamente para a elevação 

no prestígio do profissional contábil, mediante inúmeras alternativas.  

Suas atuações, na proposição de mecanismos para a introdução do PEPC no cotidiano 

do contabilista, são evidenciadas por intermédio de oportunidades acessíveis, senão a todos, 

mas a grande parte deles. Para tanto, é de fundamental importância que elas sejam elencadas, 

com base na norma vigente que as estabelece e delimita. Essencialmente, deve-se 

compreender o que significa o Programa referido anteriormente. Conforme a Resolução CFC 

NBC PA 12 (R1), ele pode ser conceituado da seguinte forma: 

 

O PEPC é o conjunto de eventos e atividades [...] que visam manter, atualizar e 
expandir os conhecimentos técnicos e profissionais indispensáveis à qualidade e ao 
pleno atendimento às normas que regem o exercício da atividade de auditoria 
independente, aprovados pelo Sistema CFC/CRCs. 
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Percebe-se, então, o quão é primordial ao profissional contábil estar ciente dessas 

disponibilidades que o CFC e os CRCs oferecem, para a evolução profissional, e porque não 

dizer pessoal, visto que, a educação continuada, além de contribuir no que tange a parte 

técnica, desperta, também, a necessidade de desenvolvimento de virtudes indispensáveis no 

relacionamento social, construção do caráter e personalidade, objetivando sempre cumprir os 

princípios e valores éticos e morais, isso porque, não adianta formar grandes profissionais se, 

primeiramente, não forem formados grandes seres humanos. 

De acordo com a Resolução NBC PA 12 (R1), são consideradas entidades 

competentes para promover as atividades do PEPC: 

a) Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 

b) Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs); 

c) Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC); 

d) Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON); 

e) Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON); 

f) Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC; 

g) Instituições de especialização ou desenvolvimento profissional, que ofereçam cursos ao 

público em geral; 

h) Federações, sindicatos e associações da classe contábil; 

i) Firmas de auditoria independente; 

j) Organizações contábeis; e 

k) Órgãos reguladores. 

Nessa perspectiva, é notório a todos que há uma gama de órgãos e autarquias por todo 

o país, preparados para oferecer, aos inúmeros profissionais contábeis, excelentes 

oportunidades para o desenvolvimento contínuo de seus conhecimentos. De fato, aqueles que 

cumprirem, à risca, o PEPC, obterão destaque perante o CFC/CRCs e, ainda, diante da 

sociedade empresarial e governamental, oferecendo serviços de maior qualidade, comparados 

àqueles que não dispõem de subsídios modernos e eficazes. A esse respeito, Franco (1997, 

p.29) é enfático: 

 

Programas de educação profissional continuada serão absolutamente necessários 
para que o contador assuma, no Brasil, posição de maior relevo cultural e social, 
mercê de seu aprimoramento técnico e cultural e do inevitável reconhecimento da 
profissão como de extrema utilidade para as economias nacional e internacional. 
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Destarte, as atividades básicas retratadas na legislação pertinente, ofertadas por essas 

ou outras entidades, poderão ser: cursos credenciados, eventos credenciados, cursos de pós-

graduação (stricto sensu ou lato sensu) e cursos de extensão credenciados no PEPC, os quais 

poderão ser de forma presencial ou não. Outras formas para o cumprimento do PEPC se darão 

por meio de docência em disciplinas ou temas relacionados ao Programa, participação em 

comissões do CFC, dos CRCs, da FBC, da ABRACICON, do IBRACON e outros órgãos 

reguladores, no Brasil ou no exterior, bem como, orientação de tese, dissertação ou 

monografia. 

Seguindo na area de pesquisa, são também reconhecidasaquelas inerentes à produção 

intelectual, seja de forma impressa ou eletrônica, através de publicação de artigos em revistas 

da classe, com prestígio no país e no exterior, estudos e trabalhos de pesquisa apresentados 

em congressos nacionais ou internacionais, ou na realização de tradução de livros já 

publicados. De maneira mais clara, pode-se especificar que o profissional contábil deverá 

galgar uma Especialização, Mestrado, Doutorado, Pós-Doutorado, ou mesmo, cursos ou 

minicursos, conferências, seminários, treinamentos, palestras e outros eventos da classe 

contábil, bem como, congressos e assembléias em diferentes regiões do país.  

Outra oportunidade ímpar, para a obtenção de capacitação dos contabilistas, são os 

projetos elaborados pelo CFC juntamente com órgãos interessados no desenvolvimento dos 

profissionais contábeis, destaque para o Contabilizando o Sucesso, que teve início em 2003, 

sendo oferecido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), voltado para a melhoria das habilidades e competências técnicas e 

pessoais, por meio de assessoramento à micro e pequenas empresas, como forma de elevar 

características gerencias e suas responsabilidades.  

Mais um projeto, que se tornou referência como abridor de portas para o 

aprimoramento do profissional contábil, é o Excelência na Contabilidade, criado no ano de 

1994. Trata-se de um programa que oferece apoio financeiro para a intensificação de Cursos 

de Pós-Graduação stricto sensu, mediante convênios com Instituições de Ensino Superior 

(IES), seguindo as recomendações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Portanto, cabe aos profissionais contábeis reconhecerem a indispensabilidade da 

educação profissional continuada e incorporarem essa prática ao seu dia a dia. Dessa forma, 

deverão procurar as oportunidades mais acessíveis em relação a sua localidade, participando 
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ativamente e com afinco de cada atividade, sabendo que, somente assim permanecerão entre 

os melhores no mercado de trabalho. 

 

3  RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Com base nas opiniões dos diversos autores citados, em que abordam sobre a referida 

temática, é possível chegar as seguintes considerações: é realmente necessário ao profissional 

contábil a educação continuada, a fim de sua permanente capacitação, isto porque, as 

constantes mudanças no cenário em que atua trazem a esse profissional a necessidade de 

adquirir e aprimorar suas habilidades, necessárias ao bom desempenho da profissão. Nesse 

sentido, percebe-se, ainda, que a educação continuada eleva o nível significativamente da 

qualidade dos serviços oferecidos pelo contabilista. 

Outro fator a se destacar, é que a educação continuada proporciona o desenvolvimento 

de características multifuncionais, onde, as oportunidades de trabalho, para oscontabilistas, 

são bem melhores, pois, as empresas e organizações governamentais estarão sempre voltadas 

para aqueles que apresentam diferenciais em relação aos demais, sendo assim, há uma 

garantia de empregabilidade e permanência duradoura no mercado de trabalho. Por fim, deve-

se salientar que, os projetos desenvolvidos para o aperfeiçoamento do contabilista, são 

cruciais para o aumento no prestígio tanto individual como coletivo desse profissional.  

 

4  CONCLUSÃO 
 

Pode-se assegurar que o objetivo proposto, para essa pesquisa, foi totalmente 

alcançado, o qual tem como enfoque mostrar a importância da educação continuada para um 

bom desempenho do profissional contábil, diante do cenário atual, onde, vive-se numa 

sociedade de transformação, em que mudanças estão presentes no dia a dia de qualquer 

âmbito científico ou profissional. 

Com base nas averiguações realizadas, utilizando-se de obras publicadas por diversos 

autores, como, livros e revistas periódicas da classe contábil, é notória a unanimidade na 

confirmação de que a educação continuada é a mais eficiente ferramenta para se galgar a 

excelência profissional, seja por meio de pós-graduações, cursos, eventos, treinamentos, 

palestras, seminários etc. Sem dúvida, essas e outras opções, para o aprimoramento e 

atualização dos conhecimentos, habilidades e competências, valorizam e qualificam os 

serviços contábeis ofertados e atendem plenamente as exigências do mercado. 
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Portanto, o profissional contábil, que almeja o sucesso em sua carreira, deverá estar 

sempre preparado para superar os obstáculos que surgem em seu cotidiano, de forma que 

realize o seu trabalho com responsabilidade e perfeição. Isso somente será obtido a partir do 

momento em que for adotada uma postura de reconhecimento da necessidade de educação 

contínua, mantendo-se atento as inovações da profissão e da sociedade, e conhecendo outras 

areas que possam agregar valor a seu desempenho profissional, ou seja, buscar atualizar sua 

formação e aperfeiçoar suas habilidades ao longo de sua trajetória profissional. 
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RESUMO 
 
A sociedade, com o passar do tempo, está sentindo a necessidade de tomar mais cuidado com 
questões ambientais, tendo em vista que os impactos ambientais estão afetando todo o planeta. 
Nesse contexto, a Contabilidade Ambiental é considerada uma ferramenta de gestão de suma 
importância. Diante disso, o presente estudo visa investigar qual a percepção dos discentes 
sobre a aprendizagem da Contabilidade Ambiental em algumas instituições de ensino superior 
do Estado do Rio Grande do Norte. O estudo se enquadra como uma pesquisa do tipo 
exploratório-descritiva, cuja coleta de dados se deu mediante a adoção de um questionário de 
cinco questões, onde foi utilizada a escala de Likert para obtenção dos resultados. Percebeu-se 
que os alunos dos cursos de Ciências Contábeis da UERN, MARTER CHRISTI e UFERSA 
não se sentem preparados para atuar neste campo, ao modo que, o estudo relata que a 
disciplina não tem sido trabalhada com excelência por parte do professor.  
 
Palavras-Chave: Meio Ambiente. Contabilidade Ambiental. Aprendizagem da Contabilidade 
Ambiental. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, observa-se a valorização das questões ambientais, fator decorrente 

principalmente dos problemas ambientais que vêm afetando o planeta, bem como, a 

necessidade da humanidade dar mais atenção a esse assunto, tendo em vista que esses 

problemas estão afetando todo o planeta. 

Neste sentido, surge a Contabilidade Ambiental, que, segundo Carvalho (2008. p. 

111), “[...] pode ser definida como o destaque dado pela ciência aos registros e evidenciações 

da entidade referentes aos fatos relacionados com o meio ambiente.” 

A aprendizagem da contabilidade, não só apenas no âmbito ambiental, vem sendo 

constantemente modificada, decorrência essa que se dar a fatores externos, que propiciam e 

forçam tal mudança, relatada por Iudícibus (1998), quando diz que o estudo da contabilidade 

passava por transformações acentuadas, com o objetivo de torná-la mais eficiente e de 

corresponder cada vez mais às expectativas dos usuários. 

Assim, a importância dada à Contabilidade Ambiental é devida ao fato de que a 

economia vem ultrapassando os pilares de crescimento com agressão ambiental.  

Como informa Longaray e Porton (2007. p. 35): 

 

A importância da contabilidade ambiental se origina do fato de que a economia tem 
ultrapassado continuamente os limites de sustentação do ecossistema. Uma 
contabilidade ambiental bem estruturada é uma poderosa ferramenta de auxílio na 
percepção das conseqüências ambientais do desenvolvimento e um indicativo 
excelente para a reorientação de políticas macroeconômicas. 

 

No ambiente onde se encontra diversos problemas ambientais, considera-se que a 

temática em torno da sustentabilidade e gestão ambiental deve se tratar como fator de extrema 

importância na atualidade. 

Diante desse contexto, essa pesquisa tem como propósito responder ao seguinte 

problema: qual é a percepção discente sobre a aprendizagem da contabilidade ambiental em 

Instituições de Ensino Superior (IES) do Rio Grande do Norte?  

Logo, para atingir o objetivo do presente estudo, são discutidos elementos 

relacionados ao ensino e aprendizagem da contabilidade ambiental. 

 

 

 

 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

44 
 

2  CONTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A partir da década de 60, a população mundial começou a ficar mais atenta sobre as 

questões ambientais, de modo que a humanidade passou a sentir a necessidade de cuidar mais 

do meio ambiente e criar, de certo modo, uma sociedade mais sustentável. 

Segundo Costa (2014. p. 26): 

   

Sabe-se que mesmo com todas as discussões relacionadas à sustentabilidade 
existentes atualmente, o modelo de desenvolvimento que é visto na sociedade é, por 
muitas vezes, desigual e extremamente degradante dos recursos naturais como água, 
ar, solo, entre outros, sendo possível verificar a degradação do meio ambiente e das 
condições de vida das pessoas, e deixando transparecer uma crise ambiental.  

 

Com base nisso, pode-se verificar que o crescimento de uma sociedade capitalista, 

como a nossa, está ligada diretamente aos impactos ambientais decorrentes de suas atividades 

exploratórias. 

Uma forma de minimizar esses fatores é o desenvolvimento sustentável, aplicado pelas 

empresas, para uma diminuição na degradação ambiental decorrente de suas atividades. 

Segundo Carvalho (2008. p. 31), o desenvolvimento sustentável, por parte das 

empresas, está associado principalmente na diminuição do consumo de recursos. 

 

O desenvolvimento sustentável está associado, no caso das empresas, à prevenção e 
reciclagem. A prevenção, no sentido de investimentos feitos pela empresa, visa 
eliminar, reduzir ou minimizar os efeitos negativos da atividade sobre o meio 
ambiente; e a reciclagem diz respeito ao aumento do ciclo de vida dos produtos.     

 

Assim, pode-se perceber a importância da diminuição dos malefícios causados pelas 

empresas ao meio ambiente. Alocado a este fator, tem-se a Contabilidade Ambiental, que 

pode ser considerada como uma ferramenta importante para verificar e controlar tais agravos 

ambientais. 

Mesmo as empresas não serem obrigadas a publicarem seus balanços sociais perante 

lei, muitas costumam fazer tal demonstração, conseguindo assim verificar o andamento das 

suas políticas socioambientais. As empresas, mesmo sem a obrigação jurídica de publicar seus 

balanços sociais, tendem, com o passar do tempo, a terem uma mudança nesta visão. Segundo 

Carvalho (2008. p. 113), “A decisão de registrar os fatos contábeis relacionados ao meio 

ambiente não tem sido tomada unicamente pela entidade. Forças externas a esta tem levado a 

identificar, mensurar, registrar e evidenciar essas relações”. Essa postura das entidades em 
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relação à publicação dos fatos ambientais está em mudança devido principalmente as questões 

ambientais em evidência. 

Os métodos para demonstrar os fatores ambientais podem ser os mesmos da 

contabilidade convencional, não sendo exclusivos apenas ao Balanço Social, conforme 

Carvalho (2008. p. 115): 

 

A contabilidade já definiu os instrumentos necessários e suficientes para 
demonstração dos fatos que se relacionam com a empresa, e, no que diz respeito aos 
fatos ambientais não seria diferentes. Os demonstrativos contábeis como: Balanço 
Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL), Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração do valor adicionado (DVA), Balanço 
Social (BS), além dos relatórios internos da empresa e das notas Explicativas às 
Demonstrações Contábeis, todos são instrumentos que devem viabilizar as 
informações dos fatos ambientais, tendo em vista que estes não são estranhos ao 
funcionamento da entidade; logo, assim, como os demais, esses devem, também, ser 
evidenciados, através dos instrumentos normais de que já dispõe a Contabilidade.  

 

Assim, pode-se verificar que a Contabilidade Ambiental engloba várias esferas e não 

apenas o Balanço Social, que é considerado por muitos a única ferramenta por ela adotada. A 

Contabilidade Ambiental utiliza vários outros relatórios exclusivos a questões ambientais, 

como o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), que são relatórios que tratam das informações referentes aos impactos ambientais 

ocasionados pelas entidades, sendo o RIMA um complemento as informações do EIA. 

O EIA tem a função de auxiliar ações de precauções, servindo também para verificar e 

identificar os futuros impactos causados pelas atividades que a empresa iniciará. Já o RIMA 

utilizará e complementará as informações do EIA, sendo utilizadas ferramentas adicionais, 

como gráficos e imagens, para transmitir ao receptor informações claras e objetivas.  

 

2.1  O ENSINO E APRENDIZAGEM DA CONTABILIDADE  

 

Há a utilização de técnicas multissensoriais, por parte dos professores, para a 

codificação das informações, para poder se repassar aos alunos, de forma mais eficiente e 

clara, o conteúdo a ser trabalhado.  

Em relação à aprendizagem, Bordenave e Pereira (2012, p. 27) relatam que, 

“Poderíamos imaginar outro tipo de modelo em que a estimulação venha de fora, isto é, em 

que estímulos ambientais provoquem no organismo uma série de respostas. Somente aquela 

resposta recompensada ou reforçada pelo prêmio a bom resultado é mantida e repetida.” 
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Com base nestas informações, pode-se verificar que, tanto no ensino como na 

aprendizagem, a sua excelência é efetivada através de fatores decorrentes, não apenas das 

informações transmitidas entre professor e aluno, mas sim, em um contexto mais amplo, 

devido a fatores que envolvem tanto o discente como o docente, ou seja, fatores ambientais 

ocasionam a excelência desta troca de informações, e a parti daí, se poderá haver uma 

aprendizagem com maior excelência. 

Nesse contexto, torna-se notória a importâncias das Instituições de Ensino Superior 

(IES), que são responsáveis por esse processo de ensino e aprendizagem, formando 

profissionais com amplo conhecimento. 

A respeito do assunto, Lousada e Martins (2005, p. 74) apontam que: 

 

As rápidas mudanças ocorridas na sociedade, como, por exemplo, a globalização da 
economia, os avanços tecnológicos, o crescimento da oferta de cursos superiores e 
as novas exigências do mercado de trabalho em relação à apresentação dos 
profissionais, exigem que as IES desenvolvam nos profissionais que formam, além 
de capacidades técnicas uma visão multidisciplinar, ultrapassando a complexidade 
do conhecimento científico.  

 

Percebeu-se que, o professor universitário tem que demonstrar capacidade para 

transmitir tais informações de formar multidisciplinar, pois, a didática pode ser considerada 

como a arte de ensinar, como afirma Araújo e Moraes Júnior (2012): 

 

Concebem a Didática como a “arte de ensinar”, como uma disciplina que fornece 
“receitas” sobre como ensinar e agir em sala de aula ou como utilizar técnicas para 
dinamizar o ensino, resolver problemas de disciplina, de desinteresse do aluno no 
cotidiano escolar.  
 

Aprende-se, portanto, que o conhecimento pedagógico necessário para o professor é 

composto, basicamente, por fatores pré estabelecidos que o ajudam a montar as formas de 

como efetuar, de forma eficiente, a transmissão das informações, na maioria das vezes de 

forma clara e objetiva, aos seus alunos. 

Sobre o ensino na area contábil, Nossa et al (2006) relatam que: 

 

O ensino de graduação nas areas das Ciências Contábeis tem sido compartilhado 
pelos chamados profissionais de mercado, ou seja, aqueles que já atuam em 
empresas ou órgãos governamentais. Estes profissionais de notória experiência têm 
a incumbência de transmitir o conhecimento adquirido através da prática, associado 
à teoria específica. 
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Com base nisto, percebe-se também que o professor ao lecionar na area da Ciência 

Contábil além dessa transmissão do conhecimento adquirido através da prática, ele deverá 

estar atualizado nas diretrizes e normas da disciplina que o mesmo leciona, pois há uma 

necessidade de ter conhecimento sobre a teoria especifica para poder haver um maior 

embasamento junto à prática. 

Sobre a preparação pedagógica atribuída ao professor Araújo e Moraes Junior (2012, 

p. 41) relatam que: 

 

A preparação pedagógica do professor, assim como atividades extra-classe são 
fatores motivadores e que o processo ensino-aprendizagem deve estar voltado à 
participação através de um modelo de educação problematizadora, contextualizada 
nos eventos do dia-a-dia e proporcionem relação entre teoria e prática. 

 

Observa-se, portanto, que o curso de Ciências Contábeis deve preparar o profissional 

para os mais variados campos de atuação, conforme relata Brussolo (2002, p. 9):  

 

O objetivo de uma instituição de ensino superior em Ciências Contábeis deve ser o 
de formar profissionais melhor qualificados para exercer a profissão contábil, 
preparando cidadãos críticos e construtivos que contribuam para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais digna e justa. 

 

 Com isso, fica evidente a importância das IES, decorrente ao fato de que elas têm a 

responsabilidade de formar cidadãos críticos que contribuam para com a nossa sociedade. 

 

3  METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo alunos do Curso de Ciências 

Contábeis de algumas das principais instituições de ensino superior do Estado do Rio Grande 

do Norte. Foram pesquisados os alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), da Faculdade Mater Christi (instituição privada) e da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). Apenas os alunos que tiveram ou estão tendo contato com a 

disciplina responderam o questionário.  

A pesquisa é do tipo descritiva e exploratória, pois, segundo Gil (1999), a pesquisa 

descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas características 

mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 
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A bibliografia utilizada foi livros, artigos e revistas, e os dados primários foram 

coletados através da aplicação de um questionário, com cinco perguntas, aos discentes das 

três Instituições de ensino superior. Dos 569 alunos matriculados nas IES pesquisadas, foram 

selecionados 71 alunos de Ciências Contábeis da UERN (Campus de Patu), nas turmas do 

oitavo e décimo períodos; 50 alunos da UFERSA (Campus Mossoró), nas turmas do oitavo e 

nono períodos e, por fim, 36 alunos da Faculdade Mater Christi (Campus Mossoró), nas 

turmas do sétimo e oitavo períodos.    

Foi utilizada, no questionário, a escala de Likert, com graus de 1 a 5, sendo 

classificado com grau 1 os itens em completo desacordo com o respondente e grau 5 para os 

itens que os respondentes concordaram completamente.  

Segundo Vieira e Dalmoro (2008, p. 3), “Na escala de Likert, os respondentes 

precisavam marcar somente os pontos fixos estipulados na linha, em um sistema de cinco 

categorias de resposta (pontos) que vão de ‘aprovo totalmente’ a ‘desaprovo totalmente’”. 

Utilizando-se da escala de Likert, foram consideradas como escalas 1 e 2 as opções em 

que os respondentes discordaram plenamente/parcialmente; para as opções 3 e 4, os 

respondentes demonstraram nem concordar nem discordar e concordar parcialmente; para a 

opção 5, o respondente informou que concordava plenamente. Sendo assim, essas opções 

foram elencadas pelos respondentes e colocadas nos itens do questionário. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa foi realizada com 88 alunos de três instituições de ensino superior do 

Estado do Rio grande do Norte-RN. As perguntas e respostas são analisadas individualmente 

e ao final apresentam-se os resultados acerca da percepção sobre a aprendizagem da 

Contabilidade Ambiental em instituições de ensino superior do RN. 

Para a coleta dos dados, foram elaboradas cinco perguntas, para verificar as 

informações e a visão dos alunos respondentes. 

 

Questão 1: A contabilidade ambiental apresenta relevância para a formação profissional 

dos discentes? 
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Gráfico 1 – Relevância da Contabilidade Ambiental para a formação profissional

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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uma média geral de 3,6 (três virgula seis), arredondando

(quatro), que, de acordo com a escala, equivale a concordar parcialmente

abordada.  

Como visto anteriormente, 

 

Concebem a Didática como a “arte de ensinar”, como uma disciplina que forn
“receitas” sobre como ensinar e agir em sala de aula ou como utilizar técnicas para 
dinamizar o ensino, resolver problemas de disciplina, de desinteresse do aluno no 
cotidiano escolar. 

 

Assim, a didática aplicada pelo professor é considera fator impor
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Questão 4: O alunado, ao concluir a disciplina, estará apto para atuar neste ramo da 

contabilidade?  
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um índice médio de apenas 2,8 (dois vírgula oito), 

Mater Christi e UFERSA, que ambos demonstraram apenas 2,9 (dois vírgula nove). O valor 

médio das três instituições representa 2,87 (dois vírgula oitenta e sete), obtendo

arredondamento no valor médio total

equivale a não concordar nem discordar com a temática proposta. 

Essa visão vai de encontro 
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de 3,6 (três virgula seis), arredondando para cima obtém

de acordo com a escala, equivale a concordar parcialmente

Como visto anteriormente, Berger (2008) afirma que:  

Concebem a Didática como a “arte de ensinar”, como uma disciplina que forn
“receitas” sobre como ensinar e agir em sala de aula ou como utilizar técnicas para 
dinamizar o ensino, resolver problemas de disciplina, de desinteresse do aluno no 
cotidiano escolar.  

Assim, a didática aplicada pelo professor é considera fator impor

de que serve para otimizar o aprendizado da temática trabalhada.  

O alunado, ao concluir a disciplina, estará apto para atuar neste ramo da 

– O aluno está apto a atuar na Contabilidade Ambiental

: Dados da pesquisa (2014). 

Analisando acerca da aptidão do alunado para atuar na Contabilidade Ambiental, 

se que os alunos da UERN foram os que mais discordaram com a problemática, com 

um índice médio de apenas 2,8 (dois vírgula oito), porém, não muito diferente dos alunos da 

Mater Christi e UFERSA, que ambos demonstraram apenas 2,9 (dois vírgula nove). O valor 

médio das três instituições representa 2,87 (dois vírgula oitenta e sete), obtendo

arredondamento no valor médio total, o número 3 (três), que, segundo a escala de Likert, 

equivale a não concordar nem discordar com a temática proposta.  

Essa visão vai de encontro à afirmação de Brussolo (2002, p. 9), ao afirmar que

2,8 2,9 2,9 2,87

UERN MATER CHRISTI UFERSA TOTAL
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para cima obtém-se a média 4 

de acordo com a escala, equivale a concordar parcialmente com a questão 

Concebem a Didática como a “arte de ensinar”, como uma disciplina que fornece 
“receitas” sobre como ensinar e agir em sala de aula ou como utilizar técnicas para 
dinamizar o ensino, resolver problemas de disciplina, de desinteresse do aluno no 

Assim, a didática aplicada pelo professor é considera fator importante, devido ao fato 

O alunado, ao concluir a disciplina, estará apto para atuar neste ramo da 

apto a atuar na Contabilidade Ambiental 

 

Analisando acerca da aptidão do alunado para atuar na Contabilidade Ambiental, 

se que os alunos da UERN foram os que mais discordaram com a problemática, com 

não muito diferente dos alunos da 

Mater Christi e UFERSA, que ambos demonstraram apenas 2,9 (dois vírgula nove). O valor 

médio das três instituições representa 2,87 (dois vírgula oitenta e sete), obtendo-se, com o 

, o número 3 (três), que, segundo a escala de Likert, 

, ao afirmar que:  
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O objetivo de uma instituição de ensino superior em Ci
de formar profissionais melhor qualificados para exercer a profissão contábil, 
preparando cidadão
de uma

 

Entretanto, os alunos das trê

profissionais que saem das instituições não estão preparados para atuar na 

contabilidade ambiental. 

 

Questão 5: A didática aplicada pelo professor é fundamental para a resolução de 

problemas do cotidiano escolar?

 

Gráfico 5 – A didática aplicada pelo professor e sua importância para resolução de problemas

Fonte: Dados da 

 

Sobre a importância da didática para a resolução de problemas do cotidiano, o

da UERN obtiveram média 3,7 (três virgula sete), 

Christi foi 3,5 (três vírgula cinco); 

didática aplicada pelo professor é de fundamental importância para a r

escolares, onde os mesmos mostraram uma média de 3,9 (três virgula nove)

dos alunos das três IES é de 3,7 (três virgula sete)

base nos critérios de arredondamento, obtém

considerando a escala de Likert, equivale a concordar parcialmente com a questão proposta. 

Sobre a preparação pedagógica atribuída ao professor

p. 41) relatam que: 

 

A preparação pedagógica do professor, assim como atividades extra
fatores motivadores e que o processo ensino
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objetivo de uma instituição de ensino superior em Ciências Contábeis deve ser o 
de formar profissionais melhor qualificados para exercer a profissão contábil, 
preparando cidadãos críticos e construtivos que contribuam para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais digna e justa. 

Entretanto, os alunos das três instituições pesquisadas têm a percepção de que os 

profissionais que saem das instituições não estão preparados para atuar na 

Questão 5: A didática aplicada pelo professor é fundamental para a resolução de 

otidiano escolar? 

A didática aplicada pelo professor e sua importância para resolução de problemas

Dados da pesquisa (2014). 

Sobre a importância da didática para a resolução de problemas do cotidiano, o

da UERN obtiveram média 3,7 (três virgula sete), enquanto o índice dos alunos da Mater 

(três vírgula cinco); os alunos da UFERSA são os que mais acreditam que a 

didática aplicada pelo professor é de fundamental importância para a resolução de problemas 

escolares, onde os mesmos mostraram uma média de 3,9 (três virgula nove)

dos alunos das três IES é de 3,7 (três virgula sete). Considerando este valor médio total, e com 

base nos critérios de arredondamento, obtém-se o valor médio total de 4 (quatro)

do a escala de Likert, equivale a concordar parcialmente com a questão proposta. 

Sobre a preparação pedagógica atribuída ao professor, Araújo e 

preparação pedagógica do professor, assim como atividades extra
fatores motivadores e que o processo ensino-aprendizagem deve estar voltado à 

3,7 3,5
3,9 3,7

UERN MATER CHRISTI UFERSA TOTAL
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ências Contábeis deve ser o 
de formar profissionais melhor qualificados para exercer a profissão contábil, 

críticos e construtivos que contribuam para o desenvolvimento 

m a percepção de que os 

profissionais que saem das instituições não estão preparados para atuar na area de 

Questão 5: A didática aplicada pelo professor é fundamental para a resolução de 

A didática aplicada pelo professor e sua importância para resolução de problemas 

 

Sobre a importância da didática para a resolução de problemas do cotidiano, os alunos 

o índice dos alunos da Mater 

que mais acreditam que a 

esolução de problemas 

escolares, onde os mesmos mostraram uma média de 3,9 (três virgula nove). A média geral 

onsiderando este valor médio total, e com 

valor médio total de 4 (quatro), que, 

do a escala de Likert, equivale a concordar parcialmente com a questão proposta.  

Araújo e Moraes Júnior (2012, 

preparação pedagógica do professor, assim como atividades extra-classe são 
aprendizagem deve estar voltado à 
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participação através de um modelo de educação problematizadora, contextualizada 
nos eventos do dia-a-dia e proporcionem relação entre teoria e prática. 

 

Sendo assim, os alunos das três instituições consideram de forma mediana a 

importância da didática para a formação de resoluções de problemas escolares.  

 

5  CONCLUSÃO 

 

A pesquisa em questão teve como objetivo geral investigar a percepção sobre a 

aprendizagem da Contabilidade Ambiental em algumas instituições de ensino superior do Rio 

Grande do Norte. 

Os estudantes pesquisados nas três IES concordaram parcialmente que o estudo da 

Contabilidade Ambiental é relevante para a formação de um profissional mais completo, e 

que há necessidade em se estudar a disciplina, ao mesmo tempo em que demonstraram que a 

didática aplicada pelo professor está sendo adequada para uma formação de qualidade na 

disciplina.  

Porém, ao serem perguntados se estão aptos a atuarem neste ramo após a conclusão da 

disciplina, as respostas são neutras, nem concordando nem discordando da temática, do 

mesmo modo que se observou que as respostas também foram neutras ao serem questionados 

se a disciplina estava sendo trabalhada com plena excelência nas empresas. No entanto, os 

alunos da UERN, MATER CHRISTI e UFERSA explanaram que não se sentem preparados 

para atuar na Contabilidade Ambiental, mas admitem a sua importância para as empresas, 

bem como, concordam que é uma area importante e interessante de se atuar. 

Observando o sentimento de despreparo do alunado diante da disciplina, pode-se 

concluir que o problema pode ser devido à forma que a disciplina está sendo trabalhada em 

sala de aula, pois os alunos se mostram neutros ao serem questionados se a disciplina estava 

sendo trabalhada com excelência, afirmação esta que foi relatada pelos próprios alunos na 

pesquisa, onde demonstram nem concordar nem discordar. 

Considerando tais elementos e as limitações do estudo, sugere-se que sejam 

desenvolvidos trabalhos voltados a percepção dos docentes dos cursos de graduação, sobre o 

ensino da Contabilidade Ambiental. Tais estudos poderiam ser expandidos para outras 

instituições do Estado, para serem investigadas quais as práticas desenvolvidas pelos 

docentes, para a compreensão de conceitos e adoção dessa ferramenta como um gerenciador 

para o atendimento dos interesses institucionais. 
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APENDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

PERCEPÇÃO SOBRE A APRENDIZAGEM DA CONTABILIDADE AMB IENTAL 

EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO RN 

 

 Solicitamos a vossa colaboração para responder as perguntas abaixo, com o objetivo de 

conhecer, sob a percepção dos discentes, os fatores mais relevantes para formação de um profissional 

contábil, com as características mínimas necessárias para a formação com qualidade na matéria 

Contabilidade Ambiental, com o fim de elaboração de monografia. 

Desde já agradecemos pela colaboração. 

 

A QUAL INSTITUIÇÃO VOCÊ PERTENCE: (   ) UERN (   ) MATER CHRISTI  (   ) UFERSA 

 

Preencha, na última coluna da tabela abaixo, conforme escala de 1 a 5, o seu nível de 

concordância quanto a cada uma das afirmações apresentadas a seguir. 

 

 

 
Sobre a Aprendizagem da Contabilidade Ambiental  

1 - Discordo plenamente 

2 - Discordo parcialmente  

3 - Nem concordo nem Discordo 

4 - Concordo parcialmente 

5 - Concordo plenamente  

1 
A contabilidade ambiental apresenta relevância para a formação 

profissional dos discentes? 
 

2 Existe a necessidade de se estudar a disciplina em questão?  

3 
A didática aplicada pelo professor é adequada para uma formação 

com qualidade? 
 

4 
O alunado, ao concluir a disciplina, estará apto para atuar neste ramo 

da contabilidade? 
 

5 
A didática aplicada pelo professor é fundamental para a resolução de 

problemas do cotidiano escolar?  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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ALTERAÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL  
CONFORME LEI 147/2014: ESTUDO EM UMA MICROEMPRESA D A CIDADE DE 

MOSSORÓ-RN 
 
 
 

RAFAEL RAMON FONSÊCA RODRIGUES 1 
MOISÉS OZÓRIO DE SOUZA NETO 2 

 
 
 

RESUMO 
 
Diante do acirramento dos mercados, carga tributária elevada e alterações na legislação, faz-
se necessário promover, continuamente, o planejamento tributário, método da contabilidade 
tributária que visa a redução dos tributos, os quais possuem duas vertentes: elisão e evasão 
fiscal. Através da alteração da Lei 123/2006, pela lei 147/2014, todas as atividades do setor de 
serviço podem optar pelo Simples Nacional, a partir de janeiro de 2015. O presente trabalho 
tem como objetivo analisar as alterações, pela opção do Simples Nacional, para uma 
microempresa da cidade de Mossoró-RN, após a Lei 147/2014. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, em razão do desconhecimento acerca do assunto, e qualitativa, por se tratar do 
estudo aprofundado do referido problema. A coleta dos dados foi de natureza primária, por 
terem sido coletados diretamente na empresa. Através de estudo da legislação e normas, 
comprova-se que o Simples Nacional possui uma maior praticidade quanto à opção pelo 
regime de tributação, cálculo, apuração e recolhimento do tributo, mas, diante das 
características da empresa analisada,mostra-se inviável economicamente, assim, 
compensando a empresa continuar a apurar seus tributos pelo Lucro Presumido. 
 
Palavras-chave: Planejamento Tributário. Simples Nacional. Mudanças. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

No cenário econômico atual, a busca por vantagens competitivas vem se tornando 

cada vez mais indispensável para a sobrevivência das organizações. Essa conjuntura provoca 

acirramento na concorrência e a busca de meios para se manter competitivo e não perder 

mercado. 

No Brasil, a alta carga tributária cultivada está forçando as organizações a buscarem 

novas soluções para reduzi-la sem, no entanto, cometerem a evasão fiscal.Essa carga tributária 

é uma das mais elevadas do mundo, o que representa um ônus tributário para as organizações 

empresariais sediadas no Brasil.A gestão tributária, diante de elevadas taxas de arrecadação, 

busca minimizar o desembolso da organização. Assim, o planejamento tributário é 

fundamental nas organizações, pois ele pode determinar o sucesso ou insucesso de uma 

empresa (DUARTE; CRUZ, 2012), visto a expressiva diferença nos resultados da 

organização.  

A estimativa empírica do funcionamento e operacionalização de serviços prestados, 

por empresas de medicina, traz controvérsias e questionamentos acerca do escopo ideal e das 

limitações para a recepção das demandas empresariais e tributárias, em razão das 

particularidades de cada organização. Enquanto que, para os profissionais da area tributária, 

diversas justificativas podem ser destacadas na defesa das dificuldades encontradas para a 

gestão dos tributos, pelo fato da diversidade de legislações e tributos, para empresários e 

usuários de informações da area da saúde, na tomada de decisões, pode haver uma carência e 

ausência de clareza no formato de apresentação dessas informações, ocasionando dúvidas 

sobre qual o regime de tributação mais vantajoso. 

No campo da Contabilidade Tributária, esse processo tornou-se ainda mais popular, 

diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, e a constante elevação da carga 

tributária, refletindo nos preços de produtos e serviços, fez surgir uma necessidade de se 

conhecer as reais incidências dos tributos para cada processo de venda ou prestação de 

serviço. Isso remete ao planejamento tributário, conceituado por Zanluca (2013) como “um 

conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributos”. Projetar a estrutura 

organizacional, com observação dos impactos tributários provocados, tornou-se, em passo 

acelerado, uma ação primordial para a sobrevivência das organizações. 

Diante das diversas mudanças da legislação, planejamento tributário se torna fator 

chave para o sucesso de qualquer empresa. A lei 147/2014 é uma dessas mudanças, pois trata 
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de diversas alterações na lei 123/2006, dentre elas, a possibilidade de todas as atividades do 

setor de serviços poderem optar pelo Simples Nacional, inclusive as empresas médicas. 

Em vista da diversidade de regimes tributários, da complexidade na compreensão da 

incidência dos mesmos, e pelas constantes mudanças na legislação, atualmente, diversas 

atividades econômicas podem optar pelo Simples Nacional.  

Em vista do contexto acima, a pesquisa tem como problema: Quais as alterações, pela 

opção do Simples Nacional, para uma microempresa da cidade de Mossoró-RN, após a Lei 

147/2014?  

No intuito de responder ao problema de pesquisa, chega-se ao objetivo de analisar as 

alterações, pela opção do simples nacional, para uma microempresa da cidade de Mossoró-

RN, após a Lei 147/2014. 

O presente trabalho é de suma importância, pois aborda uma nova opção de tributação 

para empresas médicas, conforme a lei 147/2014, trazendo, assim, conhecimento para os 

empresários e contadores, sobre as mudanças e opções oriundas dessa nova lei. O artigo 

também servirá de auxilio para classe acadêmica, podendo ser utilizado de suporte para outros 

estudos relacionados e para a sociedade, pois expõe a importância da contabilidade e de um 

planejamento tributário para as empresa. 

Este estudo está estruturado em seis seções, descritas a seguir. A primeira é constituída 

pela introdução, onde se contextualiza o tema, a problemática e justificativa do trabalho. As 

seções seguintes constituem a fundamentação teórica, abordando a contabilidade tributária, 

planejamento tributário, lucro presumido, Simples Nacional; Lei Complementar nº 147, de 7 

de agosto de 2014. Na sequência, aborda-se a metodologia e análise e resultados da pesquisa, 

e por fim a conclusão. 

 

2  CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

A Contabilidade Tributária não se restringe somente à apuração de tributo, deve 

também atuar na gestão do ônus fiscal. Para isso, o método consiste, basicamente, na 

aplicação de um adequado planejamento tributário. Bolson, Dutra e Berlatto (2014) 

complementam afirmando que, a contabilidade tributária tem como uma de suas funções a 

utilização de métodos e princípios próprios para interpretar e aplicar as normas legais, 

originados da legislação tributária, e apurar rigorosamente os proventos que devem ser 

tributados das organizações.  
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Assim, pode-se afirmar que a Contabilidade Tributaria, através de uma análise das 

particularidades da organização e da legislação vigente, busca reduzir o ônus tributário de 

maneira legal. 

Para Oliveira et al. (2009, p.27), a Contabilidade Tributaria é definida como: 

a) especialização da contabilidade, que tem como principais objetivos o estudo da teoria e a 

aplicação prática dos princípios e normas básicas da legislação tributária; 

b) ramo da contabilidade, responsável pelo gerenciamento dos tributos incidentes nas 

diversas atividades de uma empresa, ou grupo de empresas, adaptando ao dia-a-dia 

empresarial as obrigações tributárias, de forma a não expor a entidade às possíveis 

sanções fiscais e legais. 

Dentre o conjunto de funções da gestão tributária, as atividades do planejamento 

tributário estão ligadas com o estudo das alternativas legais para a gestão dos fatores que 

impactam na carga fiscal, como forma de maximização de resultados. Também com respeito à 

função da Contabilidade Tributária, Oliveira (2008, p.185) complementa afirmando que: 

 

[...] além da escrituração fiscal e do controle dos tributos que incidem sobre as 
atividades da empresa, uma das mais importantes funções da Contabilidade 
Tributária corresponde ao conjunto de atuações e procedimentos operacionais de 
uma empresa (especialmente os contábeis) que levaria a uma redução legal do ônus 
tributário empresarial, recolhendo exatamente o montante devido que foi gerado em 
suas operações [...]. 

 

Fica evidente que, além de apurar os tributos, a Contabilidade Tributária deve ainda 

atuar na gestão do ônus fiscal, reforçam Silva, D’Avila e Malaquias (2013). Os autores ainda 

afirmam que, para isso, o método consiste, basicamente, na aplicação de um apropriado 

planejamento tributário, o que demanda conhecimento da legislação tributária, e na 

preparação de relatórios contábeis eficazes, que evidenciem rigorosamente a situação das 

contas do patrimônio e do resultado – o que diante da vasta legislação vigente no País, requer 

um profundo conhecimento em contabilidade. 

 

3  PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

O Planejamento Tributário não se presta somente à redução da carga tributária, mas, 

faz parte de todo o contexto de uma organização, sendo utilizado como forma de 

maximização de resultados. Somente a redução de um tributo pode não refletir positivamente 

nos negócios, pois outros aspectos podem ser afetados. Elaboração de projetos para reduzir os 
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custos é a estratégia mais popular nos dias atuais, em todo o mundo globalizado. A esse 

respeito, Oliveira et al. (2009) comentam que, numa economia instável como a brasileira, para 

se obter resultado, sem dúvidas, um dos mais importantes métodos de que dispõem as 

organizações, para que possam reduzir seus custos tributários, sem ferir as diversas 

legislações que regulamentam os mais diversos tributos, é o planejamento tributário, em todas 

as etapas da cadeia de valores organizacional.  

Para compreender o conceito e interpretar, da ótica mais correta, o que vem a ser 

Planejamento Tributário, deve-se levar em consideração a denominação de tributo, presente 

no Código Tributário Nacional (CTN), em seu Art. 3º, que define: “Art. 3º - 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.” 

Assim, Planejamento Tributário pode ser entendido como o ramo empresarial que se 

desenvolve de forma designadamente preventiva, e projeta atos e fatos administrativos, com o 

caráter de destacar quais são os ônus tributários em cada uma das opções legais (lícitas) 

disponíveis, e atentar para que seja implantada aquela menos onerosa.  

Vale advertir que, desenvolver o planejamento tributário não é apenas um direito 

garantido na Constituição Federal, mas também uma obrigação legal motivada pelo artigo 153 

da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), afirmando que o gestor da organização 

precisa desenvolver, quando no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo 

homem ativo e probo deve habituar-se a empregar na administração dos seus próprios 

negócios. Assim, o gestor deve desenvolver técnicas de organização preventivas de negócios, 

permitindo ao fisco se apoderar dos devidos recursos impostos, visando a uma legítima 

economia de tributos. 

O planejamento tributário tem duas vertentes, a elisão fiscal, que é o agir eticamente, 

dentro dos moldes legais do planejamento, e a evasão fiscal, que é o não agir eticamente, e 

agir fora dos padrões do planejamento, de maneira ilícita.Postal, Henrique e Antunes (2008, p. 

66) complementam afirmando que: 

 

A elisão fiscal é saber utilizar habilmente uma brecha do arsenal fiscal sem violar a 
Lei Maior e sem lesar o Fisco. Portanto, quando o contribuinte estrategicamente 
recorre a uma combinação engenhosa ou efetua uma operação particular se baseando 
sobre uma convenção não atingida pela legislação fiscal em vigor, usando com 
sabedoria o texto legal, sem o violar, e as lacunas da lei para atingir os seus 
objetivos, ele está praticando a elisão fiscal. Se a economia tributária for resultante 
da adoção de uma alternativa legal, menos gravosa, ou de lacuna da lei, denomina-se 
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elisão fiscal. Logo, a elisão fiscal é legítima e lícita, pois é alcançada por escolha 
feita de acordo com o ordenamento jurídico. 

 

Deste modo, conhecer os tributos e a legislação fiscal, tanto nacional como 

internacional, é fundamental para aquelas organizações que buscam pagar menos impostos de 

uma forma legal. Aliás, os estímulos fiscais encontram-se expressivamente dependentes de 

diversos fatores, como o setor de atividade em que estão inseridos, o ciclo econômico 

organizacional, as condições estruturais e as políticas orçamentais.  

O ato de sonegar está volvido para a utilização de meios ilegais, que partem do não 

pagamento de um tributo que é devido, lembra a fraude, impostura ou a dissimulação. Esse 

ato é tido como omissão dolosa, pois tem como alvo mascarar, evitar ou retardar a informação 

do fato gerador da obrigação fiscal diante do domínio fazendária. Isso leva a Evasão 

Fiscal,que, conforme Barbosa et al. (2014), consiste em utilizar métodos  indevidos, ilícitos, 

ilegais e omissos, que violem espontaneamente a lei fiscal ou o regulamento fiscal. É uma 

fraude raramente perdoável, porque ela é flagrante em virtude de que o contribuinte (pessoa 

jurídica e/ou física) se resiste, conscientemente, à lei e aos ditames do fisco, ocasionando 

prejuízos aos cofres públicos. Isso, assim sendo, não deve ser posto em prática.  

 

3.1  LUCRO PRESUMIDO 

 

O lucro presumido foi desenvolvido para facilitar a apuração do Imposto de Renda e, 

com isto, instigar empresários, que atuavam de maneira informal a se formalizarem. Segundo 

os termos do art. 516 do Regulamento do Imposto de Renda (1999), o Lucro Presumido é um 

método simplificado de tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas que não estão 

obrigadas a tributação pelo Lucro Real. Barbosa (2013) complementa que, tal regime de 

apuração de lucro é empregado para fazer a presunção do lucro das pessoas jurídicas, partindo 

da aferição de receita bruta ou de outras receitas que possam ser tributáveis. Não se leva em 

consideração o valor real, mas um valor aproximado, ou seja, uma presunção do lucro.   

A opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido pode ser feita mediante o 

primeiro pagamento do imposto, o qual será identificado pelo código do Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF). No entendimento de Pinto (2011), a opção pelo 

regime será definida com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, 

apropriado ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário, e será aplicada durante 

todo o ano-calendário da organização, compreendido de janeiro a dezembro. 
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Podem ainda optar pela tributação com base no Lucro presumido as pessoas jurídicas 

que estão iniciando as atividades ou que resultem de incorporação, fusão ou cisão, desde que 

não sejam obrigadas a optar pelo Lucro Real (BARBOSA, 2013). Diante de alguma 

transformação ou restrição, a empresa poderá optar pelo Lucro presumido se este, dentre as 

opções de regimes disponíveis, for o mais vantajoso para a organização.  

Ao optar por este regime tributário, a organização passa a apurar os impostos sobre a 

receita bruta, do qual se presume um percentual de lucro. Sobre os limites de receitas, 

Oliveira e Castilhos (2013) advertem que, dependendo do nível da receita bruta no ano-

calendário imediatamente anterior, a maioria das empresas pode optar pelo lucro presumido, 

desde que apurem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro trimestralmente, 

em função das bases correntes.As pessoas jurídicas que podem optar por este regime de 

tributação são as que possuem uma receita bruta limite, como descrita no Art. 13 da Lei 

9.718/98, alterado pela Lei 12.814/13: 

 

Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta 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 de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, 
poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido.  

 

A apuração do Lucro Presumido acontecerá trimestralmente. Existem percentuais 

definidos para cada tipo de atividade, para calcular o IRPJ e CSLL, conforme está previsto no 

art. 518 e 519 do Decreto nº 3000/99. Nestes artigos, nota-se que o percentual não é fixo, ele 

sofre modificações conforme a atividade empresarial desenvolvida. Então pode-se dizer que, 

fundamentalmente, existem as seguintes alíquotas: vendas de mercadorias 8%; revenda de 

combustível 1,6%; sobre o transporte de passageiros 16%; sobre a prestação de serviços 32%; 

Existem ainda outros porcentuais diante da quantidade de atividades existentes e meios de 

tributação diferenciados. 

 

3.2  SIMPLES NACIONAL 

 

A lei nº 9.317, de 05/12/96 (Lei do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos das 

Micro e Pequenas Empresas – SIMPLES), destacou-se como marco no desenvolvimento e 

incentivo da micro e pequena empresa, principalmente no que se refere à legislação tributária, 

dando destaque ao período anterior e posterior à opção por essa forma de tributação. 
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Posteriormente, foi substituída pela Lei 123/2006, a qual veio estabelecer normas tributárias 

relacionadas asmicro e pequenas empresas (MPE’s).  

Com a lei complementar 123, de 2006, ficou instituído o Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte. Deve-se observar que esta forma de tributação teve inicio a partir de 1º de 

julho de 2007, substituindo o Simples Federal. Esta forma de tributação é admitida apenas 

para as microempresas e empresas de pequeno porte (OLIVEIRA; CASTILHOS, 2011). 

O Simples, em sua estrutura, traz o beneficio de alíquotas diferenciadas e crescentes 

dos tributos, de acordo com as atividades exercidas, conforme Pinto (2011) reforça, afirmando 

que, toda a empresa participante do Simples Nacional deve recolher o valor que é calculado 

por mediação da aplicação de um determinado percentual sobre o total da receita bruta da 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos últimos doze meses.  

O Simples não trouxe consigo apenas facilidades no recolhimento dos tributos, mas 

simplificou as demonstrações e obrigações mediante o Fisco. As principais obrigações das 

empresas optantes pelo Simples consistem em efetuar o pagamento dos impostos e 

contribuições, unificados pelo Simples em uma única guia, apresentar anualmente declaração 

simplificada, possuir livro caixa e livro de registro de inventário e todos os documentos nos 

quais se baseia a sua escrituração (PEREIRA; ALCANTARA, 2013). Tais facilidades 

possibilitam a formalização de diversos empresários que atuam de maneira informal no 

mercado.  

 

3.2.1  Lei Complementar nº 147 

 

Dentre as limitações do Simples Nacional, existe a restrição de algumas atividades em 

poder solicitar a opção por este regime tributário. Com a Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, que institui o Estatuto da 

Micro e Pequena Empresa e dispõe sobre o Simples Nacional, as alterações incluíram todo o 

setor de serviços. Segue algumas categorias beneficiadas: Advocacia; Agenciamento (exceto 

de mão-de-obra); Arquitetura, Engenharia, Medição, Cartografia, Topografia, Geologia, 

Geodésia, Testes, Suporte e Análises Técnicas e Tecnológicas, Pesquisa, Design, Desenho e 

Agronomia; Auditoria, Economia, Consultoria, Gestão, Organização, Controle e 

Administração; Corretagem; Fisioterapia; Jornalismo e Publicidade; Medicina Veterinária; 

Medicina (inclusive laboratorial e enfermagem); Odontologia. 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

64 
 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –

SEBRAE(2014), o Simples pode gerar uma economia de até 40% no pagamento de tributos 

para as empresas. Mas apesar de facilitar os recolhimentos tributários e declarações fiscais e 

contábeis, faz-se necessário realizar estudos tributários sobre este novo regime tributário 

proposto, onde a maioria das atividades incluídas no Simples irá ser tributada pelo anexo VI, 

com percentual inicial de 16,93% sobre a receita bruta, podendo alcançar uma alíquota de até 

22,45%, segundo a Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.  

 

4  METODOLOGIA  

 

O método, para elaboração desta pesquisa, tem como tipologia, quanto aos objetivos, a 

pesquisa exploratória, visto a recente alteração da Lei 123/2006 pela lei 147/14, 

caracterizando-se deste modo por tratar de um assunto ainda pouco conhecido, com estudo 

inicial e por tratar-se de uma lei recente, do dia 07 de Agosto de 2014. Ao concluir a pesquisa, 

será inserido na literatura um maior entendimento sobre o assunto. E, por ser um tipo de 

pesquisa muito específica, ela assume a forma de um estudo de caso (GIL, 2008). 

Quanto à abordagem do problema, tem caráter qualitativo, por não usar métodos 

estatísticos. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 5), o enfoque quantitativo utiliza a 

coleta ea 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 [...]”. Uma 

pesquisa qualitativa tem abordagem mais profunda em relação ao tema pesquisado, além de 

não usar nenhum método estatístico. 

Quanto à fonte dos dados, é de natureza primária, os quais foram coletados 

diretamente na empresa, mediante prévia autorização dos gestores. A coleta dos dados, na 

organização, foi a partir da análise documental, onde foram cedidos os livros fiscais de 

entradas e saídas, comprovantes de recolhimentos dos tributos, folha de pagamento, encargos 

incidentes sobre esta e comprovantes de Guia da Previdência Social (GPS) e Guia de 

Recolhimento do Fundo Garantidor por Tempo de Serviço e Informações da Previdência 

Social (GFIP). A pesquisa também usou fontes secundárias como livros, artigos, legislação 

para analisar as mudanças ocasionadas pela lei 147/14. 

Os dados da pesquisa foram colhidos no período de 20 de outubro de 2014 a 15 de 

Novembro de 2014. Após a coleta de dados, foram realizadas análises tributárias 
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comparativas, entre a tributação da empresa pelo regime da qual já é optante (Lucro 

presumido) com a tributação pelo regime do Simples nacional, do qual a empresa poderá 

optar a partir de 01 de janeiro de 2015, de acordo com as alterações da Lei 147/14. Foram 

levados em consideração também outros fatores, como: praticidade na apuração, cálculo dos 

tributos, declarações exigidas e riscos de sanções fiscais. 

A presente pesquisa foi realizada em uma empresa do ramo de serviços médicos, 

localizada na cidade de Mossoró/RN, a qual está em funcionamento desde 15 de Abril de 

2009, com o objetivo de expandir mercado, formalizando convênios com planos de seguros e 

com outras pessoas jurídicas em geral.  Os dados foram tratados em tabelas para análises e 

comparações. 

 

5  ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Diante da aplicação da gestão tributária na empresa de serviços médicos, que é optante 

pelo regime de apuração do Lucro Presumido, verifica-se, na análise do faturamento dos 

últimos 12 meses, uma variação em sua receita, acarretando na variação dos encargos sobre o 

faturamento, que no período de outubro de 2013 a Setembro de 2014 foi de R$ 511 500,00. A 

tabela seguinte mostra a arrecadação tributária desse faturamento. 

 

Tabela 1 – Arrecadação tributária pelo Lucro Presumido 
MESES IRPJ CSLL PIS COFINS CPP ISS TOTAL 

Out./2013  2169,60 1301,76 293,80 1356,00   363,41 2260,00 7744,57 
Nov./2013  1996,80 1198,08 270,40 1248,00 363,41 2080,00 7156,69 
Dez./2013  1560,00 936,00 211,25 975,00 726,82 1625,00 6034,07 
Jan./2014  1694,40 1016, 64 229,45  1059,00 388,06 1765,00 6152,55 
Fev./2014  1891,20 1134,72 256,10 1182,00 388,06 1970,00 6822,08 
Mar./2014  2097,60 1258,56 284,05 1311,00 388,06 2185,00 7524,27 
Abri./2014  2208,00 1324,80 299,00 1380,00 388,06 2300,00 7899,86 
Mai./2014  2184,00 1310,40 295,75 1365,00 388,06 2275,00 7818,21 
Jun./2014   2256,00 1353,60 305,50 1410,00 388,06 2350,00 8063,16 
Jul./2014 2020,80 1212,48 273,65 1263,00 388,06 2105,00 7262,99 
Ago./2014  2136,00 1281,60 289,25 1335,00 388,06 2225,00 7654,91 
Set./2014  2337, 60 1402,56 316,55 1461,00 388,06 2435,00 6003,17 
TOTAL 24552,00 14731,20 3324,75 15345,00 4946,18 25575,00 88474,13 

Fonte: Estudo de caso (2014). 
 

 Nota-se que a empresa teve alto valor pago de imposto no período, totalizando 

R$88.474,13, onde o que mais onerou foi o ISS seguido do IRPJ, totalizando juntos 56,65% 

dos impostos arrecadados no período. Esse fato pode ser devido à empresa estudada se 

enquadrar em uma das atividades consideradas mais lucrativas na presunção do lucro. 
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Já os encargos trabalhistas, que nesse regime de tributação independem da receita para 

serem geradas suas obrigações, elevaram o percentual da arrecadação tributária em meses 

com menor receita. Sobre o faturamento houve a incidência tributaria no período de 5,6%. 

 Caso a empresa realize a opção pelo regime de tributação do Simples Nacional, será 

tributada conforme a tabela VI da Lei 147/2014, e, diante do faturamento de R$ 511.500,00, 

será aplicada a alíquota de 18,43%. Foi realizada uma simulação, caso a empresa opte por 

esse regime (Tabela 2). 

É notório que os cálculos são feitos de forma mais simples, pois gera apenas um 

recolhimento ao mês, totalizando no período o valor de R$94.269,45. É importante salientar 

que, é mantida uma média aproximada de valor a recolher mensalmente, pois não existe 

imposto apurado de forma trimestral, que é o caso do lucro presumido, podendo assim a 

empresa gerenciar melhor seu fluxo de caixa. 

 

Tabela 2 – Arrecadação tributária pelo Simples Nacional 
Meses (DAS) 
Outubro/2013 8330,36 
Novembro/2013 7666,88 
Dezembro/2013 5989,75 
Janeiro/2014 6505,79 
Fevereiro/2014 7261,42 
Março/2014 8053,91 
Abril/2014 8477,80 
Maio/2014 8385,65 
Junho/2014 8662,10 
Julho/2014 7759,03 
Agosto/2014 8201,35 
Setembro/2014 8975,41 
Total 94269,45 

Fonte: Estudo de Caso (2014). 
 

Em comparação mensal entre as tabelas 1 e 2, é perceptível que apenas no mês de 

janeiro de 2014 a opção pelo Simples Nacionalse mostra vantajosa, no que tange ao 

recolhimento de tributos, diante de uma queda de receita e por não haver variação da 

Contribuição Previdenciária Patronal(CPP) na apuração pelo Lucro Presumido.  

 A Tabela 3 mostra o comparativo dos totais de impostos apurados na Tabela 1 e 

Tabela 2. 

 

Tabela 3 – Comparativo Lucro Presumido x Simples Nacional 
Período Simples Nacional Lucro Presumido Diferença 
Out./2013 a Set./2014 94269,45 88474,13 5795,32 
Fonte: Estudo de Caso (2014). 
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Entre os regimes propostos, do ponto de vista tributário, torna-se menos oneroso a 

empresa permanecer no regime tributário do Lucro Presumido, em razão de um ônus na 

arrecadação fiscal de R$5.795,32, caso opte pelo Simples Nacional, o que representa um 

aumento de 6,55% na arrecadação tributária, tendo como base o faturamento apresentado.  E 

1,13% em face de toda a receita bruta da empresa.  

 Na análise do planejamento tributário para a empresa, levou-se em consideração não 

só as vantagens econômicas, mas todas as melhorias impostas por cada regime proposto á 

organização, a exemplo das facilidades na implementação, meios de apuração dos tributos e 

as formas de arrecadação. Por isso, o simples mostrou-se vantajoso pela facilidade na 

apuração e arrecadação do tributo, de acordo com a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Características dos regimes tributários 
DESCRIÇÃO LUCRO PRESUMIDO SIMPLES NACIONAL 

Cálculo: SICALC Site do Simples 
Meios de Recolhimento: 4DARF’s, 1 DAM e 1GPS DAS (Guia Única) 
Limite de Faturamento: 3,6 milhões 78 milhões 
Quanto a Opção: Pagamento do primeiro DARF Mediante a solicitação no site 
Fonte: Estudo de Caso (2014). 

 

 Diante dos dados coletados junto à empresa, informações levantadas da legislação e 

órgãos fiscalizadores, o Simples Nacional destaca inúmeras facilidades, quanto aos processos 

de apuração, geração e recolhimento dos tributos, redução dos riscos e aplicações de sanções 

fiscais em relação a quantidade de atividades, declarações junto ao fisco e redução na 

quantidade de guias de recolhimento dos tributos. Quanto ao faturamento, ambos os regimes 

detém de limites satisfatórios para a empresa analisada.  

 

6  CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho, foram abordados temas da contabilidade tributário, dando ênfase ao 

processo de planejamento tributário, que, diante da vasta legislação e de diversos regimes de 

apuração dos tributos, faz-se necessário para enfrentar a competitividade, especialmente pela 

redução de custos, proporcionada pela gestão tributária, que busca a redução do ônus 

tributário utilizando-se da legislação e normas de maneira legal e ética (Elisão Fiscal) ou 

visando burlar a legislação, utilizando a sonegação como ferramenta (Evasão fiscal).  

Considerando a alteração da Lei 123/2006 e a contemplação de diversas atividades 

poderem optar, a partir de 2015, pelo regime tributário do Simples Nacional, o objetivo do 
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presente trabalho foi alcançado, que é analisar as alterações pela opção do Simples Nacional, 

para uma microempresa da cidade de Mossoró-RN, após a Lei 147/2014. 

A partir da análise dos dados, comprovou-se que o Simples Nacional promove 

facilidades na opção, apuração, cálculo e recolhimento dos tributos, mas, diante do 

comparativo da apuração dos tributos entre o regime atual da empresa (Lucro Presumido) e o 

Simples Nacional, este último mostrou-se mais oneroso no âmbito fiscal, sendo vantajoso, 

financeiramente, que a empresa continue a apurar seus tributos pelo Lucro Presumido. 

O presente estudo limita-se por tratar-se de um estudo de caso, com características 

especificas, como: quantidade e remuneração de funcionários e valores específicos do 

faturamento, o qual não pode generalizar os resultados obtidos através das análises.  
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RESUMO 
 

Este artigo busca evidenciar a percepção de futuros egressos de Cursos de Ciências Contábeis 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em relação às expectativas discentes 
sobre a preparação para o mercado de trabalho. Assim, para atingir tal objetivo, o estudo 
contempla uma pesquisa de campo através de estudo de caso com discentes do 9º e 10º 
períodos (semestres), para identificar a concepção dos futuros contabilistas acerca de aspectos 
relacionados a sua profissão. A pesquisa tem um caráter qualitativo, pois trata da 
compreensão de um fenômeno relacionado ao objeto de estudo. Desse modo, aborda-se, de 
forma objetiva, a visão dos alunos sobre a perspectiva pós-conclusão de Curso. A conclusão 
do estudo mostra que, os alunos pesquisados consideram o conhecimento adquirido no Curso 
de Ciências Contábeis insuficiente às demandas do mercado de trabalho, bem como, não se 
sentem preparados para o Exame de Suficiência nem para atuar nesse mercado. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Com o advento das novas tecnologias e com os reflexos da globalização, o mercado de 

trabalho, para os Bacharéis em Ciências Contábeis, passou por algumas mudanças, inovando 

o cenário da profissão e exigindo o maior número de informações pertinentes ao controle e 

planejamento para a tomada de decisão dentro e fora das entidades. Além disso, a valorização 

do profissional contábil, nos dias atuais, avança no que diz respeito às expectativas da carreira 

contábil, atraindo olhares e, consequentemente, sendo opção para os jovens ingressantes nos 

cursos de graduação. 

Diante dessas considerações, surge o seguinte questionamento: Qual a concepção dos 

discentes dos cursos de Ciências Contábeis de Alexandria, Patu e São Miguel, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sobre sua preparação para atuar no mercado 

de trabalho? 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a percepção de futuros egressos de cursos de 

Ciências Contábeis, observando as expectativas de discentes do 9º e 10º períodos 

(semestres),sobre sua preparação para o mercado de trabalho, como fator indispensável para 

se tornar um profissional capacitado, capaz de enfrentar as possíveis dificuldades do exercício 

profissional. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fechada, por apresentar questões objetivas, sendo 

um estudo de caso que utiliza um questionário como instrumento para obtenção de dados e 

informações a respeito da problemática em questão, a fim de apresentar resultados concretos 

que mostrem a real situação em que se encontram os alunos próximos a concluírem a 

graduação. 

O trabalho está organizado em cinco seções, incluindo a introdução (primeira seção) e 

conclusão (quinta seção). A segunda seção trata do mercado de trabalho contábil, 

apresentando as expectativas e exigências da profissão; a terceira seção aborda as vantagens e 

desvantagens que os futuros contabilistas encontrarão ao ingressarem no mercado; mostra 

ainda uma simples comparação entre os profissionais já atuantes no mercado e os que estão 

próximos a sair da graduação; a quarta seção apresenta informações sobre a instituição e o 

público pesquisado e a exposição dos resultados da pesquisa. 
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2  MERCADO DE TRABALHO CONTÁBIL 

 

Estudos mostram que o mercado de trabalho não apresenta preconceito com idade; o 

que ele requer não éum profissional estático, sem atitude; ele necessita profissionais contábeis 

que tenham criatividade, desenvoltura, capacidade de solucionar problemas, visão gerencial, 

ousadia, liderança, trabalhem em conjunto, sejam flexíveis as mudanças que podem ocorrer, 

sejam motivados com a area, tenham conhecimento profundo da contabilidade e apresentem 

capacidade de absorver conhecimentos. 

Nesse sentido, Iudícibus (1991, p.7 citado por DIAS; MOREIRA, [s.d.], p. 2) diz que: 

 

[...]para o seu beneficio profissional e como cidadão o contador deve manter-se 
atualizado não apenas com as novidades de sua profissão mas, de forma ampla, 
interessar-se pelos assuntos econômicos, sociais e políticos que tanto influem no 
cenário em que se desenrola a profissão. 

 

É importante destacar que, diante as exigências do mercado de trabalho, o Contador 

precisa ter domínio de conhecimento sobre todas as areas que englobam ou possuem afinidade 

com a contabilidade, além de estar constantemente informado sobre os assuntos e informações 

do mercado, para o melhor andamento e exercício da profissão. 

Há pouco tempo, mais precisamente em 2010, com o início da adaptação àsNormas 

Internacionais de Contabilidade, a Receita Federal passa a exigir que as empresas enviem as 

informações por meio digital, de forma prática e segura. Por conseguinte, a Equipe de 

Professores da FEA/USP (2010, p. 10) afirma que: 

 

[...] à medida que o contador se familiariza, cada vez mais, com os métodos 
quantitativos e a computação; à medida que os órgãos representativos de classe se 
preocupam com a melhoria sempre crescente dos conceitos e normas contábeis, 
poder-se-á assegurar que os horizontes da contabilidade serão os mais amplos e 
promissores possível. 

 

Devido à demanda de informações a serem transmitidas para o governo e melhor 

acompanhamento da situação econômico-financeira das empresas, os escritórios de 

contabilidade continuam necessitando de um grande número de profissionais capacitados, 

sendo que, o mercado valoriza, fundamentalmente, o profissional com visão gerencial e 

promissora, que seja capaz de acompanhar a definição estratégica de negócios das empresas, 

para apresentá-la nos relatórios gerenciais, uma vez que, o Contador deixou de ser apenas um 
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mero calculador de impostos e passou a atuar no processo de tomada de decisão das 

entidades. 

As oportunidades estão presentes em todas as regiões do país, tanto nos grandes 

centros urbanos como nos interiores, sendo que, as maiores oportunidades e, 

consequentemente, os melhores salários estão nas grandes e médias empresas. Nesse sentido, 

a Equipe de Professores da FEA/USP (2010, p. 8), diz que, pode-se afirmar, sem receio de se 

incorrer em erro, que o mercado de trabalho para o Contador de alto nível, hoje, no Brasil, é, 

em média, um dos melhores entre os profissionais liberais, no sentido financeiro, 

principalmente.   

 

3  VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS ESTUDANTES DE CONTABILIDADE 
PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Sabe-se que, sempre existem dificuldades impostas pelo mercado de trabalho, 

principalmente tratando-se de profissionais que estão prestes a sair da graduação. Com a 

profissão contábil não é diferente, porque a maioria das empresas, que estão surgindo 

atualmente, prefere optar por contadores já experientes e que tenham serviço prestado, o que 

demonstra maior credibilidade para a permanência da entidade no mercado. Entretanto, a 

empresa pode oferecer oportunidades dele mostrar seu trabalho como estagiário, por exemplo, 

de forma gradual, com o intuito de observar a seriedade, honestidade e competência, dando a 

ele tarefas simples. 

Além disso, existe a possibilidade de, quando o universitário sair da graduação, 

defrontar-se com uma saturação no mercado de trabalho contábil, até mesmo na sua própria 

cidade, pois existirão profissionais antigos consolidados e outros contabilistas que concluíram 

há poucos anos. Isso pode gerar profissionais não atuantes e insatisfeitos com o Curso, porém, 

se a mente deles estiver focada para “eu quero” (vontade de crescer na area contábil),“eu 

posso”(determinação) e “eu vou vencer” (conquistar),os obstáculos serão apenas uma etapa 

para o sucesso. 

Provavelmente, o primeiro passo do estudante, que está próximo de sair da 

universidade, será tentar adquirir o registro por meio do Exame de Suficiência, que dará a ele 

a possibilidade de atuar no mercado de trabalho como contabilista. 

Ainda existe a possibilidade de participação em concursos, que geralmente apresentam 

alta concorrência, como o ramo de auditoria, e oportunidade para aqueles que desejam seguir 
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a carreira docente. Todavia, ainda pode-se observar, como outro possível problema,a 

dificuldade de adaptação do aluno, que irá ingressar no mercado de trabalho. 

 Aqueles profissionais que,hoje, ainda ficam presos ao passado e só conhecem, 

exclusivamente, a contabilidade em termos de partidas dobradas, debitando e creditando sem 

agregar nenhum valor a empresa, estarão, segundo Consenza (2001), com seus dias 

condenados. 

O profissional que está saindo da Universidade apresenta, como principal vantagem, o 

entendimento de que o contabilista deixou de ter apenas a função de fazer as demonstrações 

contábeis ou apurar impostos e passou a perceber que esse profissional detém as informações 

e a capacidade para contribuir nas decisões gerenciais. Todavia,também apresenta novas 

ideias ou uma nova visão e a vontade de mudar o que está obsoleto, fazendo com que a 

profissão contábil se desenvolva, de uma forma que possa atender as necessidades dos 

stakeholders (interessados pelas informações contábeis) e ampliando, de certa forma, sua visão e 

area de atuação. 

 

4  ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 Esta seção trata da análise e resultados dos dados pesquisados, a fim de responder a 

problemática de pesquisa. 

Para a execução da pesquisa empírica, foi elaborado um questionário contendo oito 

perguntas objetivas, buscando, principalmente, analisar a percepção dos discentes sobre o 

mercado de trabalho contábil. 

 

4.1  A INSTITUIÇÃO E O PÚBLICO PESQUISADO 

 

A pesquisa foi realizada em três cursos de Ciências Contábeis da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, ofertados nos Núcleos Avançados de Educação Superior de 

São Miguel e Alexandria e no Campus Avançado de Patu, no Estado do Rio Grande do Norte. 

O público pesquisado foi, respectivamente, os alunos dos 9º (Núcleos) e 10º (Campus) 

períodos presentes em sala no dia da aplicação do questionário de pesquisa. A representação 

da quantidade de alunos pesquisados consta na tabela seguinte. 
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Tabela 1 – Localização e quantidade de alunos participantes da pesquisa 

LOCAL PESQUISADO QUANTIDADE DE ALUNOS 

Núcleo de São Miguel (9º período) 16 

Núcleo de Alexandria (9º período) 27 

Campus Avançado de Patu (10º período) 13 

TOTAL 56 

Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

 

Na ocasião da pesquisa de campo, o Departamento de Ciências Contábeis 

contavacom18 professores, sendo oito efetivos e 10 contratados provisoriamente, com as 

seguintes titulações: um doutor, dois mestres e quatorze especialistas, para assistiros cursos de 

Ciências Contábeis do Campus de Patu e dos Núcleos de Alexandria e São Miguel. 

É importante destacar que, segundo o Departamento de Ciências Contábeis (2008),o 

objetivo do Curso de Ciências Contábeis da Instituição é formar profissionais capacitados 

para a organização e execução de serviços de contabilidade em geral, de modo a participar do 

controle e planejamento de empresas. 

 

4.2  ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Nesta seção, analisam-se os dados pesquisados para obtenção de resultados, a partir de 

oito questionamentos apresentados no instrumento de pesquisa – o questionário, a saber: faixa 

etária; grau de satisfação; influência pelo Curso; pretensões acadêmicas; preparação para o 

mercado de trabalho; suficiência de conhecimentos; preparação para o Exame de Suficiência; 

identificação com o Curso. 

 

Questão 1 – Faixa etária dos discentes. 

A partir dos dados coletados, é possível caracterizar a faixa etária dos alunos 

questionados, sendo possível ter uma estimativa de inserção destes no mercado, conforme é 

apresentado a seguir. 
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Questão 2 – Grau de

A questão procurou verificar qual a satisfação dos discentes com o 
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de cursar Ciências Contábeis foram: 
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Fonte: Pesquisa de campo (2014). 

Grau de satisfação “geral” com o curso de Ciências Contábeis

A questão procurou verificar qual a satisfação dos discentes com o 

dos alunos avaliaram o Curso como sendo bom e 23% como regular. 
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Questão 4 – Pretensões
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5  CONCLUSÃO 

 

Após o desenvolvimento da pesquisa e obtenção dos dados, percebeu-seque, do ponto 

de vista dos alunos do9º e 10º períodos dos cursos de Ciências Contábeis de Alexandria, Patu 

e São Miguel, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o conhecimento adquirido 

durante a graduação é insuficiente para atender as necessidades profissionais e atuação no 

mercado de trabalho. Por outro lado, o trabalho evidencia que, somente através da vontade, 

determinação e dedicação, aperfeiçoamento contínuo através da pesquisa, da extensão e 

cultivo do saber, o aluno poderá superar as deficiências da graduação, tendo em vista que a 

busca pela atualização das informações de mercado é indispensável para se tornar um bom 

profissional. 

É importante destacar que, conforme mostrado na pesquisa, o aluno busque sempre 

aprimorar e especializar-se em alguma area do ramo da contabilidade, pois o mercado de 

trabalho também exige do profissional uma habilidade nessa ciência. 

Além disso, é preocupante que 75% dos alunos não se encontrem preparados para 

realizar o Exame de Suficiência do CRC, pois esse é o primeiro processo de avaliação que 

verifica a possibilidade de inserção do profissional, recém-formado, no mercado de trabalho. 

Assim, outro dado que fundamenta essa preocupação é o fato de 79% dos discentes não se 

sentirem preparados para atuar no mercado após concluírem a graduação. 

A percepção dos discentes sobre o mercado de trabalho possibilitou analisar que a 

Universidade precisa refletir acerca da preparação dos alunos e, de certa forma, colocar em 

pratica o projeto politico-pedagógico do Curso, visando formar profissionais que não somente 

gostem ou se identifiquem como Curso, mas que atendam as expectativas da profissão, bem 

como do mercado de trabalho. 

Contudo, é possível afirmar que o sucesso é algo que os estudantes devem construir a 

cada momento, pelas suas ações e atitudes, mas que depende, de alguma maneira, de suas 

escolhas. Dessa forma, o diferencial do profissional está na autoavaliação, reciclagem de seus 

conhecimentos e na educação continuada, a exemplo da especialização, mestrado e doutorado. 
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ANEXO ÚNICO 
 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria do Estado da Educação da Cultura e dos Desportos-SEDC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN 
Núcleo Avançado de Ensino Superior de São Miguel-NAESSM 

  
O presente questionário é parte complementar da pesquisa cientifica realizado 

pelos alunos do 5º período do Curso de Ciências Contábeis, do Núcleo Avançado de 

Educação Superior de São Miguel/RN, pertencente ao Campus Avançado de Patu da 

UERN, com o objetivo de analisar a percepção de discentes do 9º e 10º períodos a 

respeito do mercado de trabalho do Contador. Agradecemos a relevante contribuição. 

 
1.Mencione sua faixa etária dentre as opções abaixo: 

(  ) Até 20 anos (  ) 21 à 30 anos  (  ) 31 à 40 anos (  ) 41 à 50 anos (  ) Acima de 50 anos. 

2. Indique o grau de satisfação “geral” com o Curso de Ciências Contábeis: 
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(  ) Péssimo (  ) Ruim (  ) Regular (  ) Bom (  ) Ótimo 

3. Dentre os fatores abaixo, indique a opção que influenciou na sua decisão de estudar 

Ciências Contábeis.  

(  ) Influência Familiar   (  ) Possibilidade de emprego 

(  ) Crescimento Profissional  (  ) Somente ter um nível superior  

(  ) Já trabalha na area financeira (  ) Outro 

4. Após a conclusão do Curso de Ciências Contábeis, o que você irá fazer? 

(  ) Especialização/Pós-graduação (  ) Mestrado    

(  ) Doutorado    (  ) Ficar apenas com a graduação 

5. Você se sente preparado para, quando sair da Universidade, atuar no mercado de trabalho? 

(  ) Sim    (  )Não  

6. Você considera que o conhecimento adquirido até o momento, na sua graduação, será 
suficiente para atender as expectativas do mercado? 

(  ) Sim    (  ) Não 

7. Você se sente preparado para realizar o Exame de Suficiência do CRC? 

( ) Sim     (  ) Não  

8.Você se identifica com o Curso? 

(  ) Sim    (  ) Não 
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: ESTUDO SOBRE SUA APLICABIL IDADE NAS 
EMPRESAS REVENDEDORAS DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DA CI DADE DE 

PAU DOS FERROS/RN 
 
 
 

KÉCIO LEOCÁRDIO DO RÊGO 1 
FRANCISCO CLEITON DA SILVA PAIVA 2 

 
 
 

RESUMO 
 

Com o mercado cada dia mais aberto e competitivo, os consumidores estão mais exigentes e 
sentindo a necessidade de gestões empresariais responsáveis, que se preocupem não só com o 
lucro, mas com todo o ambiente interno e externo ao seu negócio. Diante das novas 
preocupações que se apresentam nas organizações, resultantes de uma mudança de 
comportamento nas entidades, surge um novo ramo na contabilidade, a Contabilidade 
Ambiental, que tem como função registrar e controlar o patrimônio ambiental (bens, direitos e 
obrigações) das entidades e suas respectivas mutações. O objetivo deste trabalho é mostrar a 
aplicação da contabilidade ambiental nas empresas revendedoras de baterias automotiva da 
cidade de Pau dos Ferros/RN. Para tanto, utiliza-se de uma pesquisa de campo, de caráter 
qualitativo, nas dez empresas revendedoras de baterias automotivas do município de Pau dos 
Ferros no Estado do Rio Grande do Norte, tendo como instrumento de coleta de dados um 
questionário, composto por 12 (doze) questões fechadas, dividindo-se em duas partes: perfil 
da empresa e o emprego da contabilidade ambiental na entidade. A metodologia também 
abrange o método exploratório e a revisão literária, em que se faz uma caracterização da 
empresa e identificação dos fatores positivos e negativos a respeito do que está sendo 
analisado. Os resultados obtidos, a partir da pesquisa de campo, apresentam que as entidades 
questionadas fazem uso das práticas sociais na destinação das baterias usadas, mas não fazem 
uso da contabilidade ambiental, por falta de informação e orientação dos próprios 
profissionais da area contábil da empresa. 
 
Palavras-chave: Contabilidade Ambiental. Revendedoras de Baterias Automotivas. Impactos 
Ambientais. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A discussão sobre o meio ambiente é um assunto extremamente debatido nos dias 

atuais. Constantemente, a sociedade depara-se com comprovações claras que o planeta 

encontra-se em desequilíbrio, como é o caso do derretimento das geleiras, das constantes 

enchentes, dos tufões, dos furacões e dos tsunamis que estão ocorrendo com mais frequência e 

intensidade a cada dia. Esses e outros fatores compõem a destruição ambiental que é 

vivenciada no cotidiano. 

Em decorrência dessas transformações e preocupações com o meio ambiente, as 

empresas estão sendo, praticamente, obrigadas a adotarem uma postura responsável perante a 

sociedade, com o propósito de haver um ambiente harmônico entre a empresa e a natureza. 

Hoje, não só as organizações não governamentais e ambientalistas estão por dentro de pautas 

ambientais, mas também os empresários modernos buscam, cada vez mais, estar atualizados 

sobre essas questões, pois a imagem da empresa, diante de um mercado competitivo, 

juntamente com consumidores exigentes, faz os empresários procurarem o seu diferencial. 

Devido a esses fatores, a Contabilidade Ambiental está em evidência, pois, através 

dela é possível medir, avaliar, informar e demonstrar os impactos ambientais causados pelas 

atividades das empresas, oferecendo suporte aos administradores e aos demais stakeholders, 

na tomada de decisões e posicionamentos, destacando a importância de determinações 

financeiras e estratégicas mais viáveis que visem, também, a preservação do meio ambiente. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como propósito mostrar a aplicação da contabilidade 

ambiental nas empresas revendedoras de baterias automotiva da cidade de Pau dos Ferros/RN, 

identificando as práticas ambientais adotadas quanto à destinação das baterias automotivas 

inservíveis e, consequentemente, seus impactos e benefícios. 

Pode-se notar a relevância social do problema a ser investigado, pois a discussão sobre 

baterias automotivas, produto bastante tóxico à saúde humana e de longo tempo de 

decomposição, põe em evidência um problema que acarreta sérias ameaças à vida no planeta. 

Observando a significância dessas discussões, surge o seguinte questionamento: as 

empresas revendedoras de baterias automotivas, da cidade de Pau dos Ferros/RN, aplicam a 

contabilidade ambiental em seus próprios empreendimentos? 

Acredita-se que essas empresas não fazem o uso das práticas sociais quanto à 

destinação das baterias automotivas inservíveis, bem como, do uso da contabilidade 

ambiental. 
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Para a consecução dos objetivos da pesquisa, foi desenvolvida uma metodologia que 

consistiu em um levantamento bibliográfico, aprofundamento teórico, pesquisa de campo e 

coleta de dados, classificando, dessa forma, esta pesquisa como descritiva/exploratória.  

 

2  A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Pode-se considerar como meio ambiente todo o lugar onde existe vida e subsídios para 

a sua existência. 

O art. 3°, Inciso I, da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências, define 

meio ambiente como sendo: “[...] o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Em pleno século XXI, tem-se uma definição de meio ambiente mais abrangente, 

podendo-se analisar a questão ambiental como um processo sucessivo de reformulações, 

considerando, essa observação, um avanço significativo no pensamento da humanidade, 

décadas atrás essa compreensão limitava-se a fauna, flora, poluição etc. 

 

2.1  LIXO URBANO E IMPACTO AMBIENTAL 

 
A geração de lixo é inteiramente proporcional ao consumo da sociedade. Quanto mais 

se consume, mais lixo se produz. 

O lixo urbano é formado por resíduos sólidos, incluindo, também os resíduos 

domiciliares e efluentes comerciais e industriais, podendo causar sérios danos à natureza. 

A destinação correta do lixo urbano é umas das principais causas da degradação 

ambiental; poucas cidades dispõem de aterros sanitários adequados e de usinas de tratamento. 

A carência de aterros para a destinação do lixo é frequente em grandes cidades do mundo, 

complicando, ainda mais, a problemática do meio ambiente. 

Os efeitos causados pela prática inadequada de destinação do lixo urbano ocasionam a 

contaminação do meio ambiente de forma a prejudicar a sobrevivência do ser humano, 

causando enormes impactos ambientais. 

 

 

 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

87 
 

2.1.1  O descarte inadequado de baterias automotivas e os prejuízos ao meio ambiente 

 

Quando Alessandro Volta, Cientista alemão inventou a pilha não recarregável, em 

1800, surgia à bateria. Em meados dos anos de 1859, o grande francês, Gaston Plante, 

aprimorou o trabalho de Alessandro, a pilha, então, passou a acumular energia e ser 

recarregável. Décadas depois, em 1912, começou a ser utilizadas em automóveis.  

Segundo Brosset e Bodereau (2004, p. 34): “A Bateria Automotiva é composta de um 

gabinete de material plástico (prolipopileno). [...] O material ativo da placa positiva é o 

peróxido de chumbo PbO2. O material ativo da placa negativa é o chumbo metálico Pb sob 

forma esponjosa”. 

Sabe-se que o uso desses materiais, mesmo em quantidades pequenas, é inevitável, 

assim, algumas técnicas, objetivando diminuir esses impactos, foram desenvolvidas, como 

substituição e reciclagem das baterias. 

O CONAMA (1999, p. 28-29) regulamenta o descarte das baterias de acordo com a 

Resolução nº 257: 

 

Art. 1º As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, 
mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de 
aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-
eletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, 
após seu esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos 
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada 
pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que 
estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. 

 

O que se observa é que nem todas as pessoas ou empresas têm conhecimento dos 

procedimentos de reciclagem das baterias automotivas, os postos de coletas existem em 

quantidades insuficientes e em algumas localidades chegam até a não existirem. 

 

2.2  RESOLUÇÃO CONAMA Nº 257 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que foi constituído pela Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), que estabelece as atribuições e competências sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, regulamentado pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990. 
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A Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, surgiu devido aos danos 

ambientais causados pelas pilhas e baterias utilizadas, que são descartadas de forma incorreta 

no meio ambiente. 

Na Resolução, em seu art. 2º, compreende sobre baterias veiculares: 

 

Art. 2º. [...] VI - baterias veiculares: são consideradas baterias de aplicação veicular 
aquelas utilizadas para partidas de sistemas propulsores e/ou como principal fonte de 
energia em veículos automotores de locomoção em meio terrestre, aquático e aéreo, 
inclusive de tratores, equipamentos de construção, cadeiras de roda e assemelhados. 

 

Em relação às recomendações destinadas às empresas que vendem pilhas e 

baterias, percebe-se a preocupação na orientação de um melhor designo desses produtos, 

quando não possuírem mais vida útil, também, quanto ao seu 

armazenamento/acondicionamento adequado, como apresentado nos artigos 3º e 4º da mesma 

Resolução. 

 

Art. 3º. Os estabelecimentos que comercializam os produtos descritos no art. 1º, bem 
como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores 
desses produtos, ficam obrigados a aceitar dos usuários a devolução das unidades 
usadas, cujas características sejam similares àquelas comercializadas, com vistas aos 
procedimentos referidos no art. 1º. 
Art. 4º. As pilhas e baterias recebidas na forma do artigo anterior serão 
acondicionadas adequadamente e armazenadas de forma segregada, obedecidas às 
normas ambientais e de saúde pública pertinentes, bem como as recomendações 
definidas pelos fabricantes ou importadores, até o seu repasse a estes últimos. 

 

A mesma Resolução versa sobre as formas de destinação e disposição final das pilhas 

e baterias e formas de reaproveitamentos, como exposto nos artigos 8º e 14º da Resolução 

supracitada. 

 

3  CONTABILIDADE AMBIENTAL: O NOVO RAMO DA CONTABIL IDADE 

 

Em meados dos anos 70, o conhecimento sobre a questão ambiental ganhou bastante 

repercussão em todo o planeta. As discussões acerca desse tema conquistaram um espaço 

significativo na sociedade, tendo suas ideias difundidas com maior ênfase. 

Nesse período, compreendeu-se que as responsabilidades, sobre o problema em 

questão, eram de cunho global, e não, centralizadas e/ou individualizadas como se pensava. 

Iniciavam-se, assim, as cobranças aos contadores quanto a conhecimentos de finanças de 
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cunho ambiental, que servisse de auxilio para a gestão das empresas, percebendo-se que os 

contadores encontravam-se sem preparação necessária quanto a esse novo ramo.  

Diante disso, os profissionais da area de contabilidade começaram a pesquisar e 

analisar a discussão em questão, com o intuito de colaborar para inovar e aprimorar 

osmétodos contábeis, e oferecer uma solução que fosse satisfatória aos administradores em 

relação as informações financeiras necessárias, referentes às empresas, sobre o meio 

ambiente. 

 

3.1  CONCEITO E OBJETIVO 

 

A Contabilidade Ambiental é definida como uma especialidade ou um ramo da 

Contabilidade, que analisa o patrimônio ambiental (bens, direitos e obrigações ambientais). 

Seu surgimento é fruto da necessidade de proporcionar informações adequadas e as 

características de uma gestão ambiental. 

Segundo Ferreira (2011, p. 53): 

 

Contabilidade ambiental não se refere a uma nova contabilidade, mas a um conjunto 
de informações que relatem adequadamente, em termos econômicos, as ações de 
uma entidade sobre o meio ambiente que modifiquem seu patrimônio. Esse conjunto 
de informações não é outra contabilidade, mas uma especialização. 

 

Já Ribeiro (2010, p. 45) define que, “A contabilidade ambiental não é uma nova 

ciência, mas sim, uma segmentação da tradicional já, amplamente, conhecida”. 

A Contabilidade Ambiental tem como objetivo mostrar todas as informações ocorridas 

ou incorridas aos usuários internos (sócios, diretores, administradores e funcionários) 

eexternos (bancos, governo, fornecedores etc.) sobre os eventos ambientais que causaram 

modificações na situação patrimonial da respectiva entidade, quantificado em moeda, 

confirmando, assim, as discussões de Iudícibus e Marion (2000, p. 53), quando afirmam que: 

 

O objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de fornecer 
informação estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, 
física, de produtividade e social, aos usuários internos e externos à entidade objeto 
da Contabilidade. 

 

Corroborando o mesmo pensamento acima exposto, Ribeiro (2010, p. 45) afirma que: 

 

O objetivo da contabilidade ambiental: identificar, mensurar e esclarecer os eventos 
e transações econômico-financeiros que estejam relacionados com a proteção, 
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preservação e recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, 
visando à evidenciação da situação patrimonial de uma entidade. 

 

Nesse sentido, compreende-se a Contabilidade Ambiental como a análise do 

patrimônio ambiental das empresas, cujo objetivo é a oferta de informações sobre eventos 

ambientais que originam alterações no estado patrimonial, executando a identificação, 

mensuração e a evidenciação das entidades. 

 

3.2  A CONTABILIDADE AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE E 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

A Contabilidade, em âmbito ambiental, emprega sistemas e procedimentos para 

reconhecer, acompanhar e dar pareceres a respeito dos impactos causados à natureza, por 

intervenções de entidades. Como afirma Tinoco e Kraemer (2004, p. 12), “[...] é o veículo 

adequado para divulgar informações sobre o meio ambiente”, sendo um fator de risco e de 

grande competitividade. 

A conscientização de preservação do ambiental é um dos procedimentos de 

contabilização que exige muita prudência e responsabilidade da contabilidade, pois, na 

maioria das vezes, é inexistente a exatidão de um valor monetário. Apesar desses aspectos, a 

contabilidade ambiental contribui para o uso correto dos recursos da natureza, promovendo 

dados significantes para a escolha de decisões corretas, beneficiando, assim, as empresas e a 

sociedade. 

Tinoco e Kraemer (2004, p. 22) afirmam que existem três razões básicas para uma 

instituição comercial escolher desenvolver a contabilidade ambiental, são elas: 

 

a) Gestão interna: relaciona-se com uma ativa gestão ambiental e seu controle, com 
o objetivo de reduzir custos e despesas operacionais e a melhoria da qualidade dos 
produtos;  
 b) Exigências legais: as empresas que não tiverem um maior controle de seus riscos 
ambientais podem ter sanções de multas e indenizações;  
 c) Demanda dos parceiros sociais: a empresa está submetida a sofrer pressões dos 
clientes, empregados, organizações ecológicas, seguradoras, comunidade local, 
acionistas, bancos, investidores etc. 

 

Com isso, percebe-se que a Contabilidade Ambiental é um instrumento que colabora 

de forma a orientar as empresas, alertando para a gravidade da problemática que sevive sobre 

o meio ambiente, auxiliando contabilmente na busca de medidas/soluções que contribuam, 

positivamente, na relação da entidade com a preservação/proteção do planeta. 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS: CONTABILIDADE AMBIENTAL E AS 

EMPRESAS REVENDEDORAS DE BATERIAS AUTOMOTIVAS 

 

Nesta seção, apresenta-se a compreensão a respeito da aplicação da contabilidade 

ambiental nas empresas revendedoras de baterias automotivas da cidade de Pau dos Ferros do 

Estado do Rio Grande do Norte. A investigação centrou-se na análise dos questionários 

aplicados às entidades referidas. 

 

4.1  MEANDROS DA PESQUISA: PASSOS METODOLÓGICOS E CARACTERIZAÇÃO 

DAS EMPRESAS 

 

Visando alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foi desenvolvido, em primeira 

instância, um levantamento bibliográfico e um aprofundamento teórico, realizando estudos e 

revisões na literatura como, também, em materiais elaborados e publicados na internet onde o 

tema em questão é pertinente. 

Como componente da fundamentação teórica, foi realizada uma pesquisa de campo, de 

caráter qualitativo, nas dez empresas revendedoras de baterias automotivas do município de 

Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte, utilizando-se como instrumento de coleta 

de dados um questionário pré-estabelecido, composto por 12 (doze) questões fechadas, 

dividindo-se em duas partes: perfil da empresa e o emprego da contabilidade ambiental na 

entidade. Dessa forma, caracteriza a pesquisa como censitária, pois abrange a totalidade das 

empresas do campo de pesquisa em questão. 

A pesquisa pode ser classificada como descritiva/exploratória, utilizando-se de 

modelos textuais, como questionários e revisão na literatura disponível no que diz respeito ao 

assunto pesquisado. Como etapa final, foi realizada a análise dos questionários para subsidiar 

a conclusão do estudo. 

A partir dos dados colhidos nos questionários, pôde-se traçar o perfil das empresas 

pesquisadas compondo, assim, a sua caracterização, como se segue. 

 

4.1.1  Tempo de atuação das empresas no mercado 

 

A maioria das empresas pesquisadas está no mercado de trabalho há mais de 10 (dez) 

anos, chegando a atingir 60% (sessenta por cento) das analisadas, enquanto as empresas que 
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estão em atividade no período de 3 (três) a 5 (cinco) anos atingiram 30% (trinta por cento) e 

as que estão entre 6 (seis) a 10 (dez) anos no mercado alcançaram 10% (dez por cento).  

Dessa forma, verificou-se que a maioria das empresas pesquisadas apresenta mais de 

10 (dez) anos de permanência no mercado de trabalho, tornando essa a principal característica 

entre elas. Atualmente, poucas companhias chegam a essa marca, pois o mercado está cada 

vez mais exigente e concorrido, onde a taxa de sobrevivência das empresas comerciais é 

baixa, permanecendo atuante apenas 7 de cada 10 empresas abertas, após os seus 2 (dois) 

primeiros anos. 

 

4.1.2  Quanto à legalidade (registro) da empresa 

 
A análise sobre a legalidade das empresas mostra que, todas elas (100%) são 

devidamente legalizadas (registradas). É de extrema importância as entidades estarem de 

acordo com os cumprimentos da Lei, assim, estarão imunes a qualquer outra despesa oriunda 

dos descumprimentos das exigências legais e, ao mesmo tempo, evitando notificações das 

fiscalizações realizadas nas mesmas. 

 

4.1.3  Enquadramento jurídico das empresas 

 

Observa-se que, quando examinadas sobre o enquadramento jurídico, 100% das 

empresas estão classificadas como microempresas. 

 

4.2  O EMPREGO DA CONTABILIDADE AMBIENTAL NAS EMPRESAS 

 

Almejando a compreensão do emprego da contabilidade ambiental, nas empresas 

revendedoras de baterias automotivas da cidade de Pau dos Ferros do Estado do Rio Grande 

do Norte, foi analisada a segunda parte do questionário destinada às entidades. Nessa segunda 

parte, a pesquisa centrou-se na busca de informações sobre as práticas sociais 

(responsabilidades, benefícios e incentivos) e sobre aplicação desse novo ramo da 

contabilidade nas entidades em questão. 
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4.2.1  Quanto ao uso das práticas de destinação das baterias automotivas inservíveis 

 

Certificou-se, no quesito sobre o uso das práticas sociais de destinação das baterias 

veiculares inutilizáveis, que 100% das entidades analisadas fazem uso dessas práticas sociais. 

Para uma empresa fazer uso das referidas práticas sociais, só depende, inteiramente, 

dela mesma, pois ela é a responsável para que haja uma inteiração entre o homem e a 

natureza, propiciando um bem estar em harmonia para ambas às partes, e ao mesmo tempo, é 

uma forma de educação e respeito pelo meio ambiente e de toda humanidade. 

 

4.2.2  Partes mais interessadas pelas empresas fazerem uso das práticas sociais 

 

Observa-se que, quanto às partes mais interessadas pelas empresas, no uso das práticas 

sociais, mostrou-se que todas as entidades têm a mesma concepção, ou seja, 100% das 

empresas seguem indicando que toda sociedade em geral seria a parte mais interessada. 

As entidades que fazem investimentos sociais transformam seu conceito, resgatando a 

sua função social, harmonizando as exigências sociais e legais com o dia-a-dia da empresa.  

A execução dessas práticas sociais favorece para uma boa qualidade de vida dos 

empregados, proporcionando, assim, uma produtividade maior, gerando lucros a empresa e 

resultados socialmente positivos diante da comunidade em que se insere.  

 

4.2.3  Tipos de benefícios decorrentes do uso das práticas sociais para a empresa 

 

Com relação aos tipos de benefícios do uso das práticas sociais para a empresa, 40% 

das entidades analisadas acreditam que influenciaria na diferença da escolha do produto; 30% 

acham que apresenta uma boa imagem da empresa; 20% afirmam que traz incentivos de 

isenção de impostos ou ausência de multas, enquanto, 10% acreditam que fortalece e 

consegue assegurar a fidelidade dos clientes. 

 

4.2.4  Tipos de responsabilidades das empresas quanto à destinação das baterias 

inservíveis 

 

Quanto aos tipos de responsabilidades das práticas sociais adotadas pelas empresas, 

referentes à destinação das baterias automotivas inutilizáveis que os clientes deixam em seu 
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próprio estabelecimento no ato da compra, averiguou-se que 40% (quarenta por cento) das 

entidades pesquisadas vendem essas baterias; 30% (trinta por cento) reciclam; 20% (vinte por 

cento) não têm nenhuma preocupação isentando totalmente de qualquer responsabilidade que 

haja, enquanto que, 10% (dez por cento) têm a obrigação de repassar para o fornecedor, ou 

seja, a companhia tem o dever de devolver as baterias inservíveis aos seus devidos 

representantes. 

 

4.2.5  Tipos de incentivos oferecidos pela empresa, em troca do recebimento das baterias 

automotivas inservíveis 

 

Quanto aos tipos de incentivos oferecidos pela empresa, em troca do recebimento das 

baterias automotivas inutilizáveis, a maioria das entidades analisadas, 90% (noventa por 

cento), oferece uma bonificação (desconto), enquanto, somente 10% (dez por cento) não 

oferecem nenhum tipo de incentivo. 

 

4.2.6  Empresas que possuem alguma demonstração da contabilidade ambiental 

 

Sobre a existência de alguma demonstração contábil de caráter ambiental, nas 

empresas revendedoras de baterias automotivas, constatou-se que todas as empresas em 

questão, 100% (cem por cento) das questionadas, não possuem nenhuma demonstração 

oriunda da contabilidade ambiental. 

No entanto, é evidente a preocupação com o meio ambiente, visto que a mobilização 

quanto a sua preservação vem em direção à conformidade em volta de uma adesão a um novo 

pensamento sobre desenvolvimento econômico, que exige um acordo entre o efeito 

econômico, a retidão social e a precaução ecológica. Só existe possibilidade de união desses 

três fatores se existir empenho de toda população, que junta, tenha como foco o alcance de 

melhores condições de vida para toda sociedade.  

Nessa perspectiva, os contadores assumem uma função de fundamental importância na 

empresa, pois eles dispõem de informações privilegiadas de tudo o que se passa na entidade, 

tornando-se um forte aliado da administração da companhia, por ter a capacidade de orientar, 

influenciar e contribuir para a obtenção de tomadas de decisões. 
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4.2.7  Orientação dos contadores sobre o uso da contabilidade ambiental 
 

Quanto à orientação dos profissionais da area contábil da própria empresa revendedora 

de baterias veiculares, sobre o uso da contabilidade ambiental, verificou-se que todas as 

empresas, 100% (cem por cento) das entidades analisadas, nunca foram orientadas pelos seus 

respectivos contadores, sobre o uso da contabilidade ambiental. 

 

4.2.8  Empresas que possuem ou gostariam de possuir uma contabilidade voltada para o 

meio ambiente 

 

A pesquisa mostrou que, de modo geral, todas as empresas não têm uma contabilidade 

voltada para o meio ambiente, mas pode-se destacar que a maioria das entidades, 80% (oitenta 

por cento), não possuem e tampouco gostariam de possuir essa contabilidade; já as empresas 

restantes, atingindo 20% (vinte por cento) das analisadas, também não possuem a 

contabilidade ambiental, mas desejariam possuir. 

 

4.2.9  Retorno financeiro para as empresas, advindos da contabilidade ambiental 

 

Identificou-se que, a maioria das entidades analisadas, 70% (setenta por cento), 

acredita que a contabilidade ambiental não geraria nenhum retorno financeiro, pelo contrário, 

acarretaria mais despesas para a empresa; enquanto, 20% (vinte por cento) acham que, de 

alguma forma, traria retorno financeiro; e que 10% (dez por cento) afirmam que não causaria 

retorno financeiro. 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Com a economia globalizada e a sociedade mais consciente, surge a necessidade de 

uma atitude responsável por parte das empresas, no que diz respeito ao meio ambiente, e a 

Contabilidade Ambiental possui potencial para auxiliá-las na contribuição com a preservação 

do meio em que vivem. 

O presente trabalho buscou mostrar a aplicação da Contabilidade Ambiental nas 

empresas revendedoras de baterias automotivas da cidade de Pau dos Ferros/RN. Para tanto, 

foi necessária uma revisão literária, para abranger o tema em questão, e uma pesquisa de 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

96 
 

campo através de questionário, para identificar os fatores positivos e negativos a respeito do 

tema analisado e auxiliar na busca de informações para a conclusão do trabalho. 

Pode-se constatar, com base nos dados obtidos na pesquisa, que as empresas 

revendedoras de baterias da cidade de Pau dos Ferros/RN não são favoráveis à aplicação de 

uma contabilidade voltada para a preservação do meio ambiente, gerando, assim, certa 

preocupação, pois, ao se discutir sobre baterias automotivas, produto bastante tóxico à saúde 

humana e de longo tempo de decomposição, põe-se em evidência um problema que acarreta 

sérias ameaças à vida no planeta. 

As empresas estudadas têm uma visão de Contabilidade Ambiental como apenas uma 

obrigação e que, consequentemente, acarreta despesas para a entidade. Esse posicionamento 

difere da argumentação exposta neste trabalho, a qual ver a Contabilidade Ambiental como 

um investimento para a empresa, trazendo benefícios para si, para o meio ambiente e para 

toda a sociedade. 

Nesta pesquisa, percebe-se também a falta de orientação dos profissionais da area 

contábil da empresa; os mesmos não prestam as devidas informações e orientações sobre o 

uso e benefícios que a Contabilidade Ambiental pode trazer para a instituição. 

Em uma perspectiva futura, tem-se o anseio de ampliar e disseminar essas discussões, 

pois, acredita-se que esse diálogo seja de grande significância tanto para as empresas, para os 

profissionais da area contábil, para estudantes interessados no tema, como para todo o público 

que defende a preservação do meio ambiente. 
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CUSTO SUSTENTÁVEL: UM INSTRUMENTO CONTÁBIL DE GESTÃ O 
SOCIOAMBIENTAL NAS EMPRESAS 

 
 
 

FRANCISCO CLEITON DA SILVA PAIVA 1 
 
 
 
RESUMO 

 
O planeta passa, atualmente, por grandes problemas relacionados aos danos sofridos pelo 
meio ambiente ao longo do tempo. A utilização desordenada de recursos naturais trouxe 
efeitos para todo o mundo e a sociedade passou a enxergar a preservação da Natureza como 
condição essencial para manutenção da própria vida humana. Para as empresas, a adoção de 
práticas sustentáveis tem sido um dos maiores desafios enfrentados atualmente, onde, fornecer 
produtos e serviços ecologicamente corretos passou a ser uma exigência do próprio mercado e 
determinante para sua sobrevivência. A Contabilidade, aliada às técnicas de Gestão 
Ambiental, tem buscado orientar as empresas no sentido dessas mudanças. Ser competitiva e 
ao mesmo tempo socioambientalmente responsável são tarefas que as empresas precisam 
perseguir, para conseguirem se manter no mercado. Neste sentido, a redução dos custos de 
produção e de prestação de serviços ganha uma preocupação especial, visto que, reduzir 
gastos significa potencializar o aumento dos lucros. O objetivo deste trabalho é construir o 
conceito e entendimento de Custos Sustentáveis, que correspondem àqueles custos que, em 
virtude de uma preocupação ambiental, podem ser reduzidos ao mínimo possível, sem perder 
a qualidade do bem fabricado ou serviço prestado, fazendo com que a empresa seja 
ecologicamente sustentável, sem deixar de ser competitiva. As conclusões do estudo mostram 
que é possível uma empresa ser sustentável e competitiva ao mesmo tempo, uma vez que,a 
redução de custos, através de uma política de gestão sustentável dos recursos, faz parte de um 
novo modelo empresarial, em que todos ganham: empresas, sociedade e meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Custo Sustentável. Contabilidade. Gestão Ambiental. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o planeta passa por grandes transformações e a maior delas corresponde a 

problemas que afetam o meio ambiente. O aumento da produção e o consumo desenfreado de 

bens, ocorridos desde o início da Revolução Industrial, vêm provocando um desgaste 

ambiental de grandes proporções, onde se requer, com urgência, soluções efetivas e mudanças 

de comportamento por parte da sociedade e das empresas, bem como, de políticas públicas 

que inibam a degradação dos recursos naturais, pari passu ao desenvolvimento de 

mecanismos na busca de preservação do meio natural. 

Essas soluções passam, efetivamente, por ações em várias esferas, e isso significa que 

a sociedade, os governos e as empresas possuem grande responsabilidade na condução dessas 

mudanças. Neste sentido, a sociedade exerce um grande papel, visto que seu comportamento, 

diante do consumo, reflete diretamente no meio ambiente. Os governos, por sua vez, têm a 

obrigação de desenvolver políticas públicas para a preservação dos recursos naturais. E, por 

último, as empresas, que detém em suas mãos a responsabilidade de fabricar produtos ou 

oferecer serviços baseando-se em práticas sustentáveis. 

As empresas têm percebido o quanto são necessárias essas mudanças, pois a sociedade 

e o mercado têm exigido novas práticas empresariais. É um novo desafio enfrentado pelas 

organizações, que, para se manterem no mercado, devem produzir itens de qualidade, com 

valor competitivo e sem agredir o meio ambiente.  

A Contabilidade, como Ciência que orienta a tomada de decisões nas empresas, 

também tem voltado seu olhar para além do âmbito interno das organizações.inserindo o meio 

ambiente nas suas preocupações, oferecendo orientações adequadas para que as empresas 

alcancem seus objetivos sem agredir o meio ambiente.  

Aliando-se às técnicas de Gestão Ambiental, a Contabilidade tem desenvolvido 

instrumentos de natureza financeira, econômica e de produtividade voltados para o aspecto da 

sustentabilidade empresarial. Com isso, as empresas têm conseguido produzir produtos de 

qualidade, com custos adequados e resultados positivos para elas, para a sociedade e para o 

meio ambiente. 

Nessa perspectiva, as informações relativas aos custos dos produtos têm ganhado um 

enfoque ambiental específico, e a Contabilidade e a Gestão Ambiental têm orientado as 

empresas para a adoção, na produção dos seus produtos ou no oferecimento de serviços, de 
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matérias-primas ecologicamente corretas, bem como, reduzindo gastos que provocam 

benefícios econômicos, ao mesmo tempo em que beneficia o meio ambiente.  

Com foco na redução de gastos, esse trabalho se propõe a construir o conceito e 

entendimento sobre Custos Sustentáveis, que correspondem a uma categoria de gastos que 

provocam a redução dos custos pelas empresas, elevando, assim, sua rentabilidade, sem 

perder, no entanto, seu potencial competitivo. 

Na construção desse conceito, utiliza-se o entendimento de custos conforme a Teoria 

do Rédito Contábil. Na ótica dessa teoria, de acordo com Sá (2002, p. 222), custos 

correspondem a “[...] tudo que se gasta para a promoção da atividade produtiva e para que 

essa mesma atividade se desenvolva e se complete.” O mesmo autor valida o entendimento 

que aqui se busca: “Também se usa a expressão custos para exprimir exclusivamente o que é 

aplicado na produção. Aqui ela é usada no sentido genérico de tudo o que se gasta para 

manter a atividade [...].” 

Tomando por base esse eixo teórico, fundamenta-se a lógica que se pretende 

desenvolver neste trabalho, onde serão considerados custos numa perspectiva geral, sem a 

necessidade de explicar a dissociação dos conceitos de custos e despesas. 

 

2  A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO SOCIO AMBIENTAL 

NAS EMPRESAS 

 

A Contabilidade, nos últimos anos, tem ganhado um papel reconhecidamente 

fundamental para o bom desempenho das organizações, visto que as empresas vêm 

precisando, cada vez mais, de um sistema de contabilidade eficiente, que resulte no 

oferecimento de informações eficazes, no sentido de proporcionar não só a permanência da 

empresa no mercado, mas também o seu constante crescimento. 

Administrar bem o patrimônio das empresas é tarefa que necessita de um conjunto de 

informações consistentes para a tomada de decisões, e a Contabilidade se preocupa em 

fornecer essas informações, necessárias para o bom funcionamento das organizações, na 

perspectiva econômica, financeira e estrutural. A Contabilidade é, portanto, a Ciência que 

cuida do patrimônio das organizações. Para Ribeiro (2003, p. 19), “A contabilidade é a 

ciência que possibilita, por meio de suas técnicas, manter o controle permanente do 

patrimônio das empresas”.  
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 Através da contabilidade, as empresas tomam conhecimento de tudo que acontece de 

natureza financeira, econômica e de produtividade dentro da organização. É pela 

Contabilidade que as operações se processam e que as informações chegam aos interessados 

no negócio, para que tomem suas decisões. Marion (2004, p. 26) ratifica: “A contabilidade é o 

instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões.” Portanto, 

não há decisão tomada dentro de uma empresa sem o suporte da contabilidade. 

Decidir sobre as finanças da empresa, sobre desempenho econômico da entidade ou 

sobre aspectos ligados à produtividade sem consultar a contabilidade, é andar no escuro. Toda 

e qualquer decisão nesse sentido passa pela Contabilidade. Ela ilumina o ambiente 

empresarial para a tomada de decisões mais acertadas possíveis, orientando a administração 

no âmbito interno, sobre tudo que afeta o patrimônio. Complementa Sá (2002, p. 54): “Os 

limites para vender, para comprar, gastar, investir, lucrar, tomar empréstimo, formar provisões 

etc. devem acomodar-se a modelos que só a Contabilidade como ciência pode oferecer com 

segurança.” 

Do ponto de vista conceitual, Contabilidade: 

 

[...] é a ciência (ou técnica, segundo alguns) que estuda, controla e interpreta os fatos 
ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o registro, a classificação, a 
demonstração expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com o fim de 
oferecer informações e orientações necessários a tomada de decisões sobre a 
composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico decorrente da 
gestão da riqueza patrimonial. (FRANCO, 1996, p. 21). 
 

 De acordo com Martins (2003, p. 13), “Até a Revolução Industrial (século XVIII), 

quase só existia a Contabilidade Financeira (ou Geral), que, desenvolvida na Era 

Mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas comerciais.” Atualmente, a 

Ciência Contábil possui vários ramos, como por exemplo: Contabilidade Financeira, 

Contabilidade Comercial, Contabilidade Gerencial, Contabilidade de Custos, Contabilidade 

Gerencial, dentre outros. Conforme o enfoque, a mesma se direciona para vários segmentos. 

 Uma grande area da Contabilidade é a de Custos, que se preocupa com os gastos 

efetuados para elaboração de bens ou serviços. Desse modo, Contabilidade de Custos pode ser 

entendida como:  

 

[...] o ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os 
custos dos produtos, dos estoques, dos serviços, dos componentes de organização, 
dos planos operacionais e das atividades de distribuição, para determinar o lucro, 
para controlar as operações e para auxiliar o administrador no processo de tomada de 
decisões e de planejamento. (LEONE, 2000, p. 47). 
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Para Martins (2003, p. 15), “A Contabilidade de Custos acabou por passar, nessas 

últimas décadas, de mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importante 

arma de controle e decisão gerenciais.” O mesmo autor explica: 

 

Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na maioria dos 
mercados, sejam industriais, comerciais ou de serviços, os custos tornam-se 
altamente relevantes quando da tomada de decisões em uma empresa. Isto ocorre 
pois, devido à alta competição existente, as empresas já não podem mais definir seus 
preços apenas de acordo com os custos incorridos, e sim, também, com base nos 
preços praticados no mercado em que atuam. (MARTINS, 2003, p. 15). 
 

Quanto à importância dos custos nas empresas, Sá (2002, p. 223) ressalta: “Uma 

empresa precisa produzir com qualidade, por meio de uma competente formação de custos.” 

O mesmo autor afirma que a composição dos custos é determinante na formação da receita 

nas empresas, “[...] pois quanto mais eficientes são as aplicações na produção, menores 

tendem a ser os gastos, melhor o preço e maior a condição de competitividade da empresa em 

seu mercado.” 

No entanto, sabe-se que as empresas, atualmente, têm se debruçado sobre outras 

preocupações. Mais do que o simples controle de custos com vistas à maximização dos lucros, 

as empresas têm buscado sua inserção em um modelo de produção e de economia, baseado 

em preocupações de ordem socioambiental. 

Segundo Floriano (2007, p. 22), “Para um negócio se perpetuar em boa saúde, é 

necessário que todas as suas partes sejam sustentáveis e evoluam de maneira sustentável”. 

Portanto, o lucro não é o único foco atualmente. A satisfação da sociedade quanto ao 

desempenho das empresas em relação aos benefícios sociais e ambientais que delas se 

esperam define novos objetivos a serem atingidos por elas. A preocupação das organizações 

em relação ao meio ambiente tem sido fator decisivo para seu posicionamento no mercado, 

pois empresas socioambientalmente irresponsáveis tendem a perderem mercado ou serem 

rechaçadas. 

O cenário mundial, que hoje se observa, propõe várias reflexões e mudanças de visão 

em relação a diversos aspectos da vida, e no mundo dos negócios não é diferente. As 

economias são cada vez mais inconstantes, com mudanças ocorrendo a todo o momento, em 

curtos espaços de tempo, e isso força a sociedade e as organizações a repensarem suas 

dinâmicas.  

A própria Ciência Contábil, por essa linha, vem sofrendo modificações, em função das 

mudanças pelas quais o mundo passa, e essas adaptações são essenciais. Esse entendimento é 
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compartilhado por Sá (2002), quando destaca que a Contabilidade sofreu modificações e deve 

ultrapassar as barreiras das próprias entidades, passando a orientar suas preocupações externas 

às organizações: 

 

A Contabilidade, nos últimos anos do século que terminou, foi diretamente atingida 
por modificações de base. O consagrado objeto desta ciência, ou seja, a riqueza das 
células sociais, passou, instintivamente, por uma ampliação indagativa. Rompeu-se a 
barreira do ambiente interno das empresas e instituições e passou-se a buscar 
conexões com fatos de maior amplitude. Tal rompimento, todavia, exigiu mudanças 
de métodos científicos e de óticas de observação para que pudesse, inclusive, utilizar 
racionalmente os progressos e atender com maior adequação às novas necessidades 
das empresas e instituições. (SÁ, 2002, p. 48). 
 

 No âmbito contábil, essas mudanças fizeram surgir novas ramificações, como, por 

exemplo, a Contabilidade Ambiental, que, segundo Tinoco e Kraemer (2011), ganhou status 

de novo ramo da Ciência Contábil a partir de fevereiro de 1998, com a finalização do 

“Relatório financeiro e contábil sobre o passivo e custos ambientais”, elaborado pelo Grupo 

de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de Especialistas em Padrões 

Internacionais de Contabilidade e Relatórios (ISAR – United Nations Intergovernmental 

Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting). 

Portanto, não se trata de uma Contabilidade diferente, apenas com outro enfoque ao 

patrimônio, como destaca Ferreira (2003, p. 59): 

 

A Contabilidade Ambiental não se refere a uma nova contabilidade, mas a um 
conjunto de informações que relatem, adequadamente, em termos econômicos, as 
ações de uma entidade que modifiquem seu patrimônio. Esse conjunto de 
informações não é outra contabilidade, mas uma especialização. 

 

Sendo esta fruto de um novo panorama que se projeta em todo o mundo e decorrente 

de uma necessidade premente frente às mudanças ambientais ocorrentes no planeta, a 

Contabilidade Ambiental exerce um papel de grande importância no sentido de identificar, 

mensurar e divulgar os efeitos ocorridos no patrimônio ambiental. 

 

A Contabilidade do meio ambiente tem crescido de importância para as empresas 
em geral, porque a disponibilidade e/ou escassez de recursos naturais e a poluição do 
meio ambiente tornaram-se objeto de debate econômico, político e social em todo 
mundo. (TEIXEIRA, 2000 p. 03). 
 

 O comportamento das organizações muda neste sentido, à medida que as necessidades 

de tomadas de decisões não se baseiam mais tão somente em aspectos patrimoniais, 
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econômicos e financeiros, e passam a incluir a abordagem ambiental dentre suas 

preocupações. 

O que se vê é que tudo está ligado em uma relação de mutualidade, onde fatos 

ocorridos nas empresas geram efeitos no meio ambiente, e ações e efeitos no meio ambiente 

trazem reflexos para as organizações. 

 Aliada às técnicas que a contabilidade se utiliza para tratar as variáveis ecológicas nos 

procedimentos das empresas, a Gestão Ambiental aparece com suas ferramentas e 

instrumentos para auxiliar os gestores a tornarem as decisões alinhadas às necessidades 

ambientais. 

Na verdade, conforme explica Barbieri (2011, p. 21), “A expressão gestão ambiental 

aplica-se a uma grande variedade de iniciativas relativas a qualquer tipo de problema 

ambiental”. Ao mesmo tempo, o autor define que Gestão Ambiental pode ser entendida como:  

 

As diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como o 
planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o 
objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto reduzindo, 
eliminando ou compensando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, 
quanto evitando que eles surjam. (BARBIERI, 2011, p. 19). 

 

Na mesma perspectiva, Floriano (2007, p. 01) diz que gestão ambiental pode ser 

compreendida como “[...] a administração dos recursos ambientais com o objetivo de 

conservá-los e garantir que as gerações futuras encontrem um ambiente compatível com as 

suas necessidades.” Inclusive sob a ótica de desempenho e de competitividade das empresas, 

suas preocupações atuais se voltam para o que o mercado exige, sob o risco de sua não 

adequação resultar em perda de mercado: “Na area privada a gestão ambiental é fator de 

competição comercial devido à tendência da maioria das pessoas em preferir produtos e 

serviços ambientalmente corretos.” (FLORIANO, 2007, p. 01). 

Certamente, os problemas ambientais ganham tônica no momento em que as pessoas 

passam a sentir os efeitos dos danos ambientais afetando suas vidas e o futuro da própria 

espécie humana. 

 

O contingente de pessoas preocupadas com o meio ambiente, que já é significativo, 
tende a crescer ainda mais à medida que as populações se dão conta que os 
problemas ambientais não só afetam a qualidade de vida atual, mas comprometem a 
sobrevivência da própria Humanidade. (BALBIERI, 2011, p. 21). 
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Na visão de Tinoco e Kraemer (2011, p. 12), a Contabilidade proporciona vários 

benefícios para as empresas e para a sociedade, como por exemplo: “[...] identifica, estima, 

aloca, administra e reduz os custos, particularmente os ambientais; permite o uso mais 

eficiente de recursos naturais, incluindo a energia e a água; fornece informações para a 

tomada de decisão, melhorando a política pública”. 

A Contabilidade, juntamente com um adequado Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 

pode proporcionar uma redução dos custos ambientais nas empresas, resultando no aumento 

de produtividade, redução de gastos, melhora na imagem empresarial, aumento de receitas, 

dentre outros.  

 
Nas economias de mercado as decisões sobre o que, como, quanto e onde produzir 
são tomadas considerando os preços dos bens que serão produzidos e seus custos 
internos de produção e distribuição, como força de trabalho, matérias-primas, 
energia e depreciação dos equipamentos. Para o empresário, os custos incorridos 
pela empresa devem ser o mínimo possível para que ele possa maximizar os lucros. 
(BARBIERI, 2011, p. 71). 

 

Para Barbieri (2011, p. 71), além dos custos de produção e distribuição, chamados 

custos internos, as empresas também geram outros custos, denominados custos externos, 

conforme explica: “As atividades produtivas também geram outros custos que se não forem 

pagos pela empresa recaem sobre a sociedade, por isso são denominados custos externos ou 

sociais.” E completa: “Os custos internos são aqueles que a empresa paga para poder produzir 

e comercializar; os externos são pagos por todas as pessoas desta e das futuras gerações.” (p. 

72). 

Com relação à introdução de práticas ambientais nas empresas, Tinoco e Kraemer 

(2011, p. 12) explicam que esta resulta na “[...] redução de custos, por meio da eficiência dos 

processos, redução de consumos (matéria-prima, água, energia), minimização do tratamento 

de resíduos e efluentes e diminuição de prêmios de seguros, multas, etc.” 

Os custos dos processos de produção passam a serem repensados, dentro dessa 

perspectiva ambiental. Isto porque, reduzir o consumo de bens ou matérias-primas utilizadas 

dentro de uma produção, ou mesmo a reutilização ou reciclagem de materiais aplicados nos 

processo produtivos ou na prestação de serviços reduz não só os custos (aumentando, assim, a 

lucratividade da empresa),mas também tem um impacto ambiental positivo.  

 Não se trata, aqui, de Custos Ambientais, por que estes correspondem a “[...] todos 

aqueles relacionados, diretamente ou indiretamente, com a proteção do meio ambiente.” 

(RIBEIRO, 2010, p. 52). Os custos ambientais, de acordo com a Organização das Nações 
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Unidas (ONU), são entendidos como “[...] os gastos realizados para gerenciar os impactos das 

atividades das empresas no setor ambiental, de forma ambientalmente responsável, além de 

outros gastos com o mesmo objetivo” (ONU, 1998, p. 5). Quanto à sua composição, a ONU 

explica, ainda, que custos ambientais incluem os gastos para: 

 

a) prevenir, reduzir ou reparar danos ao meio ambiente, danos esses resultantes das 
atividades operacionais, ou necessários à conservação de recursos naturais 
renováveis ou não; 
b) eliminar ou evitar refugos; proteger as águas; preservar ou melhorar a qualidade 
do ar; reduzir o barulho; remover a contaminação de prédios; pesquisar o 
desenvolvimento de produtos, matéria-prima ou processo de produção 
ambientalmente saudáveis etc. (ONU, 1998, p. 05). 

 

 Portanto, essa categoria de custos incluiria uma gama muito grande de gastos. No 

entanto, não se pretende tratar aqui dos Custos Ambientais; neste estudo, aborda-se um custo 

específico: o Custo Sustentável. 

 

3  CUSTOS SUSTENTÁVEIS 

 

Custos sustentáveis são aqueles que podem ser reduzidos, dentro da ótica da gestão 

ambiental. Isto é, correspondem aqueles custos que, em virtude de uma preocupação 

ambiental, podem ser minimizados com vista à sustentabilidade e sem perder a 

competitividade. A redução de consumo de bens ou materiais, a reciclagem de produtos ou 

mesmo a reutilização de itens produtivos podem ser exemplos de custos sustentáveis. 

Portanto, são custos que podem ser reduzidos ao mínimo possível, sem perder a qualidade do 

bem fabricado ou do serviço prestado. 

No entanto, o custo só será sustentável se, quando os gastos para a fabricação ou 

aplicação forem reduzidos, não se comprometa a produção nem a qualidade do produto ou 

serviço. Aqueles mecanismos de gestão ambiental em que, por uma necessidade 

socioambiental, aumentam o custo do produto no intuito de torná-lo ambientalmente correto, 

não condizem com a natureza de um custo sustentável nem se enquadra em seu conceito 

estrito. O custo sustentável não é considerado quando o preço do produto ou serviço se eleva, 

ocasionando, em alguns casos, perda de competitividade da empresa no mercado. Por isso, 

esse tipo de custo (sustentável) possibilita à empresa a oportunidade de tornar um produto ou 

serviço mais barato, onde o consumidor ganharia em duas vertentes, quer seja pelo preço 

reduzido, quer pelo impacto ambiental positivo na natureza. 
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Como se sabe, não adianta uma empresa colocar um determinado produto ou serviço, 

ecologicamente correto, no mercado, se este não possuir competitividade. Isto levaria ao 

fracasso da empresa, porque, naturalmente, ela precisa vender para sobreviver. Neste sentido, 

Ferreira (2003, p. 33) enfatiza: 

 

O grande desafio do desenvolvimento sustentável envolve diversos obstáculos a 
serem superados. As questões desdobram-se; por exemplo, preservar o meio 
ambiente, muitas vezes, significa não produzir determinados produtos, ou incorrer 
em custos extremamente altos para produzi-los sem afetar o meio ambiente, 
tornando-os, com isso, caros, sem condições de serem adquiridos pelo consumidor 
final. Um produto cujo preço não seja competitivo corre o risco de levar uma 
empresa à falência, e isso geraria desemprego e todas as consequências sociais 
inerentes a essa situação. 
 

Além disso, as empresas podem possuir uma estratégia baseada em custos 

sustentáveis, não sendo, necessariamente, aquelas classificadas como ecologicamente 

corretas. Como menciona Donaire (1999, p. 51):  

 

[...] algumas empresas, porém, têm demonstrado que é possível ganhar dinheiro e 
proteger o meio ambiente mesmo não sendo uma organização que atua no chamado 
“mercado verde”, desde que as empresas possuam certa dose de criatividade e 
condições internas que possam transformar as restrições e ameaças ambientais em 
oportunidades de negócios. 
 

Neste sentido, percebe-se que a adoção de custos sustentáveis está dentro de uma 

lógica de estratégia organizacional sustentável, e que pode ser direcionada ao modelo de 

gestão ambiental denominado Ecoeficiência. O conceito de Ecoeficiência foi introduzido em 

1992 pelo Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável (em inglês, 

World Business Council for Sustainable Development - WBCSD).  

A Ecoeficiência está baseada no entendimento de que a redução de materiais e energia 

aplicados na produção de um bem ou serviço “[...] aumenta a competitividade da empresa, ao 

mesmo tempo em que reduz as pressões sobre o meio ambiente, seja como fonte de recurso, 

seja como depósito de resíduos.” (BARBIERI, 2011, p. 129). 

As práticas ecoeficientes, por parte das empresas, estão baseadas em: 

 

a. Minimizar a intensidade de materiais nos produtos e serviços; 
b. Minimizar a intensidade de energia nos produtos e serviços; 
c. Minimizar a dispersão de qualquer tipo de material tóxico pela empresa; 
d. Aumentar a reciclabilidade de seus materiais; 
e. Maximizar o uso sustentável dos recursos renováveis; 
f. Aumentar a durabilidade dos produtos da empresa; e 
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g. Aumentar a intensidade dos serviços em seus produtos e serviços. (BALBIERI, 
2011, p. 129). 

 

Portanto, essas práticas são uma maneira correta de se posicionar no mercado atual, 

atendendo às expectativas da sociedade e beneficiando o meio ambiente. 

Nenhuma empresa pode se declinar à atender às demandas da sociedade, visto que o 

consumidor está cada dia mais exigente, buscando adquirir produtos ou serviços de empresas 

que visualizam em seus objetivos não somente os ganhos, mas também uma melhoria na 

qualidade de vida de todos. Bens e serviços oferecidos com base no comprometimento das 

empresas para um planeta sustentável são a base para se alcançar uma economia viável, um 

meio ambiente preservado e uma sociedade justa, enfim, um mundo melhor para se viver. 

 

4  CONCLUSÃO 

 

As empresas têm buscado soluções para se adaptarem às mudanças que o mercado e a 

sociedade têm exigido. A sustentabilidade passa a ser considerada também sob 

responsabilidade das organizações e isso surge como um desafio, pois elas não podem 

somente fornecer produtos e serviços a preços baixos e de qualidade intrínseca; além disso, 

devem ser também ecologicamente corretos. 

Sobreviver em um mercado competitivo não é tarefa fácil para as empresas. A 

Contabilidade busca,a todo o momento, fornecer o máximo de informações possíveis para as 

empresas, no intuito de que elas tomem as decisões corretas do ponto de vista financeiro, 

econômico e de produtividade, acrescentando a essas as informações de natureza ambiental. 

Hoje, a variável ambiental deve estar inserida em toda e qualquer decisão nas 

empresas. É neste sentido que as organizações estão orientando suas ações para que os custos 

dos seus produtos e serviços sejam cada vez menores, aumentando assim sua lucratividade. 

O objetivo deste trabalho foi construir o conceito e entendimento de Custos 

Sustentáveis, onde se mostrou que é possível uma empresa ser sustentável e competitiva ao 

mesmo tempo. A redução de custos através de uma política de gestão sustentável dos recursos 

faz parte de um novo modelo empresarial, em que todos ganham: empresas, sociedade e meio 

ambiente. Atender a esses três interesses é a chave para o sucesso das empresas e o caminho 

para um mundo sustentável e melhor para todos. 
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RESUMO 

 
Este trabalho consiste num estudo sobre a percepção de alunos, de um Curso de Ciências 
Contábeis,no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos municipais. Além disso, 
objetiva demonstrar como o cidadão pode contribuir para uma gestão mais eficiente, que iniba 
os gastos indevidos, diminuindo, assim, o índice de corrupção, visto que o acesso à 
informação é um direito previsto pela Constituição Federal. O estudo é desenvolvido com 
base numa metodologia de pesquisa exploratória, qualitativa e interpretativista, em que a 
coleta dos dados realizou-se através de um questionário, aplicado aos discentes do Curso de 
Ciências Contábeis, do Campus Avançado de Patu da UERN. O trabalho teve a seguinte 
fundamentação teórica: Constituição Federal (1988), Medeiros e Pereira (2003), Pires (2002), 
Capiberibe (2013), dentre outros. A partir de uma comparação e confrontação de dados 
coletados entre os períodos iniciais e períodos finais do Curso, os resultados demonstram que 
os discentes dos períodos iniciais concordam parcialmente, enquanto os dos períodos finais 
mostram nulidade em relação à fiscalização das contas públicas; por outro lado, aprovam a 
disponibilidade da informação, em tempo real, como requisito para a fiscalização da gestão. 
No entanto, com relação à habitualidade e acompanhamento dos recursos, nota-se uma 
neutralidade e discordância parcial dos discentes. Por fim, os índices médios apontam para a 
neutralidade dos discentes iniciais, em relação a possibilidade deles contribuírem para inibir 
as compras superfaturadas, enquanto os períodos finais concordaram parcialmente. 
 
Palavras-chave: Transparência. Políticas Públicas. Participação Social. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Em tempos de modernidade, em que a humanidade vive em constante evolução 

tecnológica e a disponibilidade do acesso às informações públicas tornou-se obrigatória por 

instrumentos disponíveis em tempo real pela internet, surge, no Brasil, um paralelo entre 

fiscalização e transparência, ratificadas a partir da regulamentação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, da Lei Complementar nº 12.527/2011(Lei de Acesso à 

Informação) e da Lei Complementar nº. 131/2009 (Lei dos Portais da Transparência dos 

Municípios). Com isso, o país deu um importante passo para a verdadeira democratização 

social, em que o cidadão tem o direito de fiscalizar seu município por intermédio da 

participação social. 

Em razão disso, o objetivo deste trabalho é identificar, sob a ótica dos discentes do 

Curso de Ciências Contábeis do Campus Avançado de Patu/RN, se há acompanhamento da 

aplicação dos recursos municipais por parte desses graduandos. 

O estudo foi motivado pelo fato do contribuinte (pessoa física) sofrer uma forte carga 

tributária, tornando-o um dos principais pagadores de tributos. Nessa perspectiva, os dados 

publicados no Jornal A Folha de São Paulo, sobre um estudo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), no ano 2013,mostram que a carga tributária 

brasileira, naquele ano, era de 36,46%, um índice alto de acordo com o Instituto, classificando 

o país como o que tem os mais altos tributos no mundo.Então, é natural que o contribuinte 

também seja um dos principais agentes de fiscalização da gestão pública. Deste modo, surge 

no cidadão uma espécie de vigilante das contas públicas, dos gastos efetuados, bem como, da 

arrecadação do município.  

Com isso, espera-se que esta pesquisa contribua para o desenvolvimento científico da 

temática tratada e que levante outras discussões relacionadas ao assunto, despertando o 

interesse dos discentes na fiscalização da gestão, transformando-os em novos vigilantes, e 

assim, tenha-se um país mais justo e transparente.    

 

2  RECURSOS MUNICIPAIS - RECEITAS 

 

Uma das formas utilizadas para a manutenção e continuidade dos municípios são os 

repasses federais, considerando-se o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o repasse 

mais relevante, principalmente quando se considera as pequenas cidades, que são altamente 
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dependentes desses repasses para a sua sobrevivência e manutenção, em que os índices de 

arrecadação tributária local são considerados baixos ou nulos. 

Exemplificando essa afirmação, tem-se os dados publicados no Informe 53, do 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), onde consta que há uma 

dependência dos municípios cearenses com o FPM: “Em 2010, dos 184 municípios cearenses, 

168 ou 91,3% eram mais dependentes de recursos do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) repassado pelo Governo Federal, do que de suas próprias bases econômicas.” 

(www.diariodonordeste.verdesmares.com.br). 

Entretanto, o Estado deve cumprir alguns direitos sociais que estão previstos na 

Constituição Federal de 1988, no seu artigo 6º:“São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”  

Diante do exposto, os repasses são, praticamente, a única forma de manutenção da 

máquina pública no âmbito municipal. Deste modo, para que o Estado possa atender os 

direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, são necessários os recebimentos 

desses recursos e a aplicação à sociedade, por parte dos governos, através de serviços 

prestados, a fim de sanar dificuldades e poder atender aos direitos, bem como, as demandas 

por políticas públicas que a sociedade necessita. 

Com base nisto, Barros (1991, p. 138) relata: “As Receitas identificam a soma de 

dinheiro arrecadado pelo Estado para atender a satisfação das necessidades públicas, por ele 

atendidas, através dos serviços públicos”. Deste modo, em sentido amplo, as receitas públicas 

são os recursos previstos em legislação, que são injetados na máquina governamental como 

transferências oriundas dos Estados, União ou arrecadadas nos próprios municípios, como 

IPTU. Sua finalidade está relacionada com os gastos ocorridos para garantir as demandas da 

sociedade. 

Segundo o relato de Andrade (2013, p.57), a receita pública é entendida como: 

 

[...] o conjunto de ingressos financeiros, provenientes de receitas orçamentárias ou 
próprias e receitas extra-orçamentárias ou de terceiros, que produzirão acréscimos ao 
patrimônio da instituição, seja União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, suas 
autarquias e fundações. 
  

Neste sentido, outro fator importante, no que se refere à receita, se dar com a 

arrecadação de tributos. O artigo 51 da Lei 4.320/64 elenca como deve ser tratada a cobrança 

do tributo: “Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça, nenhum 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

114 
 

será cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, [...]”. Assim, os 

instrumentos usados na arrecadação devem estar previstos em lei, seja ela de âmbito federal, 

estadual ou municipal por meio do código tributário municipal. 

Por sua vez, Pires (2002, p. 128) define receita pública e sua aplicabilidade na gestão 

da seguinte forma: 

 

O Estado necessita de recursos para cumprir suas funções básicas e implementar os 
seus programas sociais. Esses recursos são arrecadados da sociedade por meio de 
tributos e de contribuições; por meio de cobranças relativas à exploração do 
patrimônio público, a serviços prestados e à dívida ativa; por meio da alienação de 
bens do patrimônio público e, até mesmo, do endividamento. Esse conjunto de 
recursos que ingressam nos cofres do tesouro é o que se denomina receita pública. 
 

Diante do exposto, nota-se uma dependência dos administradores no que se refere aos 

recursos destinados à manutenção das funções básicas, oriundos de transferências da União ou 

dos Estados, pois a máquina governamental, em caráter municipal, ainda não é eficaz na 

captação de outras receitas, se levarmos em consideração municípios de pequeno porte. Neste 

caso, na ótica de Prado (2007), o problema da ineficiência dos municípios está correlacionado 

com a descentralização do sistema de arrecadação, porque não atingiu seu resultado pleno, 

uma vez que este tem se mostrado ineficiente em seu aspecto de intervenção dos governos 

estaduais no planejamento dos municípios, uma vez que, com a autonomia constitucional, 

cada um possui seu próprio orçamento e aplica como acha mais conveniente. Isso nem sempre 

acontece de maneira equilibrada e tendo como finalidade o bem comum.  

Com enfoque na estrutura de arrecadação do Governo, Kohama (2006) salienta ainda 

que “O sucesso da arrecadação e do recolhimento das receitas está correlacionado a eficiência 

da organização da estrutura administrativa que estiver ligada a esta area”. Portanto, os 

recursos oriundos dos Estados e da União são provenientes de arrecadações decorrentes de 

contribuições por parte dos contribuintes, à medida que se tem uma forte carga tributária e há 

a obrigatoriedade pela legislação de contribuir.  

Assim, a sociedade dispõe de instrumentos capazes de acompanhar o andamento da 

gestão publica, com a obrigatoriedade das Leis de Responsabilidade Fiscal (LRF 101/200), 

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e a lei de implantação dos portais da 

transparência (Lei Complementar 131/2009). 
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3  DESPESAS MUNICIPAIS 

 

Na criação das políticas públicas para atender toda a necessidade da população, além 

de haver a arrecadação das receitas provenientes dos impostos, é necessária a aplicação de tais 

recursos, ou seja, despesas provenientes das atividades oriundas da movimentação dos 

serviços do Estado. Assim, fica clara a necessidade de uma combinação de arrecadação de 

receita com a ocorrência de despesas, que são investidos em obras públicas, gastos com saúde, 

educação e assistência social. 

Conforme afirma Andrade (2013, p.72), despesa pública constitui-se de “[...] toda 

saída de recursos ou de todo o pagamento efetuado, a qualquer titulo, pelos agentes pagadores 

para saldar gastos fixados na lei do orçamento ou em lei especial e destinados à execução dos 

serviços públicos, entre eles custeios e investimentos [...].” 

Na concepção de Pires (2002, p. 139), a definição de despesa é “[...] o conjunto de 

dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público para o funcionamento dos serviços 

públicos”. Tais gastos são previstos e autorizados pelo Legislativo, para suprirem as 

necessidades da gestão. 

Pode-se citar também a colocação de Kohama (2006, p.87), onde afirma que as 

despesas são “Gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais e destinadas a execução 

dos serviços e dos aumentos patrimoniais, a satisfação dos compromissos da dívida publica, 

ou restituição de importâncias recebidas a titulo de cauções, depósitos, consignações etc.” 

Neste sentido, as despesas são provenientes de gastos orçamentários, aquelas oriundas 

da execução orçamentária, gastos previstos no orçamento e a despesa extra-orçamentária, as 

que não estão previstas em orçamentos ou independentes. Angelico (1995, p.62) conceitua 

despesa orçamentária como sendo “[...] aquela cuja realização depende de autorização 

legislativa e que não podem efetivar-se sem credito orçamentário correspondente [...]”, 

portanto, despesa outrora fixada no orçamento e discriminada nas peças contábeis previstas na 

Lei 4.320/64. 

Diante disso, para que a Administração Pública mantenha as engrenagens de gestão 

em perfeito funcionamento, é necessário o acontecimento de gastos ou os dispêndios 

destinados à manutenção de serviços, transformados nos benefícios que a sociedade espera. 

Neste caso, esses gastos precisam ser efetuados, bem como, suas contas devem, na 

obrigatoriedade e na legalidade da legislação, passar por aprovação dos órgãos competentes, 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

116 
 

por meio de prestações de contas.  Em razão disso, a Constituição Federal de 1988, no seu 

artigo 31, orienta que: 

 

A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal, na forma da lei. [...] § 1º. O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas, dos Estados ou do Município ou 
dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 
 

4  MÉTODOS DE ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS MUNICIPAIS   

 

A participação social surge como um dos controladores da aplicação dos recursos, por 

outro lado, os órgãos competentes, como os Tribunais de Contas e Ministério Público, 

fiscalizam e delega, respectivamente. Entretanto, o cidadão que conhece os dispêndios 

executados com as políticas públicas do seu município, torna-se um importante aliado dessa 

classe fiscalizadora, composta de cidadãos mais conhecedores dos gastos municipais, por 

conseguinte capaz de encontrar irregularidades outrora despercebidas pelos órgãos 

controladores. 

Diante disso, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, aborda que: 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível a segurança da sociedade e do estado [...] 
LXXIII - qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio publico [...]. 

 

 Neste sentido, o controle social surge como grande aliado neste processo, conforme 

afirmam Medeiros e Pereira (2003, p. 63): 

 

O controle social trata da disponibilização de condições para que os cidadãos 
possam avaliar os serviços de atendimento que lhes são oferecidos e cobrar do 
Estado à melhoria desses serviços. Além disso, pressupõe desenhar mecanismos de 
prestação social de contas e avaliação de desempenho da atuação dos órgãos 
públicos. Dessa forma, a Administração Pública reconhece que a participação do 
cidadão é imprescindível para o aprimoramento dos serviços públicos, bem como 
para a vigilância do bom emprego dos recursos disponíveis. Ou seja, sem o controle 
social, a responsabilização dos gestores tende a ficar comprometida. 

 

Assim, diante dessa necessidade da participação social como aliada na fiscalização, e 

por parte dos gestores a publicidade das contas, surgiram alguns instrumentos normativos 

capazes de responsabilizarem estes gestores e puni-los com sanções por atos ilícitos, como a 
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Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, 

que regula o acesso à informação previsto no inciso XXXIII acima citado, bem como, a Lei 

Complementar nº 131/2009, que complementa a LRF e que agora é reconhecida como a LC 

da Transparência, inovando sua redação por disponibilizar, em tempo real, as informações a 

quem possuir acesso à internet. 

O artigo 5º da Lei nº 12.527/2011 descreve: “É dever do Estado garantir o direito de 

acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. Além disso, é importante atentar, 

também, para o artigo 21 da Lei citada, que se refere à restrição ou impedimento do acesso à 

informação: “Não poderá ser negado acesso á informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais.” 

A LC 131/2009, no artigo 1º,  alterando a redação do artigo 48 da Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio de 2000, diz que a transparência será assegurada também mediante a “II 

– liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público”. Com relação às informações destinadas ao público, todos os 

entes da Federação disponibilizarão, a qualquer pessoa física ou jurídica, o acesso às 

informações referentes a: 

 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 
execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima 
dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao 
serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for 
o caso, ao procedimento licitatório realizado;  
II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades 
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.  
 

O autor da LC 131/2009, Senador João Capiberibe (www.senado.gov.br, 2013) 

acrescentou, no seu pronunciamento no Senado Federal a respeito da participação social, 

dando ênfase ao emprego correto dos recursos, o seguinte: 

 

[...] o fundamental vem depois da informação disponível, que é o controle social. 
Essas informações, uma vez disponíveis nos sites da Internet, precisam ser 
acompanhadas pelos cidadãos a fim de que os entes públicos gastem os recursos 
públicos com parcimônia, com respeito e, sobretudo, com honestidade. 
  

Ainda em seu pronunciamento, o Senador João Capiberibe destacou que é possível 

prevenir ou evitar as compras indevidas. Segundo ele: 
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É possível prevenir a corrupção, é possível prevenir compras superfaturadas ou 
equivocadas. A função da Lei da Transparência é a prevenção, ou seja, não deixar que 
o fato ocorra. E já temos vários exemplos de algumas compras com preços 
superfaturados que foram sustadas e não aconteceram. 

 

Portanto, cabe aos cidadãos exercerem a cidadania, contribuírem para uma gestão 

responsável, que respeite a Constituição, sobretudo iniba cada vez mais os fatos ilícitos que 

ainda acontecem no país, para que a transparência se sobressaia onde exista imperícia, 

irresponsabilidade e impunidade. 

 

5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa, considera-se que ela 

possui, no que diz respeito ao processo, um enfoque múltiplo, apresentando uma característica 

quanti-qualitativa, onde se obteve os dados de forma quantitativa e foram os mesmos 

analisados de forma qualitativa, buscando-se interpretar os dados levantados e ainda 

promover um entendimento aprofundado do objeto de estudo (GOMES; ARAÚJO, 2005). 

Já em relação aos objetivos da pesquisa, ela pode ser considerada exploratória. Quanto 

a isso, Gil (2002, p.41) diz que: 

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se 
dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 
a descoberta de intuições. 
 

Assim, vê-se que, por meio dessa abordagem, é possível proporcionar aos 

pesquisadores e aos leitores uma maior familiaridade com o assunto tratado na pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário, aplicado em novembro/2014, 

composto por quatro (04) questões, que procuraram fazer o levantamento dos dados com base 

nos objetivos a serem alcançados. Essas questões abordaram a percepção dos discentes sobre 

o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais, por intermédio da participação 

social. Foi utilizada a escala de Likert, conforme graus de 1 (um) a 5 (cinco), da seguinte 

forma: 1 – Discordo plenamente; 2 – Discordo parcialmente; 3 – Nem concordo, nem 

Discordo; 4 – Concordo parcialmente; 5 – Concordo plenamente. 

A população dos discentes foi formada pelos estudantes do Curso de Ciências 

Contábeis, do Campus Avançado de Patu-RN da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (CAP/UERN), tendo como amostra um total de 64 estudantes, sendo 19 alunos do 
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segundo período e 20 alunos do quarto período, totalizando 39 alunos, bem como, 21 alunos 

do oitavo período e 04 alunos do décimo período, totalizando 25 alunos, que na tabulação de 

dados levam a nomenclatura de “P. Iniciais”, ao se fazer referência aos alunos do segundo e 

quarto períodos, e “P. Finais”, ao se fazer referência aos alunos do oitavo e décimo períodos. 

Portanto, foram trabalhadas essas duas óticas de alunos dos períodos iniciais e de alunos dos 

períodos finais. 

No processo de tabulação dos dados, foram utilizados os recursos eletrônicos do 

software Microsoft Excel 2010, pondo-se os dados, levantados durante a pesquisa, na forma 

de gráficos. 

 

6  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados a seguir mostram um comparativo entre os períodos iniciais (P. Iniciais)e os 

períodos finais (P. Finais) do Curso de Ciências Contábeis do CAP/UERN, objetivando 

identificar, sob a ótica da comunidade acadêmica discente, o seu interesse no 

acompanhamento da gestão dos seus municípios, por intermédio da participação social. São 

analisadas quatro questões. 

 

Questão 01: O cidadão pode fiscalizar os gastos e os recursos recebidos. As informações 

podem ser armas que inibam os gestores a cometerem atos ilícitos? 

 

Gráfico 1 – Fiscalização das contas públicas pela participação social 

 
Fonte: Dados da Pequisa (2014). 

 

 Nesta indagação, observa-se, graficamente, que 4,13 (quatro vírgula treze), da média 

dos alunos das séries iniciais, concordam parcialmente com a problemática; já em relação aos 

1 2

1ª Questão 1900ral 1900ral

1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

1- P. Iniciais 2 - P. Finais
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das séries finais, o índice médio obtido foi de 3,64 (três vírgula sessenta e quatro), em que 

nem concordam nem discordam da temática. 

 Nesse contexto, Medeiros e Pereira (2003, p. 63) afirmam que: 

 

O controle social trata da disponibilização de condições para que os cidadãos 
possam avaliar os serviços de atendimento que lhes são oferecidos e cobrar do 
Estado à melhoria desses serviços. Além disso, pressupõe desenhar mecanismos de 
prestação social de contas e avaliação de desempenho da atuação dos órgãos 
públicos. Dessa forma, a Administração Pública reconhece que a participação do 
cidadão é imprescindível para o aprimoramento dos serviços públicos, bem como 
para a vigilância do bom emprego dos recursos disponíveis. Ou seja, sem o controle 
social, a responsabilização dos gestores tende a ficar comprometida. 

 

 Pelos dados, observa-se que o alunado das séries iniciais considera parcialmente que a 

participação social é uma ferramenta eficaz de combate a corrupção, enquanto as séries finais 

não deram a devida importância a temática proposta, demonstrando neutralidade. 

 

Questão 02: Saber como anda a gestão do município, acompanhando e fiscalizando, além de 

um direito seu, também é um hábito? 

 

Gráfico 2 – Habitualidade no acompanhamento da Gestão 

 
Fonte: Dados da Pequisa (2014). 

 

 Neste caso, observa-se que 3,08 (três vírgula zero oito), da média dos alunos das séries 

iniciais, demonstram neutralidade com a problemática; em relação aos das séries finais, o 

índice médio obtido foi de 2,72 (dois vírgula setenta e dois), no qual discordam parcialmente 

da temática com a questão exposta, mesmo sendo um direito previsto na Constituição Federal 

de 1988, no seu artigo 5º, que explicita: 

 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

1 2

2ª Questão 1900ral 1900ral

1900ral

1900ral
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da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível a segurança da sociedade e do estado [...]. 
 

 Neste sentindo, apesar de ser um direito previsto na Constituição Federal, o 

acompanhamento da gestão, pelo levantamento de dados feito, ainda não se tornou 

habitualidade para os discentes pesquisados, além do mais, foi comprovado que os discentes 

participantes da pesquisa não participam da gestão dos seus municípios.  

 Assim, nota-se que, apesar da sua importância para a saúde das contas dos municípios, 

sua eficácia só será comprovada se a sociedade, sobretudo a população acadêmica, tiver uma 

visão oposta aos dados demonstrados e comecem a contribuir para a boa gestão dos seus 

municípios. Logo, se nem a classe contábil que está mais sujeita a conhecer a temática não dá 

a devida importância, quanto mais o cidadão leigo. 

 

Questão 03: A disponibilidade e acessibilidade das informações, em tempo real, podem ajudar 

a sociedade a transformar seu município? 

 

Gráfico 3 – Disponibilidade da informação na Internet 

 
Fonte: Dados da Pequisa (2014). 

 

Observa-se, no gráfico, que 4,38 (quatro vírgula trinta e oito), dos alunos das séries 

iniciais, concordam parcialmente com a problemática, enquanto os das séries finais o índice 

médio obtido foi de 4,44 (quatro vírgula quarenta e quatro), que também concordam 

parcialmente que a disponibilidade e acessibilidade das informações, em tempo real, podem 

ajudar a sociedade a transformar seu município. Assim, o Senador João Capiberibe 

(www.senado.gov.br) acrescenta no seu pronunciamento no Senado Federal a respeito da 

participação social, pela LC nº 131/2009, dando ênfase ao emprego correto dos recursos: 

 

[...] o fundamental vem depois da informação disponível, que é o controle social. 
Essas informações, uma vez disponíveis nos sites da Internet, precisam ser 
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acompanhadas pelos cidadãos a fim de que os entes públicos gastem os recursos 
públicos com parcimônia, com respeito e, sobretudo, com honestidade. 

 

 Diante da problemática exposta, nota-se, através dos índices médios da pesquisa, que 

os discentes, tanto das séries iniciais quanto os das séries finais, concordam parcialmente com 

a disponibilidade da informação como ferramenta que ajuda a sociedade na transformação do 

seu município. A LC nº 101 complementa este pensamento, no inciso II do artigo 48, quando 

diz que a transparência será assegurada também mediante a “liberação ao pleno conhecimento 

e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”. Assim, de 

acordo com as turmas pesquisadas, a funcionalidade do mundo tecnológico e a 

disponibilidade das informações tornam-se instrumentos importantes no auxílio da 

fiscalização das contas e no combate efetivo da corrupção. 

 

Questão 04: O discente pode contribuir para a prevenção de compras indevidas, 

superfaturadas, com o acompanhamento dos recursos e na fiscalização dos gastos do seu 

município? 

 

Gráfico 4 – O discente contribuindo para prevenção de compras superfaturadas 

 
Fonte: Dados da Pequisa (2014). 

 

 No gráfico, pode-se constatar que 3,41 (três vírgula quarenta e um), dos alunos das 

séries iniciais, nem concordam nem discordam com a problemática; em relação aos das séries 

finais, o índice médio obtido foi de 4,08 (quatro vírgula zero oito), os quais concordam 

parcialmente, seguindo por base a escala de Likert.   

Diante do exposto, o Senador João Capiberibe (www.senado.gov.br) destacou que é 

possível prevenir ou evitar as compras indevidas. Segundo ele: 
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É possível prevenir a corrupção, é possível prevenir compras superfaturadas ou 
equivocadas. A função da Lei da Transparência é a prevenção, ou seja, não deixar que 
o fato ocorra. E já temos vários exemplos de algumas compras com preços 
superfaturados que foram sustadas e não aconteceram. 

 

 Entretanto, os números médios demonstram que os discentes das séries iniciais estão 

na passividade com relação à temática proposta, enquanto os das séries finais, ainda que 

parcialmente, concordam com a participação social como ferramenta capaz de evitar compras 

indevidas ou superfaturadas. 

 

7  CONCLUSÃO 

 

 Neste artigo, procurou-se identificar, sob a ótica dos discentes de Ciências contábeis, a 

sua percepção sobre o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais, bem como, seu 

interesse na participação social, sendo um vigilante dos gastos efetuados e recursos aplicados. 

Buscou-se, ainda, verificar o alinhamento entre as óticas pesquisadas, através de uma 

comparação de conhecimento sobre a temática exposta, entre os alunos dos períodos iniciais e 

os alunos dos períodos finais.  

Nesta perspectiva, a classe de discentes de Ciências Contábeis, pelo seu conhecimento, 

pode contribuir, de forma eficiente, para a melhoria da gestão pública.  No entanto, por meio 

dos resultados obtidos na pesquisa, foi possível perceber que o alunado das séries iniciais 

considera, parcialmente, que a participação social é uma ferramenta eficaz de combate à 

corrupção, enquanto as séries finais não deram a devida importância à temática proposta, 

demonstrando neutralidade. 

No que se refere ao hábito de acompanhar os gastos dos recursos do seu município, foi 

comprovado, pelos dados coletados, que os discentes participantes da pesquisa não 

acompanham a gestão dos seus municípios. Entretanto, ao questionar se o discente pode 

contribuir para prevenir compras indevidas, os números médios demonstram que os discentes 

das séries iniciais estão na passividade com relação à temática proposta, enquanto os das 

séries finais, ainda que parcialmente, concordam com a participação social como ferramenta 

capaz de evitar compras indevidas ou superfaturadas.  

 Por fim, levando-se em consideração todos os critérios questionados, e analisando-os 

criticamente diante dos resultados obtidos na pesquisa, pode-se concluir que, no aspecto geral, 

os discentes não procuram saber como anda a gestão dos seus municípios. Logo, os resultados 

demonstrados apontam para a passividade e discordância, porém, em outro fator, como ter a 
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informação em tempo real para melhorar a fiscalização da gestão, os resultados apontam para 

a satisfação da pesquisa. No entanto, com base no que o discente pode contribuir, para a 

prevenção de compras indevidas, os resultados recebidos dos períodos finais foram 

satisfatórios, enquanto que, dos períodos iniciais percebeu-se uma neutralidade com base na 

temática exposta. 

Portanto, diante de tais resultados, é preciso uma mobilização com enfoque maior 

sobre a participação social do curso de Ciências Contábeis, e com isso, espera-se uma 

mudança de perspectiva dos discentes sobre um assunto tão importante e que se tornou a 

principal arma da sociedade contra os gestores que cometem atos ilícitos.   
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APÊNDICE A – Questionário 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN  
Percepção sobre o acompanhamento da aplicação dos recursos municipais por parte dos 

discentes do Campus Avançado de Patu/RN 
 

 Solicitamos a vossa colaboração, para responder as perguntas abaixo, com o objetivo 
de conhecer, sob a percepção dos discentes que estão iniciando o Curso de Ciências Contábeis 
e turmas que estão finalizando o Curso. Assim, poderá ser feita uma comparação cronológica 
de conhecimento contábil em relação ao tema exposto; além disso, averiguar se os alunos 
procuram informações da gestão do seu município, bem como, o seu interesse na fiscalização, 
tornando a participação social extremamente capaz de informar os usuários externos, 
mostrando-lhes a real imagem espelhada numa gestão responsável ou não do seu município, 
com o fim de elaboração de artigo cientifico.  
Desde já agradecemos pela colaboração. 
 
Preencha, na última coluna da tabela abaixo, conforme escala de 1 a 5, o seu nível de 
concordância quanto a cada uma das afirmações apresentadas a seguir. 

 
 

PERCEPÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPAIS POR 

PARTE DOS DISCENTES DO CAMPUS AVANÇADO 
DE PATU/RN 

 

1 – Discordo plenamente 
2- Discordo 
parcialmente  
3 – Nem concordo, nem 
Discordo 
4 – Concordo 
parcialmente 
5 – Concordo 
plenamente  

1 
O cidadão pode fiscalizar os gastos e os recursos recebidos, 
tais informações podem ser armas que inibam os gestores a 
cometerem atos ilícitos? 

 

2 
Saber como anda a gestão do município, acompanhando e 
fiscalizando além de um direito seu, também é um habito? 

 

3 
A disponibilidade e acessibilidade das informações em tempo 
real podem ajudar a sociedade a transformar seu município? 

 

4 
O discente pode contribuir para a prevenção de compras 
indevidas, superfaturadas, com o acompanhando os recursos e 
na fiscalização dos gastos do seu município?    

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 
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RELATÓRIOS CONTÁBEIS GERENCIAIS COMO FERRAMENTA DE TOMADA 
DE DECISÃO EM UMA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL: UM E STUDO DE 

CASO NUMA INDÚSTRIA DE CERÂMICA DO VALE DO AÇU 
 
 
 

RAPHAEL RAMON MATIAS LOPES 1 
ARTHUR CARLOS ALVES DE OLIVEIRA 2 

JOAQUIM DE SIQUEIRA FURTADO NETO 3 
 
 
 

RESUMO 
 
Atualmente, as empresas estão buscando melhores resultados, por meio de novas estratégias 
que auxiliam no processo de execução das atividades. O planejamento, execução e controle 
das operações são relevantes para as organizações, proporcionando a adoção de métodos que 
concretizem o alcance dos seus objetivos. Com base nisso, o presente trabalho tem como 
objetivo geral analisar se os relatórios contábeis gerenciais agregam valor ao processo 
decisório de uma indústria de cerâmica do Vale do Açu/RN, optante pelo Simples Nacional. 
Para a realização de tal objetivo, aplicou-se, como metodologia, um estudo de caso do tipo 
descritivo qualitativo, utilizando-se um questionário para coleta de dados. De forma geral, as 
conclusões mostram que, de acordo com os resultados obtidos, ficou clara a assimilação de 
dos sócios com relação à importância dos relatórios contábeis gerenciais, entretanto, tais 
relatórios só são utilizados em alguns casos. 
 
Palavras-chave: Simples Nacional. Contabilidade Gerencial. Relatórios Gerenciais. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Com o grande avanço econômico e um mercado, de modo geral, tão concorrido, onde 

a qualidade dos produtos é semelhante, as informações são extremamente importantes e 

tornam-se um diferencial, à medida que podem auxiliar os usuários a tomarem melhores 

decisões. 

Atualmente, as empresas visam atender o interesse desses usuários, razão pela qualas 

informações, referentes às suas operações, devem ser claras e objetivas, tornando-se úteis aos 

usuários externos,a exemplo de investidores, credores, doadores e agências reguladoras e 

fiscalizadoras; e aos usuários internos, a exemplo de gerentes, que as utilizam no 

planejamento, execução e controle das operações. 

Através dessas informações, os gestores acompanham todo o desenvolvimento e 

desempenho da organização no mercado e planejam estratégias úteis na tomada de decisão, 

objetivando sempre os melhores resultados. 

O fornecimento dessas informações é um princípio da Contabilidade, considerada uma 

ferramenta gerencialmente indispensável e que está associada às funções de planejamento, 

execução e controle, essenciais para boa gestão dos negócios. 

A concorrência do ramo ceramista, assim como em outros setores, está cada vez mais 

acirrada, sendo extremamente importante que os produtos sejam padronizados e que os 

processos internos sejam executados conforme o planejamento realizado pelos gestores. 

Assim, a partir desse cenário, formula-se a seguinte questão problema: os relatórios 

contábeis gerenciais agregam valor ao processo decisório de uma indústria de cerâmica do 

Vale do Açu optante pelo Simples Nacional? 

Acredita-se que, provavelmente, os relatórios contábeis gerenciais são utilizados no 

processo de tomada de decisão dessa indústria de cerâmica do Vale do Açu/RN optante do 

Simples Nacional, agregando, portanto, valor ao processo decisório. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar se os relatórios contábeis gerenciais 

agregam valor ao processo decisório de uma indústria de cerâmica do Vale do Açu, optante 

pelo regime de tributação do Simples Nacional. 

Para alcançar o objetivo geral estabelecido, a referida pesquisa possui os seguintes 

objetivos específicos: identificar se os proprietários sabem da importância dos relatórios 

contábeis gerenciais; demonstrar como é desenvolvido o processo decisório; verificar a 
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relação entre os relatórios gerenciais e o processo decisório e, por último, identificar o retorno 

da aplicação dos relatórios contábeis gerenciais. 

Dada a relevância dos relatórios contábeis gerenciais, justifica-se essa pesquisa na 

finalidade de demonstrá-los como subsídio imprescindível para avaliar o desempenho das 

empresas e tomar decisões acertadas, com vista ao alcance dos objetivos. 

A metodologia deste trabalho, quanto aos objetivos, caracteriza-se tipicamente como 

descritivo; com relação aos procedimentos,trata-se de uma pesquisa de campo; classifica-se, 

ainda, como uma pesquisa qualitativa com relação a abordagem do problema. 

Diante disso, este trabalho encontra-se organizado em seis etapas: introdução, 

fundamentação teórica, metodologia, análise dos resultados, considerações finais e 

referências. 

 

2  SIMPLES NACIONAL 

 

O Simples Nacional veio para facilitar a vida do pequeno empresário, possibilitando o 

que antes era informal a tornar-se formal e os que tinham sonhos de colocar o seu próprio 

negócio de o fazerem. Com o seu sistema simplificado, ajuda não somente os 

empresários,mas também a classe contábil, contribuindo para que o trabalho de ambos flua 

sem maiores problemas. 

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2014), o Simples Nacional é um regime 

compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Micro 

Empresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e que contempla todos os entes federados (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). 

Para o ingresso no Simples Nacional, são necessários os cumprimentos das seguintes 

condições: 

a) enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 

b) cumprir os requisitos previstos na legislação e; 

c) formalizar a opção pelo Simples Nacional. 

A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, rege, em seu artigo 3°, que: 

 

Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas 
de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual 
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n º 
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10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas [...] 

 

Estando dentro dos conformes dessa Lei, a entidade passa a ter total liberdade para 

optar ou não pelo ingresso no Simples Nacional, com opção válida para o ano todo, tendo 

seus tributos e contribuições simplificados a partir da formalização. 

 

3  CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A Contabilidade Gerencial pode ser definida como um instrumento necessário e 

essencial para a realização das atividades da empresa, assim como auxiliar na tomada de 

decisão dos gestores, que necessitam de informações corretas, exatas, idôneas e que 

apresentem a realidade da empresa. 

Na opinião de Crepaldi (2004, p. 20): 

 

Contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo fornecer 
instrumentos aos administradores de empresas, que os auxiliem em suas funções 
gerenciais. É voltada para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, 
através de um adequado controle dos insumos efetuado por um sistema de 
informação gerencial. 

 

Segundo Sérgio de Iudícibus (2006, p.21): 

 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como enfoque 
especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e 
tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na analise 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. 

 

Atkinson et al (2000, p.36) conceituam Contabilidade Gerencial como o: “[...] 

processo de produzir informação operacional e financeira para funcionários e administradores. 

O processo deve ser direcionado pelas necessidades informacionais dos indivíduos internos da 

empresa e deve orientar suas decisões operacionais e de investimentos”. 

“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.” (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007, p. 4). 

Iudícibus (2006) afirma que: 
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A contabilidade gerencial, num 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 Contabilidade Gerencial tem como foco principal a administração da empresa, 

procurando informações importantes e que sejam úteis na tomada de decisão dos 

administradores. Não há um padrão de como realizar a Contabilidade Gerencial; a empresa 

deve escolher o mais eficiente; o contador pode utilizar várias informações na avaliação da 

organização, tanto as estratégicas como as operacionais. 

De acordo com Atkinson et al (2000, p. 22): 

 

No contexto competitivo atual, os contadores gerenciais estão se tornando parte do 
time executivo, participando da formulação e da implementação de estratégias. Os 
contadores gerenciais podem converter o plano estratégico em medidas operacionais 
e administrativas. Em vez de serem coletadores de dados e produtores de relatórios 
descritivos, podem tornar-se projetistas de importantes sistemas de informações 
gerenciais para a empresa. 

 

Ainda na visão de Atkinson et al (2000, p. 46), “Os contadores gerenciais não podem 

esperar que um único conjunto padronizado de relatórios vá atender a todas as necessidades 

dos funcionários e dos gerentes”. 

Crepaldi (2004, p.21) define o contador gerencial como um profissional que: 

 

[...] identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata informações 
(tanto financeiras quanto operacionais) para uso da administração de uma empresa, 
nas funções de planejamento, avaliação e controle de suas atividades e para 
assegurar o uso apropriado e a responsabilidade abrangente de seus recursos. 

 

A Contabilidade Gerencial é imprescindível para as empresas, expondo aos gestores 

informações suficientes para gerenciar a operação de acordo com o planejamento das 

estratégias da organização. 

 

3.1  RELATÓRIOS GERENCIAIS 

 

Relatórios bem elaborados, de acordo com a necessidade dos usuários, difundem a 

situação econômico-financeira da empresa. Para isso, o agente que realiza esse trabalho deve 

se preocupar com pequenos detalhes, para que todas as informações constem no relatório final 

a ser analisado, com o propósito de que não ocorram erros no momento das decisões sobre as 

ações. 
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Consideram-se os relatórios contábeis gerenciais instrumentos utilizados para 

subsidiar e apoiar o processo decisório. Sua elaboração não é obrigatória, porém suas 

informações são adequadas para fortalecer os demais relatórios e fundamentar os objetivos da 

organização. 

Para Iudícibus (2006, p. 282): 

 

Todo o trabalho e esforço desenvolvidos pela Contabilidade Gerencial precisam ter 
sua cúpula em relatórios para os vários níveis de gerência. Sistemas contábeis 
sofisticados, análises contábeis financeiras realizadas com alto descortínio, 
apropriações de custo elaboradas com técnica e perfeição, todos perdem seu efeito se 
não forem consubstanciados em relatórios que tenham aceitação por parte dos 
gerentes, nos mais variados escalões. 

 

Os relatórios devem abranger os diversos segmentos dentro da organização, 

principalmente os vários níveis de gerência; devem ser revisados mensalmente por 

executivos, permitindo análises, oferecendo informações precisas e minimizando os custos, 

atingindo os objetivos dos usuários, através de soluções eficientes, confiáveis, rápidas e 

adequadas à realidade da empresa. 

O relatório contábil corresponde à informação apurada pela Contabilidade de forma 

ordenada e resumida, de modo a informar aos usuários internos e externos à empresa fatos 

acontecidos em certo período de tempo. (SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2013, p. 17): 

 

Os relatórios cuja divulgação não é obrigatória são os relatórios gerenciais e têm por 
objetivo atender as necessidades do corpo gerencial. As elaborações desses 
relatórios não estão atreladas à legislação fiscal, societária ou de órgãos que regulam 
atividades fins das empresas. 

 

A Contabilidade pode fornecer diversos relatórios para utilização no processo de 

gerenciamento de negócios. De acordo com a atividade e o tipo de informação que os gestores 

julgarem pertinentes, pode-se criar um número infinito de relatórios que auxiliem as 

atividades e decisões inerentes a cada modalidade de organização. 

Dos inúmeros relatórios gerenciais, destacam-se a Formação de Preço de Venda, a 

Análise da Margem de Contribuição, o Ponto de Equilíbrio e a Análise de Balanços. 
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3.1.1  Formação de preço de venda 

 

As decisões de preço não visam somente a maximização do faturamento da empresa, 

mas também a combinação preço-volume mais lucrativa, pois, faturamento maior nem sempre 

significa lucro maior.É necessário um sistema de custos confiável para que os custos 

fixos,variáveis, diretos e indiretos sejam disponibilizados. 

Nessa perspectiva, Alves (2013, p. 86) afirma que: 

 

A formação de preço de venda sofre forte influência dos custos envolvidos na 
produção e/ou aquisição dos bens e serviços comercializados pelas empresas. Da 
mesma forma, as despesas comerciais, administrativas e financeiras não podem 
jamais ser desconsideradas, além de, obviamente, o lucro desejado como retorno dos 
negócios e que é em si mesmo a própria razão de continuidade das empresas. 

 

Segundo Silva (2013, p. 228), “Não é aconselhável que a empresa pratique preços que 

não cubram os custos por longo tempo, só se tiver objetivos estratégicos que justifiquem tal 

procedimento”. 

De acordo com Zambuca (2014): 

 

Toda empresa, seja industrial, comercial ou de serviços, precisa determinar, com 
precisão, seus preços de venda, sob pena de perder mercados (por praticar preços 
acima da concorrência) ou sofrer prejuízos pela venda de seus produtos, mercadorias 
e serviços abaixo do custo. 

 

Para Crepaldi (2004, p.316), “Independentemente da condição específica de um 

produto, mercadoria ou serviço, em determinado momento de tempo, quatro objetivos básicos 

estarão, de alguma forma, sempre presentes com relação à gestão dos preços”. 

Crepaldi (2004) define ainda que os quatro objetivos básicos são: adequado retorno 

sobre o investimento;determinada participação no mercado;capacidade de enfrentar a 

concorrência e obtenção de uma lucratividade global compatível. 

Segundo Garrison e Noreen (2001), a abordagem comum é acrescentar uma margem 

ao custo (markup). 

Nas empresas do Simples Nacional, cujo faturamento é menor e há uma escassez de 

capital de giro, problema característico da maioria desse tipo deempresas, uma decisão errada 

pode comprometer não só o lucro de um período,mas a própria continuidade da empresa. 
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3.1.2  Análise da margem de contribuição 

 

A análise da Margem de Contribuição é relevante para avaliar como cada produto 

contribui para a geração de lucro para empresa. Essa análise por produto é útil, pois propicia 

aos gestores informações para tomada de decisão. A margem de contribuição deve ser 

positiva, caso contrário o preço de venda não estará sendo suficiente para cobrir os gastos 

necessários à fabricação do produto. 

 

O tamanho da margem unitária de contribuição (e o da MC percentual) terá grande 
influência sobre os passos que a companhia está disposta a dar para aumentar os 
lucros. Quanto maior a margem de contribuição de um produto, por exemplo, maior 
é o valor que a companhia terá que despender, com vistas a aumentar em uma certa 
percentagem o número de unidades vendidas. (GARRISON; NOREEN, 2001, 
p.168). 

 

De acordo com Crepaldi (2004), a margem de contribuição é o principal indicador de 

desempenho dentro da ótica do sistema de custeio direto. 

Para Padoveze (2006, p. 368): 

  

Representa o lucro variável. É a diferença entre o preço de venda unitário do produto 
e os custos e despesas variáveis por unidade de produto. Significa que em cada 
unidade vendida a empresa lucrará determinado valor. Multiplicado pelo total 
vendido, teremos a contribuição marginal total do produto para a empresa. 

 

No dizer de Crepaldi (2004), a margem de contribuição expressa, em última instância, 

o percentual de cada elemento em gerar recursos para fazer face ao custo estrutural da 

empresa. 

Padoveze (2006, p.369) conceitua: 

 
Margem de contribuição é a margem bruta obtida pela venda de um produto que 
excede seus custos variáveis unitários. Em outras palavras, a margem de 
contribuição é o mesmo que o lucro variável unitário, ou seja, preço de venda 
unitário do produto deduzido dos custos e despesas variáveis necessários para 
produzir e vender o produto. 

 

A separação dos custos fixos proporciona uma melhor visão sobre o produto, pois 

estes ocorrerão com a empresa produzindo ou não. Assim, em alguns casos, um produto pode 

ter uma margem de contribuição que não cubra os custos fixos, mas a combinação com outros 

produtos não prejudica o Lucro Final da empresa. 
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3.1.3  Ponto de equilíbrio 

 

O Ponto de Equilíbrio, também denominado ponto de ruptura (break-even-point), 

significa o volume de produção, ou quantidade de mercadorias vendidas ou serviços 

prestados, no qual a receita total é igual ao custo total. Ou seja, é o mínimoque a empresa 

precisa produzir, vender ou auferir por seus serviços para que os custos, tanto fixos quanto 

variáveis, sejam cobertos. 

Para Garrison e Noreen (2001), a análise do ponto de equilíbrio é apenas um elemento 

da análise custo-volume-lucro (CVL), destinada a responder a questões como as formuladas 

por Prem Narayan, presidente da Acoustic Concepts, sobre até que ponto as vendas podem 

cair sem que a companhia comece a perder dinheiro. 

Crepaldi (2004) afirma que o ponto de equilíbrio é definido como o volume de vendas 

em que a receita total é exatamente igual ao custo total. Essa análise preocupa-se diretamente 

com o efeito sobre os resultados de: alterações de custos fixos; alterações de custos variáveis; 

alterações do volume físico de vendas; alterações de preços de vendas e alterações da 

distribuição relativa de linhas de produtos vendidos (mix). 

 

Evidencia, em termos quantitativos, qual é o volume que a empresa precisa produzir 
ou vender, para que consiga pagar todos os custos e despesas fixas, além dos custos 
e despesas variáveis que ela tem necessariamente que incorrer para fabricar/vender o 
produto. No ponto de equilíbrio, não há lucro ou prejuízo. A partir de volumes 
adicionais de produção e venda, a empresa passa a ter lucros. (PADOVEZE, 2006, 
p. 368). 

 

A análise do ponto de equilíbrio é um relatório gerencial de grande relevância, pois 

permite a empresa ter um foco maior nas suas realizações, sabendo o quanto deve ser vendido 

para atingir o mínimo e a partir daí obter lucros. 

 

3.1.4  Análise de balanço 

 

A análise de balanços não se resume aos cálculos dos diversos índices, e sim, na 

utilização desses índices como instrumento de avaliação e desempenho, proporcionando à 

empresa informações para embasar decisões. Apesar de não ser obrigatória, é bastante 

utilizada, pois fornece informações detalhadas dos aspectos econômico e financeiro das 

organizações. 
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Padoveze (2006) conceitua que análise de balanço constitui-se num processo de 

medição sobre os demonstrativos contábeis, objetivando uma avaliação da situação da 

empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros. 

Segundo Padoveze (2006, p.191), “A análise de balanço ou análise financeira é um 

dos instrumentos mais importantes no processo de gerenciamento contábil global. É comum o 

conceito de análise de balanço de demonstrativos contábeis de outras empresas, através de 

balanços publicados”. 

De acordo com Lunelli (2014): 

 

No que se refere ao tipo de análise, ela poderá se classificada da seguinte forma: 
Análise por série temporal: É aquela desenvolvida com a finalidade de mapear ou 
acompanhar a evolução de determinado elemento patrimonial ou de resultado da 
empresa em determinados períodos de tempo, isto é, pode avaliar a evolução, por 
exemplo, das vendas líquidas em três, quatro ou mais exercícios sociais. Análise 
comparativa: É aquela desenvolvida com a finalidade de estabelecer comparações 
dos índices ou elementos apresentados pela empresa com dados históricos, 
orçamentos e outros da mesma natureza, visando a definição de um juízo de valor. 

 

Portanto, a análise de balanço, sendo bem utilizada, pode se constituir num excelente e 

poderoso "painel de controle" da gestão; é uma grande ferramenta à disposição das pessoas 

que se relacionam ou pretendem relacionar-se com a empresa, ou seja, os usuários da 

informação contábil ou financeira, sejam eles internos ou externos. 

 

4  METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho foi elaborada de acordo com os objetivos estabelecidos, 

procurando facilitar o entendimento do assunto explanado, cuja abordagem do problema 

encontrado relaciona-se a uma indústria de cerâmica do Vale do Açu/RN. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois os dados foram 

coletados procurando descrever os fatos ocorridos na amostra. Segundo Cervo e Bervian 

(2002), a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los. Barros e Lehfeld (2000) afirmam que, nesse tipo de pesquisa, 

não há interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto de pesquisa. 

Com relação aos procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, 

pois os dados foram coletados e observados diretamente no local em que deram origem aos 

fenômenos. 

De acordo com Oliveira (2013, p.55): 
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O estudo de caso é um método eclético e se aplica em diferentes areas de 
conhecimento, incluindo-se também as ciências naturais. Evidentemente a aplicação 
do método de estudo de caso deve ser utilizado para atender aos objetivos 
preestabelecidos pelos pesquisadores (as), como sendo um estudo aprofundado a fim 
de buscar fundamentos e explicações para determinado fato ou fenômeno da 
realidade empírica. 

 

Cervo e Bervian (2002) afirmam que estudo de caso é a pesquisa sobre um 

determinado indivíduo, família, grupo ou comunidade que seja representativo do seu 

universo, para examinar aspectos variados de sua vida. 

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa, tentando explicar as 

características do resultado das informações obtidas através do questionário aplicado. Para 

Oliveira (2013), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo uma tentativa de se 

explicar, em profundidade, o significado e as características do resultado das informações 

obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de 

características ou comportamento. 

A coleta de dados se desenvolveu através de um questionário, contendo oito questões, 

sendo quatro objetivas e quatro subjetivas. O mesmo foi emitido e entregue ao responsável 

pela tomada de decisões na organização. 

 

5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda a caracterização da empresa e a análise dos dados, obtidos através 

do questionário aplicado, objetivando evidenciar o seu perfil, com base nas questões 

analisadas, especialmente se os relatórios contábeis gerenciais agregam valor ao processo 

decisório. 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Os dados obtidos, através do questionário aplicado, retratam a caracterização de uma 

empresa do ramo ceramista, localizada no município de Itajá/RN, no Vale do Açu, e que atua 

no mercado há seis anos, possuindo apenas a matriz, com início das atividades em 29 de 

agosto de 2008. 

A empresa é enquadrada no regime do Simples Nacional e trata-se de uma sociedade 

constituída por dois sócios– sócio 1 (masculino) e sócio 2 (feminino). 
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5.2  ANÁLISE DOS DADOS 

 

A empresa analisada neste trabalho é constituída por dois sócios (sócio 1 e sócio 

2),com faixa etária de idade entre 18 e 24 anos e atuam no mercado de fabricação cerâmica há 

seis anos. 

Foi indagado, aos sócios, como é feita a contabilidade da empresa e qual o perfil do 

profissional responsável por ela, e ambos responderam que a contabilidade é terceirizada e o 

profissional é um Contador graduado. 

No questionário aplicado, foi perguntado se ambos os sócios conhecem os relatórios 

contábeis gerenciais aqui propostos. O sócio 1 respondeu que conhece alguns, mas 

superficialmente, devido já ter participado de umcurso de graduação em Ciências Contábeis, 

mas não chegou a concluí-lo. Já o sócio 2 respondeu que conhece apenas a formação do preço 

de venda, visto ter participado de alguns cursos, inclusive oferecidos pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Pode-se observar que o sócio 1 tem um 

maior conhecimento dos relatórios em relação ao sócio 2, pois ele já foi integrante deum 

curso de graduação em Ciências Contábeis. 

É importante lembrar que, de acordo com a NBC TG 1000 (2009), o conjunto 

completo de demonstrações contábeis da entidade deve incluir o Balanço Patrimonial, as 

Demonstrações do Resultado Abrangente e do Período (DRE), a Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. 

Quando questionados sobre quais relatórios são utilizados como ferramenta para 

tomada de decisões, os sócios responderam que utilizam a análise do ponto de equilíbrio, pois 

essa informação é necessária, devido a empresa ser do ramo industrial. Com relação à análise 

da formação do preço de venda, os sócios responderam que ela é muito relativa, pois tal preço 

é determinado pelo mercado. Ainda segundo os sócios, os relatórios referentes à análise da 

margem de contribuição e a análise do balanço não estão sendo utilizados, em razão do não 

envio das informações necessárias para a contabilidade. 

Nessa análise, a elaboração dos relatórios gerenciais visa, essencialmente, atender as 

necessidades de informação e decisão dos administradores e colaboradores da empresa; 

quando isso não acontece, o risco de a entidade encerrar suas atividades aumenta. 

Com relação à troca de informações entre a contabilidade e a gestão da empresa, os 

sócios deram as mesmas respostas, que o contato existe apenas para as obrigações do dia a dia 
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da empresa, como folha de pagamento e movimentos fiscais; já com relação aos relatórios 

contábeis gerenciais, somente quando há uma necessidade da empresa. 

Segundo os sócios, a entidade elabora os seguintes relatórios contábeis: Balanço 

Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), ambos utilizados para 

aquisição de crédito somente quando solicitados. 

Tais relatórios elaborados comprovam o que Marion (2003) argumenta, em que o 

Balanço Patrimonial é a principal demonstração contábil e reflete a posição financeira em 

determinado momento, normalmente no fim do ano ou de um período prefixado. 

Além desta comprovação da importância do Balanço Patrimonial, Iudícibus e Marion 

(2007) confirmam que a Demonstração do Resultado do Exercício é a expressão máxima, 

juntamente com o Balanço Patrimonial, da evidenciação contábil emanada da aplicação 

criteriosa dos procedimentos de escrituração e ajuste. 

Foi perguntado, aos sócios, como eles avaliam a contabilidade e suas contribuições 

para a gestão da entidade. O sócio 1 respondeu que a contabilidade é de suma importância 

para a gestão da empresa, pois auxilia na diminuição de impostos e na tomada de decisões. 

Mas que, em seus casos, ela não é muita acionada, pois as informações não são enviadas em 

sua totalidade e os relatórios não refletem a realidade.Por sua vez, o sócio 2 respondeu que a 

contabilidade é muito importante, pois seu objetivo é fornecer apoio aos gestores da empresa. 

Essa realidade pode ser constatada por Iudícibus e Marion (2007), pois eles afirmam 

que o objetivo da contabilidade pode ser estabelecido como sendo o de fornecer informação 

estruturada de natureza econômica, financeira e, subsidiariamente, física, de produtividade e 

social, aos usuários internos e externos à entidade objeto da contabilidade. 

 

6  CONCLUSÃO 

 

Atualmente, devido às necessidades de informações rápidas e concisas, as empresas 

adotam diferentes estratégias para manterem-se no mercado competitivo, e, para tanto, as 

informações geradas pela Contabilidade Gerencial são adequadas, pois verificam quais 

problemas ocorrem e como deverão ser resolvidos. 

Este trabalho teve como objetivo analisar se os relatórios contábeis gerenciais agregam 

valor ao processo decisório de uma indústria de cerâmica do Vale do Açu, optante pelo 

regime tributário do Simples Nacional. 
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Os dados obtidos, através do questionário aplicado, evidenciam a confirmação da 

hipótese, de que os sócios utilizam tais relatórios contábeis gerenciais como ferramenta de 

tomada de decisão, apesar de ambos relatarem que utilizam com maior frequência relatórios 

internos. 

Com base na teoria estudada, ficou evidente a grande importância que tem os 

relatórios contábeis gerenciais, subsidiando e apoiando os gestores num momento crucial para 

a continuidade da empresa: a tomada de decisão. 

Além disso, existem inúmeros relatórios que podem ser utilizados como ferramenta 

para tomada de decisão, auxiliando os gestores no momento da escolha entre várias 

alternativas, pois cada segmento da empresa necessita de um relatório diferente. 

Ao analisar, de forma geral, o resultado dos dados obtidos, é incontestável a 

assimilação dos sócios quanto à relevância dos relatórios contábeis gerenciais no processo 

decisório, contudo, eles não os utilizam de maneira adequada, necessitando de uma maior 

aproximação com a contabilidade, para juntos decidirem o melhor para a entidade. 

Assim, com base no interesse inicial, o trabalho atinge o seu objetivo, pelo fato de ter 

sido identificada a relevância dos relatórios contábeis gerenciais no processo decisório da 

indústria objeto de estudo deste trabalho, bem como, esta pesquisa contribui para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras, podendo-se fazer comparações entre empresas do 

mesmo setor, concentrando uma maior atenção na diferença entre os relatórios internos e os 

de competência da contabilidade, e abrangendo um período de tempo maior. 
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RESUMO 
 
Com o decorrer dos desastres ambientais, cresce, a cada dia, a responsabilidade de 
reconstrução social,no cenário em que o homem atualmente vive; assim, é necessária uma 
rápida mudança de comportamento, por parte das pessoas e das empresas, referente à forma 
de consumo e de produção, respectivamente. Dessa forma, é de extrema importância novos 
métodos de organização, a exemplo da sustentabilidade empresarial, que visa o respeito ao 
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade, motivo que justifica o objeto 
deste estudo, que é evidenciar de que forma a sustentabilidade empresarial pode gerar novos 
negócios para as empresas. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de natureza 
bibliográfica, realizada através de livros e documentos encontrados na internet. Foi constatado 
que, com as novas técnicas ambientalmente corretas, a sustentabilidade empresarial pode 
gerar oportunidades de novos negócios para as empresas e o aumento de sua lucratividade. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O mundo está em permanente transformação, para saciar as ilimitáveis necessidades 

da humanidade, causando grandes impactos na vida em sociedade e no meio ambiente. Isso 

está gerando debates, entre as nações, para definir limites e metas a serem alcançadas, com a 

finalidade de diminuir a ação do homem, que está prejudicando o equilíbrio do planeta. 

O meio empresarial, que em sua história sempre esteve preocupado com a acirrada 

competitividade e lucratividade entre suas entidades, agora se depara em ter que se adequar às 

normas e ao mercado, que pede, cada vez mais, por empresas denominadas sustentáveis, 

preocupadas com o ambiente em que se encontra e com o meio ambiente em geral. No 

entanto, a sustentabilidade empresarial entra nesse contexto, que desafia os administradores a 

estarem em constante renovação para pensarem no meio e não apenas nas empresas. Esse será 

o desafio que as organizações terão que enfrentar, para continuarem atrativas e competitivas 

no mercado. 

Para ganha novos nichos de mercados, os administradores terão que formular 

estratégias voltadas ao social e que, de fato, sejam transmitidas em práticas inovadoras, que 

beneficiem a sociedade e tragam retorno para as empresas. Contudo, os Stakeholders estão 

diretamente ligados a essas mudanças, pois eles são essenciais e exercem influência 

significativa na tomada de decisão nas organizações. 

O presente trabalho objetiva evidenciar a sustentabilidade empresarial como 

oportunidade para novos negócios, em que a metodologia aborda uma revisão bibliográfica.  

 

2  SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E A IMPORTÂNCIA DE SUA 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

Anos atrás, a população mundial preocupava-se apenas com o crescimento global, 

deixando de lado os cuidados com o meio ambiente. Na década de 80, através de estudos, foi 

detectado que o comportamento adotado pelas pessoas e por organizações estavam 

contribuindo para gerar inúmeros danos a biodiversidade. 

Em 1983, a Organização das Nações Unidas (ONU) retomou o debate sobre as 

questões ambientais, através da primeira ministra da Noruega Gro Halem Brundtland, que 

esteve a frente da chefia da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. A 

partir desse debate, criou-se um documento chamado de “Nosso Futuro Comum” ou 
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“Relatório Brundtland”, o qual foi apresentado em 1987,com a proposta de desenvolvimento 

sustentável, capaz de atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a 

possibilidade de futuro das gerações vindouras. 

A partir daí, começou a se dar importância ao meio ambiente como um todo, ondeo 

desenvolvimento sustentável começou a ser implementado nas indústrias como forma de 

diminuir a crescente poluição, que era, e ainda continua sendo, um dos principais problemas 

ambientais. 

O uso da sustentabilidade nas empresas é de grande valia, não só para as empresas em 

si, mas também para toda a sociedade. É todo um leque formado desde o dono da empresa, os 

funcionários, os fornecedores, que chega até os consumidores finais. 

São diversas as razões para se colocar o desenvolvimento sustentável em prática; 

algumas delas são: 

a) construção de imagem; 

b) contribuição para o planeta; 

c) redução de gastos; 

d) aumento da competitividade. 

Vale salientar que essa implementação não deve servir apenas como uma filosofia para 

a empresa melhorar sua imagem em relação ao mercado e seus clientes, mas que ela deve ser 

feita de fato. 

A sustentabilidade passou a ser uma necessidade real para todos os tipos de empresas, 

tornando-se um instrumento básico para o sucesso dos negócios, como discorre Layrargues 

(1998, p.60): “[...] As empresas que procuraram se alinhar [à sustentabilidade], ao invés de 

reagir negativamente, acabaram descobrindo ganhos importantes de produtividade e 

competitividade”.  

Devido à importância que se dar hoje aos problemas ambientais e sociais, os clientes 

procuram saber os valores das marcas e preferem as que são produzidas por meios 

sustentáveis. Seguindo essa tendência, a bolsa de valores brasileira criou seu Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE). 

 

2.1  ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE) 

 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) teve origem em 2005, na atual 

BM&FBovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), devido à carência que existia no mercado de 
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empresas,comprometidas profundamente com a sustentabilidade e o meio social, tendo função 

de medir o comprometimento dessas empresas. O Índice veio reforçar o movimento de 

harmonização com o meio ambiente, valorizando e diferenciando essas empresas das demais 

que ainda não estão em concordância com essas ações, conforme afirma Bacima (2009), onde 

diz que é um importante fator no intuito de despertar o interesse de investidores pelas ações 

das companhias que possuem políticas de responsabilidade social e que seus 

empreendimentos, produtos e serviços sejam ambientalmente responsáveis.  

O ISE é composto pelo conjunto de instituições parceiras da BM&FBovespa, que dão 

suporte para funcionamento e atualização do índice, por meio de questionário aplicado nas 

empresas que tenham maior volume de negócios na bolsa de valores, como assegura a 

BM&FBOVESPA (2014): 

 

O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas 
listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada 
em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança 
corporativa. Também amplia o entendimento sobre empresas e grupos 
comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, 
nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e 
prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas 
dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas. 

 

Foram selecionadas as 150 empresas com maior volume de negócios na 

BM&FBovespa em 2005, ano de origem da carteira, que participaram 28 empresas com 34 

ações e abrangendo 12 setores da economia. Atualmente, a nona carteira do ISE foram 

convidadas a participar 183 empresas com as 200 ações mais negociadas na bolsa 

participando apenas 40 empresas com 51 ações de 18 setores movimentando cerca de R$ 1,14 

trilhão em valor de mercado (BM&FBOVESPA, 2013). 

O ISE vem evoluindo no decorrer dos anos, tornando-se cada vez mais sólido e 

atrativo para as empresas,que estão mais preocupadas com as futuras gerações, portanto, com 

a sua responsabilidade social, um princípio a ser seguido por todas as entidades. 

 

2.2  RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Toda e qualquer empresa, em seus negócios, são responsáveis por suas ações e 

atitudes perante as demais. Mas essas empresas têm uma responsabilidade ainda maior com a 

sociedade na qual está contextualizada,pois é responsável pela circulação de renda em sua 
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região, diminuindo a desigualdade social, e pela transformação da sociedade, com suas 

políticas e impactos causados ao meio ambiente por suas atividades.  

A empresa que usufrui dos recursos naturais e mão-de-obra de sua localidade deve 

estar preocupada com a sociedade, implantando políticas que beneficiem a população, como 

deixa claro Melo Neto e Froes (1999, p. 87), quando dizem que a empresa deve “[...] adotar 

um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando 

simultaneamente a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da comunidade 

local e da sociedade como um todo”. Logo, ela não deve se preocupar apenas com a 

lucratividade, pois prejudica toda a cadeia relacionada com o meio social. 

Mas, existem visões contrárias a essa, a exemplo de Friedman (1985, p. 72 citado por 

MONTANA; CHARNOV, 1999), que traz o seguinte argumento: “Há uma, e apenas uma 

responsabilidade social das empresas: usar seus recursos e suas energias em atividades 

destinadas a aumentar seus lucros, contanto que obedeçam às regras do jogo e participem de 

uma competição aberta e livre, sem danos ou fraudes”. Essa visão cartesiana está em desuso 

pelo empresariado, o qual reconheceu que, quando sua empresa cresse junto com a sociedade, 

respeitando as normas e o meio ambiente, todos ganham, por ter melhor qualidade de vida, 

maior qualificação profissional, aumento da renda e, consequentemente, expansão do mercado 

e garantia de sua continuidade.   

Portanto, as empresas estão incluindo, em suas estratégias de negócios, a 

responsabilidade social, utilizando-a como forma de ganhar mercado. Além de divulgar suas 

ações para o publico alvo, torna-se um diferencial competitivo das demais, por estar 

socialmente correta. Por isso, cada vez mais as empresas, que pensam em usar a 

sustentabilidade como uma aliada para gerar novos negócios, têm um futuro promissor e será 

altamente competitiva em relação as suas concorrentes. 

 

2.3  SUSTENTABILIDADE GERANDO NOVOS NEGÓCIOS 

 

As crescentes mudanças científicas e tecnológicas vêm proporcionando, há anos, o 

desenvolvimento de várias areas do conhecimento da humanidade. Uma dessas areas é a 

inovação, que está diretamente ligada a sustentabilidade, pois inovar é renovar, criar, mudar. 

E é esse o sentido de ser sustentável: usar fontes renováveis, criar novas maneiras de se portar 

em termos ambientais, sociais e também econômicos. 
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Mas, um ponto negativo é o tratamento dado, por algumas empresas, em relação à 

inovação. A maioria busca usá-la apenas no desenvolvimento de produtos e serviços, 

entretanto, a inovação pode abranger qualquer area da empresa, e não necessariamente apenas 

a essa forma. 

Sobre esse assunto, Almeida (2002, p. 82) explica que: 

 

Cabe às empresas, de qualquer porte, mobilizar sua capacidade de empreender e de 
criar para descobrir novas formas de produzir bens e serviços que gerem mais 
qualidade de vida para mais gente, com menos quantidade de recursos naturais. [...] 
A inovação, no caso, não é apenas tecnológica, mas também econômica, social, 
institucional e política [...]. 

  

Sendo assim, diversos tipos de novos negócios podem ser gerados a partir da 

sustentabilidade; um deles é o processo conhecido como reciclagem, que busca transformar o 

que seria lixo em novos produtos, fazendo com que a empresa, além de contribuir com o meio 

ambiente, ainda possa aumentar seus lucros. 

A sustentabilidade aplicada à empresa trouxe consigo a inovação e também a 

oportunidade de novos negócios. Cabe a empresa a escolha de inovar nas atividades já 

existentes ou inovar na criação de um ou vários negócios, ampliando seus mercados. Para 

isso, terá um árduo trabalho a seguir, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de dar um passo 

à frente de suas concorrentes. 

 

2.4  A LEI DE INCENTIVOS FISCAIS E AS VANTAGENS QUE A EMPRESA OBTÊM 

POR OPTAR PELA PRÁTICA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Várias são as vantagens pela implantação da responsabilidade ambiental na 

organização. Tais benefícios podem ser apresentados da seguinte forma: comunicação e 

qualidade de vida; diversidade, inclusão e primeiro emprego; respeito e aproximação dos 

investidores; fidelização dos clientes; ampliação de parceiros; melhorias nos relacionamentos; 

fomento na cadeia de valor; redução de impactos ambientais. 

Todavia, o cumprimento das legislações é um dos grandes gargalos da atualidade para 

as empresas, pois o atendimento às regras impostas colocam as companhias em situação justa 

todos os dias. Nesse sentido, a ISO 26000 veio auxiliar na forma que as empresas lidam com 

o mundo a sua volta. Ela foi desenvolvida em 2005 e publicada em 2010, com a 

responsabilidade de ser norma internacional Número Um em responsabilidade social-

empresarial. A norma tem por objetivo nortear as companhias de todos os continentes, todas 
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as origens e tamanhos a implantar, através de suas políticas de desenvolvimento, a 

sustentabilidade. 

Desenvolvida com a participação de diversos setores da sociedade socioambiental, a 

ISO 26000/2010 foi liderada pelo brasileiro Jorge Cajazeira, engenheiro colaborador 

responsável pelo desenvolvimento e responsabilidade social da International Organization for 

Standardization (ISO). E também responsável pela gerência corporativa de competitividade da 

indústria multinacional Suzano Papel e Celulose, empresa atuante no segmento de fabricação 

de cartões de visita, papel de carta, blocos para anotações. 

Essa é a grande importância da ISO 26000, que reconhece que existem muitas 

respostas para as demandas da sustentabilidade, mas compreende que, no entanto, a falta de 

estrutura e suporte adequados para as organizações, que na maioria das vezes têm a intenção 

em cumprir as normas pré-estabelecidas, mas se deparam com alguns gargalos nas normas de 

impactos ambientais. 

E sabido que a sociedade vive em tempos de crise no setor econômico, social e 

ambiental em todo o mundo. Contudo, as companhias de todos os segmentos deixam a desejar 

quando o assunto abordado é a construção do caráter ético da organização, muitas vezes não 

levando em consideração a necessidade de um bom relacionamento com os seus Stakeholders, 

salientando que a febre da sustentabilidade ainda é um conceito um tanto quanto moderno, o 

que ainda provoca um frenesi no mundo empresarial, quando se fala em cumprir com as 

legislações. 

No entanto, segundo a ABNT NBR ISO 26000/2010, para que uma empresa consiga 

obter uma conduta sustentável, torna-se necessário seguir alguns critérios de organização e 

princípios, norteados da seguinte forma: responsabilidade; transparência, comportamento 

ético; consideração pelas partes interessadas; legalidade; normas internacionais; direitos 

humanos; bem como, utilizar de práticas leais de trabalho; preservação ao meio ambiente; 

ganho com o próprio fortalecimento da marca; enfim, unir ao desenvolvimento a participação 

comunitária. 

Na verdade, desenvolver um programa de sustentabilidade na organização não é tarefa 

fácil, conforme Bezerra e Bursztyn (2000), quando escrevem que o desenvolvimento 

sustentável é um processo de aprendizagem social de longo prazo, que, uma vez direcionado a 

políticas públicas organizadas e orientadas por um plano eficiente de desenvolvimento 

sustentável a nível nacional, gera, não só a quantidade, mas a qualidade expressiva de fatores 

sociais, onde busca o interesse presente na sociedade, em envolver-se e colocar-se como 
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ferramenta favorável ao mundo da responsabilidade social, uma vez que, no momento, ainda 

que de forma não intencional, às políticas públicas muitas das vezes são obstáculos para o 

desenvolvimento sustentável. 

Cavalcanti (2003), por sua vez, escreve que as discussões da atualidade, que traz em 

seu contexto o tema do desenvolvimento sustentável, incorporam o entendimento de que está 

na hora de impor limites ao consumo desenfreado, ao progresso a todo custo, tendo em vista a 

não preocupação, até então, com o meio ambiente, e que há pouco tempo os recursos eram 

considerados ilimitados, mas agora se descobre que são finitos, pondo um fim a ideia arcaica 

de que não haveria necessidade de preocupação alguma com o futuro da humanidade. 

Nessa discussão, Camargo (2004) reconhece a possibilidade de o desenvolvimento 

sustentável ser uma das soluções apresentadas aos problemas ambientais e sociais enfrentados 

na atualidade. Neste mesmo contexto, Satterthwaite (2004) afirma que o desenvolvimento 

sustentável é a solução dos problemas enfrentados na atualidade, pela raça humana, nas 

cidades, e o mais importante, com baixa transferência de custos de produção e consumo ao 

meio ambiente e a sociedade. 

 

3  CONCLUSÃO 

 

O estudo da sustentabilidade empresarial, a cada dia, torna-se mais relevante para a 

continuidade das empresas e a existência da humanidade. Por isso, o presente trabalho buscou 

evidenciar a importância da sustentabilidade empresarial como oportunidade para novos 

negócios. 

A sustentabilidade é uma ótima oportunidade para as empresas, preocupadas com a 

sua continuidade, gerarem novos negócios, pois, no mundo empresarial, não existe mais 

espaço para os pensamentos cartesianos e arcaicos que o capitalismo implantou. Dessa forma, 

todas as empresas, que não tenham práticas sustentáveis, deverão ser reeducadas, para 

sobreviverem atrativas e competitivas no mercado. 

Para que os empresários implementem a sustentabilidade em suas empresas, e  

percebam o quão importante ela é para geração de novos negócios e de inovação em técnicas 

que aperfeiçoam a utilização dos recursos naturais, é preciso que eles tenham uma orientação, 

através de informações transmitidas pelos profissionais contábeis. Só assim os gestores 

estarão aptos a iniciar suas mudanças em relação a tão esperada excelência sustentável. 
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UM ESTUDO SOBRE O CONTROLE INTERNO NA GERAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
 

LUCIANA MARIA DOS SANTOS 1 
 
 
 

RESUMO 
 

Nos últimos tempos, a contabilidade vem passando por um processo de transição, em 
decorrência das mudanças que vem acontecendo no mundo inteiro, e passou a exercer um 
papel de extrema importância nas organizações, pois a cada dia as informações gerenciais têm 
sido bastante valorizadas pelos gestores nas tomadas de decisões. Em contrapartida, para 
obter um resultado eficiente e maior qualidade nas informações, é de grande necessidade o 
controle interno dentro das organizações. Em um mercado cada vez mais competitivo, a 
exigência de informações seguras, e com maior rapidez dos processos, exige também um bom 
investimento em tecnologia. Para suportar esse processo de mudanças, surgiram novas e 
sofisticadas tecnologias que buscam suprir as necessidades das organizações e garantir a sua 
funcionalidade operacional. Em vista do exposto, o objetivo do presente estudo é analisar 
como o controle interno influencia as informações contábeis. Também se propõe uma reflexão 
sobre o desafio do profissional da area da contabilidade do Brasil, em transmitir as 
informações de acordo com a realidade das empresas e de acordo com a necessidade de cada 
uma. Para tanto, utiliza-se o método dedutivo e a pesquisa bibliográfica, sendo examinados 
livros, artigos e demais textos disponíveis sobre o assunto. Os resultados demonstraram que o 
controle interno é uma ferramenta excelente para garantir maior segurança nas informações 
contábeis e estas, por sua vez, são fundamentais para a melhoria da gestão das empresas. 
 
Palavras-chave: Organizações. Controle Interno. Informações. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos diariamente, com uma enorme velocidade, as grandes transformações 

que o mundo vem sofrendo. A ordem atual de mercado exige do empreendedor decisões 

frequentes sobre novos investimentos. Por isso, surge a necessidade de renovação tecnológica, 

para atingir uma melhor competitividade e inserção ou manutenção em um mercado 

globalizado e cada vez mais competitivo. Um grande avanço acontece, principalmente nas 

ciências e tecnologias, consequentemente afetando todas as areas do conhecimento..   

 A Contabilidade, por sua vez, não poderia ficar de fora dessa evolução, visto que a 

implementação de modelos de gestão administrativa transformou-se em um importante 

diferencial, aliado competitivo nas organizações, onde resultam informações que influenciam 

diretamente nas tomadas de decisões.  Portanto, consideramos a relevância dos controles 

internos nas organizações como uma ferramenta indispensável para um melhor resultado, e 

enfatizamos as dificuldades e prejuízos que possam ser desenvolvidos em um ambiente 

empresarial com sua ausência. 

 O nosso objetivo é mostrar a importância desses controles como forma de preservar os 

interesses das empresas e, por conseqüência, fornecer, através da contabilidade, informações 

precisas e confiáveis. O interesse surgiu diante da necessidade de avaliar e comparar o quanto 

a empresa pode ser beneficiada no uso desses controles, evitando assim situações indesejadas 

no âmbito empresarial, como retrabalhos, processos deficientes, vulnerabilidade a fraudes, 

desgastes até mesmo emocional dos colaboradores e descréditos das informações. 

O controle interno desempenha um grande papel dentro das organizações, de proteger 

o patrimônio. Mas, para fazê-lo funcionar, se faz necessária a elaboração de um plano 

estratégico, que atenda as necessidades de cada empresa, aliado a capacidade técnica e 

qualificação dos membros da equipe, equipamentos e sistemas disponíveis, que possa fornecer 

informações confiáveis com eficiência e eficácia, com a finalidade de atingir suas metas e 

objetivos. 

Este estudo foca em melhorias nos processos realizados no cotidiano das organizações, 

com uma proposta de implantação de um sistema de controle interno que possa facilitar e 

agilizar as rotinas, tornando as informações fornecidas pela contabilidade mais confiáveis a 

todos os usuários. 

A contabilidade fornece as informações através de planilhas, relatórios e 

demonstrações, que influenciam cada vez mais nas tomadas de decisões, tanto dos usuários 
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internos como dos externos. Questiona-se, portanto, como estas informações chegam até a 

contabilidade para serem repassadas, e até que ponto são confiáveis, levando em consideração 

todo um contexto na falta de controles internos das empresas, onde acaba gerando dúvidas, 

descréditos, oportunidades para fraudes e erros. 

 Em vista do exposto, o objetivo do presente estudo é analisar como o controle interno 

influencia as informações contábeis. Também se propõe a uma reflexão sobre o desafio do 

profissional da area da contabilidade do Brasil, em transmitir as informações de acordo com a 

realidade das empresas e de acordo com a necessidade de cada uma. 

O trabalho utiliza o método dedutivo e estudo descritivo sobre a importância dos 

controles internos na geração das informações contábeis. Através da pesquisa bibliográfica, o 

estudo consiste em analisar, selecionar e interpretar informações sob o ponto de vista teórico e 

esclarecer para quem possa interessar o assunto em questão, propondo sugestões de 

implantação de sistema de controle interno, que possa facilitar as atividades desenvolvidas de 

uma organização e influenciar diretamente nas informações contábeis. 

 

2  CONTROLES INTERNOS 

 

 O controle interno compreende todos os meios planejados numa empresa para dirigir, 

restringir, governar e conferir suas várias atividades, com o propósito de fazer cumprir os seus 

objetivos. 

 

Os meios de controle incluem, mas não se limitam a: forma de organizações, 
políticas, sistemas, procedimentos, instruções, comitês, plano de contas, estimativas, 
orçamentos, inventários, relatórios, registros, métodos, projetos, segregação de 
funções, sistema de autorização e aprovação, conciliação, análise, custódia, arquivo, 
formulários, manuais de procedimentos, treinamento, carta de fiança etc. (ATTIE, 
2009, p. 150). 

 

           Ainda segundo o autor, o conceito, a interpretação e a importância do controle interno 

envolvem imensa gama de procedimentos e práticas que, em conjunto, possibilitam a 

consecução de determinado fim, ou seja, controlar. Regra geral, o controle interno tem quatro 

objetivos básicos: a) salvaguarda dos interesses da empresa; b) precisão e confiabilidade dos 

informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais; c) estímulo à eficiência 

operacional; d) aderência às políticas existentes. 

Para ser eficaz, o controle precisa apontar as irregularidades com tempo suficiente para 

permitir uma ação corretiva. Os tipos de controle modificam de uma empresa para outra e 
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dependem de fatores como: cultura da organização, tamanho, hierarquia, e outros. O 

desenvolvimento contínuo das empresas e o aumento da competitividade exigem 

conhecimento dos gestores, de novas ferramentas de trabalho que propiciem inserir mudanças 

e permitam obter resultados positivos. (D’AVILA; OLIVEIRA, 2002). 

 Os controles são eficazes somente se houver um modelo de gestão que venha de 

encontro ao processo. Para Oliveira (2004, p. 136), “O modelo de gestão representa os 

princípios básicos que norteiam uma organização e serve como referencial para orientar os 

gestores nos processos de planejamento, tomada de decisões e controle.” 

 O Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 1.135/08: 

 

No exercício de suas atribuições legais e regimentais, considerando a 
internacionalização das normas contábeis, que vem levando diversos países ao 
processo de convergência; considerando o que dispõe a Portaria nº 184/08, editada 
pelo Ministério da Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no 
setor público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis, de forma a torná-las convergentes com as Normas 
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público; considerando a criação 
do Comitê Gestor da Convergência no Brasil, que está desenvolvendo ações para 
promover a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, às normas internacionais, até 2012; resolve: Art. 1º - Aprovar a NBC 
T 16.8 - Controle Interno.  
 

A Norma NBCT 16.8 – Controle Interno estabelece referenciais para o controle 

interno como suporte do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar 

efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos 

da entidade do setor público. 

Segundo a Resolução CFC nº 1.135/08, controle interno sob o enfoque contábil 

compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela 

entidade do setor público, com a finalidade de: 

a) salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade dos componentes patrimoniais; 

b) dar conformidade ao registro contábil em relação ao ato correspondente; 

c) propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada; 

d) estimular adesão às normas e às diretrizes fixadas; 

e) contribuir para a promoção da eficiência operacional da entidade; 

f) auxiliar na prevenção de práticas ineficientes e antieconômicas, erros, fraudes, 

malversação, abusos, desvios e outras inadequações. 

 O The Comitee of Sponsoring Organizations (COSO) foi criado em 1985, a fim de 

assessorar a Comissão Nacional de Relatórios Fraudulentos. “Trata-se de uma iniciativa 



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

157 
 

privada independente, encarregada de estudar fatores que podem levar à geração de relatórios 

fraudulentos e elaborar recomendações para as empresas abertas, para seus auditores, 

instituições educacionais, para SEC e outros reguladores”. (BORGERTH, 2007, p. 35). 

 Segundo Dias (2010, p. 28), o COSO “[...] é uma entidade sem fins lucrativos, 

dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos controles 

internos e governança corporativa”. 

O modelo COSO tornou-se referência mundial pelo fato de: 

a) uniformizar definições de controle interno; 

b) definir componentes, objetivos e objetos do controle interno em um modelo integrado; 

c) delinear papéis e responsabilidades da administração; 

d) estabelecer padrões para implementação e validação; 

e) criar um meio para monitorar, avaliar e reportar controles internos 

 

3  DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 Com o advento da lei 11.638/07 e 11.941/09, a contabilidade brasileira vem passando 

pelo processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). Neste 

sentido, acompanhando a evolução do sistema contábil brasileiro, o Conselho Federal de 

Contabilidade editou inúmeras normativas técnicas que tratam de assuntos eminentemente 

contábeis. 

 Com relação às demonstrações contábeis, que obrigatoriamente deverão ser incluídas 

no livro diário, como regra geral, destacamos o conjunto completo das demonstrações 

contábeis que está previsto no item 10 da NBC TG 26. (Res. CFC 1.185/09): 

a) balanço patrimonial ao final do período; 

b) demonstração do resultado do período; 

c) demonstração do resultado abrangente do período; 

d) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

e) demonstração dos fluxos de caixa do período; 

f) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 – Demonstração do 

Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se 

apresentada; 

g) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e 

outras informações explanatórias; 
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h) balanço patrimonial no início do período mais antigo comparativamente apresentado 

quando a entidade aplica uma política contábil retrospectivamente ou procede à 

reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou ainda quando 

procede à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis. (Redação alterada 

pela Resolução CFC n.º 1.376/11). 

 Em geral, podemos sintetizar, no quadro a seguir, o conjunto completo das 

demonstrações contábeis por situação e natureza empresarial: 

 

Quadro 1 – Conjunto completo das demonstrações contábeis 

Demonstração 
Contábil 

ME e EPP 
ITG 1000 

PME´s NBCT  
TG 1000 

Regra Geral 
S.A de Capital 

Aberto 

BP Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

DR Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

DRA Facultativo 
Pode ser 
substituída pela 
DLPA 

Obrigatório Obrigatório 

DLPA Facultativo 

Facultativa - 
Obrigatória se 
subst. a DRA ou 
a DMPL 

Facultativo Facultativo 

DMPL Facultativo 
Pode ser 
substituída pela 
DLPA 

Obrigatório Obrigatório 

DFC Facultativo Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

NE  Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

DVA Facultativo Facultativo Facultativo Obrigatório 
Fonte: CRCPR (2013). 

 

4  RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL X CONTROLADORIA  

 

 Nos últimos anos, tem–se observado uma grande mudança, até mesmo em relação à 

definição de contabilidade. Mas é um engano pensar que ela tenha abandonado 

completamente seus dogmas e convenções apenas para servir melhor as necessidades dos 

usuários. 

 Segundo Nakagawa (2011, p. 80), realmente pode ter ocorrido mudanças em alguns 

detalhes de procedimentos contábeis, para o sistema adequar seus relatórios às necessidades 

dos usuários, mas seus princípios continuam inalterados nestes últimos 30 anos.      

A realidade empresarial da atualidade, envolvida em um ambiente de competitividade, 

exige tomadas de decisões relacionadas aos objetivos estratégicos de forma ágil e com maior 

grau de segurança possível, para atender aos clientes internos e externos. Por conta disto, a 
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Contabilidade vem sendo explorada de uma maneira que possa atender as expectativas de um 

novo momento econômico em nível globalizado.                                                                         

Conforme Ricardino (2005), a contabilidade passou a ser um processo de 

identificação, mensuração, acumulação e análise, preparação, interpretação e comunicação de 

informações que são usadas pelos administradores para o planejamento, avaliação e controle 

de uma organização.       

        Com isso, observa-se que, para atender as exigências do mercado, é de fundamental 

importância que a contabilidade possa contar com o apoio de uma ferramenta de grande valor 

dentro das organizações, que é o controle interno, pois ele desempenha um papel de guardião 

do patrimônio, facilitando na identificação de erros e fraudes que possam existir no processo 

administrativo.  

 Operando em um ambiente influenciado por forças econômicas, forças político-legais, 

forças tecnológicas e forças sociais, as organizações devotam especial atenção aos aspectos 

financeiros que permeiam as atitudes em todos os níveis de decisão. Assim, a figura do 

administrador financeiro se revela cada vez mais importante no processo de gestão 

empresarial. (MORANTE; JORGE, 2008, p. 15). 

 Na gestão dos processos de uma organização, a integração entre finanças e 

contabilidade é total. Todos os documentos emanados da area financeira devem ser 

devidamente registrados, para a apuração das alterações patrimoniais da entidade. 

(MORANTE; JORGE, 2008, p. 16). 

 Conforme Figueiredo e Caggiano (2012, p. 34), recentemente a tomada de decisão tem 

recebido uma grande atenção; alguns estudiosos afirmam que administração e tomada de 

decisão são sinônimos, realmente, existem poucas atividades gerenciais que não envolvam de 

certa forma a tomada de decisão. Desde que a qualidade da informação disponível seja 

essencial para a qualidade da decisão, um sistema de informação adequado eficiente é pré- 

requisito do sucesso gerencial. 

Qualquer empresa na atualidade, principalmente com as circunstâncias econômico-

financeiras envolvidas, devem estar municiadas com um planejamento efetivo e bem 

detalhado, que deve partir de um orçamento bem elaborado e trabalhado, de forma a explicitar 

as necessidades empresariais, que devem ser monitoradas com um eficiente sistema de 

controle com ênfase no feedback de informação, no intuito de avaliar a real situação e 

desempenho planejado. (IUDICIBUS, 1986; PADOVEZE, 2005).   



Anais do 10º ENCUC – Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

 

160 
 

 A responsabilidade na elaboração de um sistema de controle interno é da 

administração da empresa, que, além de elaborar o controle interno, deve delegar a cada 

funcionário sua respectiva atribuição. Tal fato é importante para assegurar que todos os 

procedimentos da empresa estão sendo realizados, evitar e detectar possíveis erros, e também 

identificar as responsabilidades “[...] por eventuais omissões na realização das transações da 

empresa.” (ALMEIDA, 2010, p. 43). 

 

Figura 1 – Filosofia da empresa 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

 

      

Fonte: Nakagawa, 2011, p. 17. 

 

 A Controladoria, que tem uma missão especifica e, por conseguinte, objetivos e serem 

alcançados, é um órgão que pode ser mais bem caracterizado como de linha, apesar de, em 

suas funções em relação às demais atividades internas da companhia, as características serem 

mais de um órgão de apoio. (PADOVEZE, 2010, p. 33). 

 A Ciência Contábil consiste em controlar todos os aspectos temporais, ou seja, 

passado, presente e futuro, e como ciência social estabelece um canal de comunicação entre 

os indivíduos envolvidos. Sendo que a sua relação com a Controladoria é recomendada no 

momento em que há implantação, desenvolvimento, aplicação e coordenação de todos os 

mecanismos essenciais à Ciência Contábil, no contexto interorganizacional (PADOVEZE, 

2003). 

 A Controladoria surgiu nas grandes corporações norte-americanas no início do século 

XX. A finalidade deste setor era realizar um implacável controle das empresas relacionadas 

(subsidiárias e/ou filiais), visto que um expressivo número de empresas concorrentes, que 

haviam proliferado a partir da revolução industrial, começou a se fundir no final do século 

XIX, formando grandes empresas, organizadas sob forma de departamentos e divisões, mas 

com controle centralizado. (MARTINS, 2005). 

Filosofia da Empresa 

Processo de 
Planejamento

Estrutura 
Organizacional 

Processo de 
Controle

Sistema Integrado de Informações 
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 No mundo moderno, a Controladoria deve ser considerada um suporte indispensável 

na tomada de decisões. As informações geradas por esse órgão devem estar sempre “online” e 

confiáveis para auxiliar neste processo que, conjuntamente com a logística, tem como 

objetivos a redução de custos e aumento da lucratividade, para garantir a sobrevivência da 

empresa moderna (PADOVEZE, 2005). 

 Para Figueiredo e Caggiano (2012), os processos de interação da empresa com os 

diversos agentes surgem uma série de fenômenos econômicos, políticos, sociais, 

educacionais, tecnológicos, ecológicos e regulatórios, induzindo assim a empresa a buscar a 

sua eficácia, transcendendo os conceitos oferecidos pela administração, contabilidade e 

economia.  Assim tornou-se necessária à definição de um modelo conceitual teórico para um 

ramo de conhecimento denominado Controladoria, para dar explicações e fornecer uma 

compreensão a esses fenômenos. 

A Controladoria, em muitas empresas, é considerada como um dos principais órgãos 

administrativos, informando aos gestores sobre os recursos disponíveis para o processo de 

produção e também sobre a análise do desempenho das operações em um todo, para que se 

chegue ao objetivo final com eficiência e eficácia. Conforme esclarece Figueiredo e Caggiano 

(2012, p. 26-27), “O órgão administrativo Controladoria tem por finalidade garantir 

informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da 

eficácia gerencial”. 

 

5  PLANOS ESTRATÉGICOS 

 

 A exigência de maior controle por parte dos acionistas e gestores fez com que as 

empresas passassem a se profissionalizarem. Diante disso, as funções de planejar, dirigir, 

organizar e controlar tornaram-se imprescindíveis para a manutenção das empresas. E é nesse 

momento onde surge a necessidade de inclusão de um plano estratégico transparente, em que 

todos os aspectos formais possíveis precisam ser seguidos e respeitados por todos, para o bom 

funcionamento empresarial.  

 Segundo Morante (2008, p. 12-13), para permitir a sua viabilidade, é recomendado a 

elaboração de um plano estratégico com uma sequência lógica:  

a) determinação da missão da empresa: nesta oportunidade, estabelecem-se as definições 

genéricas tais como: 
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• a relação entre o mercado e o produto ou serviço oferecido pela empresa, ou seja 

suprida pelo produto ou serviço, qual a necessidade que será suprida pelo produto ou 

serviço, qual o tamanho deste mercado; 

• a natureza da empresa, isto é, sua localização das fontes de matéria-prima, 

localização das fontes, constituição, composição acionária etc.; 

• os benefícios esperados pelo mercado, numa extensão da relação entre o mercado e o 

produto ou o serviço oferecido; 

• a capacidade técnica e administrativa, configurada pela qualificação do corpo 

gerencial e técnico, equipamentos e sistemas disponíveis, instalações; 

• as limitações ambientais, principalmente quando se tratar de empresa que tenha alto 

grau de interação com o ambiente físico;  

• a imagem da empresa diante da comunidade, como resultado de umas ações 

sociais, benefícios aos empregados, relação com as autoridades locais e outros 

aspectos que evidenciam a responsabilidade social da organização; 

• a estrutura organizacional, com ênfase para os pontos fortes e fracos decorrentes de 

sua atuação em determinados mercados, tecnologia de produto e processo em 

comparação com a concorrência etc.; 

• as políticas empresariais, com destaque para o relacionamento com os grupos 

interessados na organização. 

b) análise ambiental: neste aspecto estabelecem-se: 

• a qualidade desejada nos produtos; 

• a capacidade de inovação da empresa; 

• a imagem da empresa diante da comunidade neste particular aspecto. 

c) diretrizes e objetivos: a definição deve considerar uma ampla discussão de: 

• influência do ambiente interno e externo nas operações da empresa; 

• centralização e descentralização das atividades; 

• objetivo estratégico ligado à qualidade. 

d) determinação das estratégias: algumas estratégias são fundamentais, como por 

exemplo, as intenções de: 

• penetração no mercado; 

• desenvolvimento de novos produtos; 

• segmentação do mercado. 
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e) avaliação das estratégias: uma vez implementadas, as estratégias devem ser 

continuamente testadas, com o objetivo de: 

• conhecer as vulnerabilidades envolvidas; 

• conhecer deficiências quanto aos riscos; 

• conhecer a real capacidade de implementação; 

• evidenciar as reais vantagens e diferenciais; 

• conhecer a qualidade dos objetivo. 

 

6  SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL       

 

Um dos grandes aliados do controle interno, e que compõe o plano estratégico, é a 

escolha de um bom sistema. É um investimento necessário, que efetivamente alavanca e 

mantém a competitividade dos negócios. Tradicionalmente, muitas organizações ainda 

acreditam que são entidades que existem independentemente umas das outras e, na  realidade,  

precisam competir para sobreviverem. A ideia de unir e integrar as informações de todos os 

setores tem sido apresentada através dos Sistemas Integrados de Gestão Empresarial (SIGE). 

 Conforme Padoveze (2013, p. 39), SIGE, são assim denominados os sistemas de 

informações gerenciais, que tem como objetivo fundamental a integração, consolidação e 

aglutinação de todas as informações necessárias para gestão do sistema empresa; também têm 

sido denominados de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou Enterprise Resources 

Planning. 

 Esses sistemas precisam estar muito bem parametrizados e serem alimentados por 

pessoas treinadas, para poder assegurar uma qualidade das informações. Como o resultado 

final são os relatórios contábeis, é imprescindível que um profissional da area contábil 

participe ativamente da parametrização, quando da inserção de novos eventos de natureza 

financeira e, caso seja inicio como implantação, é necessário uma participação efetiva da area 

contábil para assegurar as informações enviadas de todos os módulos.              

  Ainda segundo Padoveze (2013, p. 39), existem três principais fatores que levam as 

empresas a implantarem um SIGE: 

a) movimento de integração mundial das empresas transnacionais, exigindo tratamento 

único e em tempo real das informações; 

b) a tendência de substituição de estruturas funcionais por estruturas ancoradas em 

processos; 
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c)  a integração, viabilizada por avanços na tecnologia de informação dos vários sistemas de 

informação em um sistema único. 

 A parametrização do SIGE, segundo Padoveze (2013), deve ser feita a partir das 

necessidades informadas pelos gestores, sobre os eventos econômicos realizados nas diversas 

areas e atividades empresariais, considerando as características do negócio e da organização. 

Em outras palavras, todas as ações da empresa, dentro da area de produção, comercialização e 

finanças, devem conduzir a resultados econômicos positivos (lucros). Sendo a Ciência 

Contábil a única especializada em avaliar economicamente a empresa e seus resultados, todas 

as ações terminam por convergir para o Sistema de Informação Contábil, que é 

essencialmente um sistema de avaliação de gestão econômica. 

 

7  CONCLUSÃO 

 

 A implantação de um sistema de controle interno dentro de uma organização, 

independente de seu seguimento e sua classificação, pode aumentar o índice de confiança nas 

atividades operacionais desenvolvidas, além de ser uma ferramenta de gestão que gera 

informações oportunas e confiáveis aos administradores. 

 Infelizmente, e na sua grande maioria, a ausência de bons controles internos é sentida 

tardiamente nas organizações, quando já aconteceram situações de fraudes, prejuízos e 

resultados negativos, muitas vezes devidos ao exercício inadequado do controle das 

operações. Impor, unicamente à contabilidade, a responsabilidade de fornecer informações 

confiáveis a todos os usuários, chega até mesmo ser algo injusto, pois os empresários 

precisam entender que, para as organizações sobreviverem em um mercado tão competitivo, é 

necessário um conjunto de recursos que funcionem cada um com seu grau de importância, os 

recursos financeiros, tecnológicos e humanos dos quais as empresas dispõem, em acordo com 

a  objetividade e a capacidade de tomar decisões.  

 Porém, para que os gestores não assumam o risco de tomarem decisões erradas ou 

inadequadas, um recurso é de especial importância: é necessário implantar uma política 

organizacional muito bem estruturada, onde todos os envolvidos possam participar ativamente 

da implantação de procedimentos e manutenção dos mesmos, como também, a necessidade de 

se investir em tecnologia. Um sistema bem parametrizado torna-se um grande aliado na 

aplicação de um plano estratégico eficiente. 
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Em vista do exposto, pode-se concluir que o controle interno é uma ferramenta eficaz 

para melhorar a qualidade das informações contábeis, trazendo ainda como benefício uma 

melhoria da gestão, em função de propiciar informações mais confiáveis.  
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RESUMO 
 
A contemporaneidade nos apresenta uma sociedade que se mantém em constante 
transformação e desenvolvimento, levando consigo fatores muito importantes, como 
desenvolvimento social, financeiro e econômico. Frente a isto, nos atentamos a um ponto de 
bastante interesse social: a bebida alcoólica, produto este que vem aumentando, a cada dia, o 
consumo em nossa sociedade, visto que, sua procura é inevitável por uma parte da população, 
principalmente o público jovem, que há, de certa forma, uma premissa de absorver novas 
sensações. O presente trabalho surgiu como uma proposta de se realizar um estudo, em que se 
pudesse utilizar das teorias contábeis e estatísticas, tendo como objetivo analisar os impactos 
financeiros que a venda de bebidas alcoólicas produzem para os supermercados de pequeno 
porte, e verificar a influência que elas desempenham na quantidade vendida, bem como, o 
lucro obtido das vendas. Observamos que, os impactos causados pelo consumo do álcool 
foram maiores que o esperado, auferindo grandes déficits na renda dos consumidores, 
deixando grande parte dos seus rendimentos empregados no consumo do álcool. Em 
contrapartida, em relação aos comerciantes, a bebida alcoólica não é a principal fonte de 
recursos, porém contribui de maneira bastante razoável em suas receitas. 
 
Palavras-chave: Comércio. Consumo. Impactos Sociais e Financeiros. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O consumo de bebidas, que contém álcool em sua composição, tende a crescer na 

sociedade contemporânea, pois, com a tendência econômica atual, os comerciantes têm mais 

uma possibilidade de novos lucros em seus empreendimentos, através do incremento desses 

produtos nos estoques.  

Com isso, este trabalho estuda a representatividade de vendas de bebidas alcoólicas no 

atual cenário econômico nacional, visto o crescimento da população ao longo do tempo, bem 

como, o aumento de jovens querendo experimentar novas sensações em suas vidas. Além do 

mais, traz uma reflexão a respeito dos dados - quantitativos e qualitativos - de vendas 

realizadas, em julho do corrente ano, com bebidas que contenham álcool, buscando gerar 

informações a respeito da subtração orçamentária que a aquisição do referido produto exerce 

na renda familiar. 

A presente pesquisa tem por função analisar as vendas de bebidas alcoólicas nos 

mercados de pequeno e médio portes das cidades de Catolé do Rocha/PB, Frutuoso 

Gomes/RN e Janduís/RN, fazendo uma avaliação e comparação dessas vendas, mostrando 

qual espécie é mais vendida e qual o impacto que a bebida traz em suas receitas e lucros 

auferidos, bem como, o déficit socioeconômico dos seus usuários em relação aos itens de 

consumo indispensáveis, tais como: alimentação, higiene pessoal, entre outros.  

A metodologia utilizada no presente trabalho é de cunho bibliográfico, pesquisa de 

campo e aplicação de questionários. Utiliza como ferramentas diversos métodos estatísticos, a 

fim de estabelecer uma correlação de dados quantitativos e qualitativos, conservando sempre 

a premissa básica das investigações científicas, devendo disponibilizar um feedback, ou seja, 

um retorno das informações úteis às entidades e personalidades participantes, com a 

finalidade de assistir e também apontar possíveis melhorias. 

 

2  BREVE HISTÓRIA SOBRE A BEBIDA ALCOÓLICA  

 

Segundo o CISA (www.cisa.org.br), a bebida alcoólica teve origem na Pré-História, 

mais precisamente durante o período Neolítico, com o surgimento da agricultura e a invenção 

da cerâmica. A partir de um processo de fermentação natural, ocorrido há aproximadamente 

10.000 anos, o ser humano passou a consumir e a atribuir diferentes significados ao uso do 

álcool. Os celtas, gregos, romanos, egípcios e babilônios registraram, de alguma forma, o 

consumo e a produção de bebidas alcoólicas.  
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O solo e o clima, na Grécia e em Roma, eram especialmente ricos para o cultivo da 

uva e produção do vinho. Os gregos e romanos também conheceram a fermentação do mel e 

da cevada, mas o vinho era a bebida mais difundida nos dois impérios, tendo importância 

social, religiosa e medicamentosa. 

No período da Grécia Antiga, o dramaturgo grego Eurípedes (484 A.C.- 406 A.C.) 

menciona, nas Bacantes, duas divindades de primeira grandeza para os humanos: Deméter, a 

deusa da agricultura, que fornece os alimentos sólidos para nutrir os humanos, e Dionísio, o 

Deus do vinho e da festa (Baco para os Romanos). Apesar de o vinho participar ativamente 

das celebrações sociais e religiosas greco-romanas, o abuso de álcool e a embriagues alcoólica 

já eram severamente censurados pelos dois povos.  

Os egípcios deixaram documentados, nos papiros, as etapas de fabricação, produção e 

comercialização da cerveja e do vinho. Eles também acreditavam que as bebidas fermentadas 

eliminavam os germes e parasitas e deveriam ser usadas como medicamentos.  

A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se 

com a Queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade 

Moderna. Portanto, nesse período histórico, inicialmente, as bebidas tinham conteúdo 

alcoólico relativamente baixo, como, por exemplo, o vinho e a cerveja, já que dependiam 

exclusivamente do processo de fermentação. 

A Idade Moderna é um período específico da história do ocidente. Destaca-se das 

demais por ter sido um período de transição por excelência. Tradicionalmente se aceita o 

início estabelecido quando ocorreu a tomada de Constantinopla e o término com a Revolução 

Francesa. Durante e Renascença passa a haver a fiscalização dos cabarés e tabernas, sendo 

estipulados horários de funcionamento destes locais. 

A Idade Contemporânea, também conhecida como Contemporaneidade, é o período 

específico atual da história do mundo ocidental, iniciado a partir da Revolução Francesa 

(1789 D.C.). É durante esse período que o uso excessivo de bebida passa a ser visto, por 

alguns, como uma doença ou desordem. Ainda no início e na metade do século XIX alguns 

estudiosos passam a distinguir considerações sobre as diferenças entre as bebidas destiladas e 

as bebidas fermentadas, em especial o vinho. Neste sentido, Pasteur, em 1865, não 

encontrando germes maléficos no vinho, declara que esta é a mais higiênica das bebidas. 
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3  METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Conceitualmente, a metodologia da pesquisa é a organização de um estudo científico, 

tendo este o objetivo de capturar e analisar as características dos vários métodos utilizados e 

indispensáveis, bem como, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou 

distorções, além de fazer uma crítica aos pressupostos ou as implicações de sua utilização.  

Minayo e Minayo-Goméz (2007, p. 44) definem metodologia de forma compreensiva 

e abrangente: 

 

[...] a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 
tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 
justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 
utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a 
“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de 
articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer 
outro tipo específico de resposta às indagações específicas. 
 

Partindo deste princípio, o presente trabalho está confeccionado a partir de pesquisa 

bibliográfica, consultas em sítios de internet, pesquisa de campo (tanto como nos 

estabelecimentos comerciais como em residências dos consumidores), sendo esta auxiliada 

por aplicação de questionários aos indivíduos que foram selecionados aleatoriamente nas três 

cidades pesquisadas: Catolé do Rocha, Frutuoso Gomes e Janduís, totalizando 20 pesquisados 

em cada município, sendo 10 comerciantes e 10 consumidores. Para a consolidação dos 

dados, foram utilizados métodos estatísticos, a fim de relacioná-los, processá-los e, enfim, 

transformá-los em informação. Para isso, foram utilizadas médias, medidas de dispersão e 

correlação de dados. 

Entretanto, diante da percepção social oriunda da convivência, percebemos que a 

grande maioria dos comerciantes de pequeno porte, da região pesquisada, desconhece a 

representatividade econômico-financeira que a venda de bebidas alcoólica traz, em relação 

aos outros departamentos (alimentos, frios, perfumaria etc.), para o empreendimento destes.  

O presente estudo buscou ampliar a classe social devido à percepção do alto consumo 

de tais bebidas por parte dos usuários cidades citadas. Sendo assim, o presente estudo tem 

como objetivo geral avaliar os impactos causados nas receitas auferidas dos comerciantes, 

bem como, o impacto financeiro na renda familiar ocasionado pelo uso desta.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em meio a todos os aspectos abordados até então, nesta seção, faz-se uma reflexão 

acerca dos resultados alcançados com a pesquisa. Portanto, observam-se os impactos 

financeiros reais causados pela venda de bebidas alcoólicas nos comércios, levando em 

consideração análises comparativas do ambiente pesquisado, para sabermos a sua 

representatividade na receita em relação às demais; também serão confrontadas as espécies 

mais vendidas, com o intuito de descobrirmos qual seria a mais e a menos vantajosas para o 

comércio. 

Também será analisado o quanto da renda do consumidor deste produto é consumida, 

periodicamente, para a manutenção deste hábito, ressaltando o caráter socioeconômico desta 

investigação. 

 

4.1  IMPACTOS FINANCEIROS 

 

Os dados aqui apresentados são referentes à participação da venda de bebidas 

alcoólicas nos estabelecimentos comerciais pesquisados, tendo em vista a representatividade 

no valor das vendas mensais, os tipos de maior demanda, considerando o crescente poder 

aquisitivo das massas populacionais. 

As bebidas alcoólicas são consumidas em larga escala pelo mundo afora, nas mais 

variadas ocasiões. No Brasil, o consumo e os riscos estão em crescimento, conforme 

constatado por dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD), da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), realizado em 

2012, concluindo-se que, nos últimos seis anos, houve um aumento de 20% no número de 

pessoas que bebem, pelo menos, uma vez por semana. 

Como mostra a pesquisa realizada pela UNIFESP, o número de usuários de bebidas 

alcoólicas vem aumentando a cada ano, deste modo, torna-se visível, em todas as regiões do 

Brasil, que tal aumento vem contribuindo de forma direta nas receitas auferidas pelas 

empresas comerciais e, consequentemente, a sua fixação no mercado consumidor. 

Na sequência, segue as análises dos dados nos municípios. 
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Como podemos observar, todos os comércios pesquisados vendem bebidas alcoólicas. 

, já podemos identificar que existe um convívio rotineiro entre os 

venda de bebida alcoólica. A justificativa que muitos utilizaram para 

deles venderem bebidas alcoólicas foi a seguinte: “Quando chega o final de 

pessoas procuram comprar bebidas nos mercados, por causa do preço que é mais 

em conta, fazendo com que haja bastante saída”.  

Considerando o relato acima, fica evidente que, mediante as amostras coletadas e dada

unanimidade dos resultados, a comercialização de bebidas alcoólicas

as cidades estudadas, irá ocorrer na grande maioria dos estabelecimentos 

comerciais, considerando margens de erro seguras. 

Gráfico 2 – Quais os tipos de bebidas alcoólicas vendidas?

Janduís Catolé do Rocha
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Janduís como a mais vendida

pode-se afirmar que, em termos de arrecadação, a venda de Whisky

valor de mercado elevado, 

a vodka, que possui um valor de mercado baixo, não se mostrou como

para o consumo. Assim, 

bebidas pesquisadas, o investimento 

comércio, considerando seu preço de venda e sua procura.

 

Gráfico 

Frutuoso Gomes 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013).

 

De acordo com as respostas dos comerciantes

de estivas e cereais, com 50,1%

respectivamente. Diante do cenário econômico 

vendida que o material de higiene e limpeza, visto que, com o aumento do consumo por uma 

parte da população jovem, essa prática tende a crescer a cada ano, sendo assim, representando 

9,14% do total de 100%.  
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26%

10%
8%

48%

8%

7,7%

9,1%

Higiene e Limpeza Bebidas Alcoólicas Estivas e Cereais

Ao se analisar o gráfico, é possível perceber que, o Whisky apresenta um bom 

estacando-se a cidade de Catolé do Rocha com 60,1%

com 47,3% e Janduís com 17,4%. Isso se dar pelo fato 

um alto custo para o consumo. 

Outro importante produto, nesta análise, é a cachaça, que se destaca na cidade de 

Janduís como a mais vendida, com 39,9%, e em Frutuoso Gomes com

em termos de arrecadação, a venda de Whisky, 

 é sugerida como um bom produto para a venda

a vodka, que possui um valor de mercado baixo, não se mostrou como 

 para um melhor crescimento dos estabelecimentos, de todas as 

bebidas pesquisadas, o investimento em vodka não é considerado muito bom para a renda do 

considerando seu preço de venda e sua procura. 

Gráfico 3 – Qual a quantidade mensal vendida de cada setor?

Janduís Catolé do Rocha

 

 

 

 

 

(2013). 

De acordo com as respostas dos comerciantes, o setor que gera maior lucratividade é 

com 50,1%, 48% e 55% em Frutuoso Gomes, Janduís e Catolé do Rocha, 

. Diante do cenário econômico da análise, a bebida alcoólica vem sendo mais 

vendida que o material de higiene e limpeza, visto que, com o aumento do consumo por uma 

parte da população jovem, essa prática tende a crescer a cada ano, sendo assim, representando 

55%
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Estivas e Cereais Outros

o Whisky apresenta um bom 

se a cidade de Catolé do Rocha com 60,1%, seguido de 

elo fato desta bebida possuir 

que se destaca na cidade de 

com 28,6%, Diante disso, 

, mesmo possuindo um 

como um bom produto para a venda. Em contrapartida, 

 uma bebida procurada 

para um melhor crescimento dos estabelecimentos, de todas as 

vodka não é considerado muito bom para a renda do 

Qual a quantidade mensal vendida de cada setor? 

Catolé do Rocha 

que gera maior lucratividade é o 

, 48% e 55% em Frutuoso Gomes, Janduís e Catolé do Rocha, 

a análise, a bebida alcoólica vem sendo mais 

vendida que o material de higiene e limpeza, visto que, com o aumento do consumo por uma 

parte da população jovem, essa prática tende a crescer a cada ano, sendo assim, representando 

17%

9%

9%
55%

10%
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4.2  IMPACTOSSOCIOECONÔMICOS

 

A ingestão de bebidas traz consigo sérios problemas para a vida de quem a faz uso e

consequentemente, das pessoas que fazem parte de seu cotidiano. Nesta perspectiva, ao se 

investigar os impactos socioeconômicos, 

consumo de bebidas compromete a renda familiar.

Segundo Dias (2008

produtividade, perda ou o esquecimento da cultura e incorporação de formas de beber da 

cidade, são considerados, hoje, sintomas do uso indesejável do álcool. Entretanto, o 

zerar” faz parte da cultura, podendo a

negação de sociabilidade. Curiosamente,

consistiria em ingerir uma quantidade maior de

sociabilidade, enquanto o d

cachaça como se fosse comida

Partindo deste pressuposto, de que beber seria uma espécie de “dever social”, cada vez 

mais os rendimentos dos indivíduos 

“sociedade”, e muitas vezes a próxima consequência desta cadeia é o vício.

Os dados a seguir demonstrados indicam a representatividade dos gastos com bebidas 

dos pesquisados em relação à remuneração mensal.

 

Gráfico 4 – Gasto percentual relativo 

Fonte: Dados da pesquisa

Ao analisarmos esse gráfico

(um) e 2 (dois) salários mínimos

Para a renda mensal superior a três salários mínimos

Patu/RN, 19 a 21 de dezembro de 2014                                             

IMPACTOSSOCIOECONÔMICOS  

A ingestão de bebidas traz consigo sérios problemas para a vida de quem a faz uso e

s pessoas que fazem parte de seu cotidiano. Nesta perspectiva, ao se 

investigar os impactos socioeconômicos, o ponto de partida é uma reflexão sobre o quanto o 

consumo de bebidas compromete a renda familiar. 

2008), brigas na família e entre amigos, acidentes, diminuição da 

o esquecimento da cultura e incorporação de formas de beber da 

hoje, sintomas do uso indesejável do álcool. Entretanto, o 

faz parte da cultura, podendo a recusa ao consumo ser interpretada como ingratidão, 

negação de sociabilidade. Curiosamente, o “castigo/tratamento” para o uso descontrolado 

consistiria em ingerir uma quantidade maior de bebida. O beber continua sendo associado à 

sociabilidade, enquanto o descontrole aconteceria quando “se quer encher a barriga de 

cachaça como se fosse comida”. 

Partindo deste pressuposto, de que beber seria uma espécie de “dever social”, cada vez 

mais os rendimentos dos indivíduos são corroídos com intuito de fazer parte des

“sociedade”, e muitas vezes a próxima consequência desta cadeia é o vício.

Os dados a seguir demonstrados indicam a representatividade dos gastos com bebidas 

em relação à remuneração mensal. 

Gasto percentual relativo à renda mensal (Frutuoso Gomes

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Ao analisarmos esse gráfico, percebemos que os consumidores

(dois) salários mínimos, gastam 37% do seu orçamento com a compra de bebidas. 

superior a três salários mínimos, comprometem 14% da renda mensal. 

11%

37%

14%

0 - 1 1 - 2 ≥ 3 
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A ingestão de bebidas traz consigo sérios problemas para a vida de quem a faz uso e, 

s pessoas que fazem parte de seu cotidiano. Nesta perspectiva, ao se 

uma reflexão sobre o quanto o 

amigos, acidentes, diminuição da 

o esquecimento da cultura e incorporação de formas de beber da 

hoje, sintomas do uso indesejável do álcool. Entretanto, o “beber até 

ecusa ao consumo ser interpretada como ingratidão, 

para o uso descontrolado 

bebida. O beber continua sendo associado à 

se quer encher a barriga de 

Partindo deste pressuposto, de que beber seria uma espécie de “dever social”, cada vez 

com intuito de fazer parte desta 

“sociedade”, e muitas vezes a próxima consequência desta cadeia é o vício. 

Os dados a seguir demonstrados indicam a representatividade dos gastos com bebidas 

renda mensal (Frutuoso Gomes/RN) 

 

percebemos que os consumidores, com renda entre 1 

gastam 37% do seu orçamento com a compra de bebidas. 

omprometem 14% da renda mensal. 
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Nos casos em que a renda é de um salário mínimo, compromete

mensal. Os demais usuários estão numa situação razoavelmente aceitável.

 

Gráfico 5 – Gasto percentual re

Fonte: Dados da pesquisa

Em Catolé do Rocha, a

desastrosa, pois o percentual da renda gasta com bebida alcoólica chega 

deve ser repensado imediatamente para o bem da saúde financeira e também física dos 

membros dessa família. Já os que ganham 3 ou mais salários conseguem fazer uso da bebida 

sem comprometer seu orçamento. 

 

Gráfico 5 –

Fonte: Dados da pesquisa

A maior parte do gráfico é representada pelos consumidores que ganha

mínimos acima. Percebe-se que são consumidores assíduos, bebem quase todos os dias do 

mês, chegando, mesmo tendo renda acima da média, a comprometer o orçamento, 

consumindo aproximadamente 65% da renda
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que a renda é de um salário mínimo, comprometem quase 10% do disponível 

mensal. Os demais usuários estão numa situação razoavelmente aceitável.

Gasto percentual relativo à renda mensal (Catolé do Rocha/PB)

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 
Em Catolé do Rocha, a situação da família que ganha 1 ou 2 salários é ainda mais 

desastrosa, pois o percentual da renda gasta com bebida alcoólica chega 

deve ser repensado imediatamente para o bem da saúde financeira e também física dos 

membros dessa família. Já os que ganham 3 ou mais salários conseguem fazer uso da bebida 

sem comprometer seu orçamento.  

– Gasto percentual relativo à renda mensal (Janduís/RN)

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

A maior parte do gráfico é representada pelos consumidores que ganha

se que são consumidores assíduos, bebem quase todos os dias do 

mês, chegando, mesmo tendo renda acima da média, a comprometer o orçamento, 

do aproximadamente 65% da renda com álcool. Em contrapartida, os usuários que 

46%

10%

0 - 1 1 - 2 ≥ 3 

0%

26%

62%

0 - 1 1 - 2 ≥ 3 

                                             ISBN-978-82-7621-111-2 

175 

quase 10% do disponível 

mensal. Os demais usuários estão numa situação razoavelmente aceitável. 

(Catolé do Rocha/PB) 

 

situação da família que ganha 1 ou 2 salários é ainda mais 

desastrosa, pois o percentual da renda gasta com bebida alcoólica chega a 46%, um fato que 

deve ser repensado imediatamente para o bem da saúde financeira e também física dos 

membros dessa família. Já os que ganham 3 ou mais salários conseguem fazer uso da bebida 

ativo à renda mensal (Janduís/RN) 

 

A maior parte do gráfico é representada pelos consumidores que ganham de 3 salários 

se que são consumidores assíduos, bebem quase todos os dias do 

mês, chegando, mesmo tendo renda acima da média, a comprometer o orçamento, 

. Em contrapartida, os usuários que 
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ganham, em média, 1 ou 2 salários representam a menor parte das famílias pesquisadas, 

representando gastos com bebida de 36% a 41% da renda, percentual considerado alto.  

 

5  CONCLUSÃO 

 

Portanto, verificamos que há um comprometimento significativo da renda dos que 

fazem uso de bebida alcoólica, sendo necessária uma mudança nos costumes a respeito do 

consumo de bebidas alcoólicas. Os dados obtidos na pesquisa indicam que, quanto mais se 

ganha (remuneração) mais se gasta com bebida, evidenciando claramente uma tendência 

notável na sociedade em que vivemos. 

Com relação às instituições comerciais, percebemos que, no geral, a venda de bebidas 

alcoólicas é importante e, portanto, os comerciantes devem continuar vendendo-as. A sua 

venda representa, num panorama geral da investigação, cerca de 10% do faturamento mensal 

da instituição. Vale salientar que, segundo o estudo, em um momento de rateio de recursos, o 

ideal seria destinar apenas 10% dos investimentos para a aquisição de bebidas alcoólicas. 

Verificamos ainda a questão qualitativa das bebidas, observando as espécies mais 

vendidas individualmente. Identificamos que o whisky foi o que mais gerou receita para os 

supermercados estudados e, em seguida, encontramos a cachaça. A liderança do Whisky nessa 

pesquisa foi dada principalmente pelo seu alto valor de venda, que, comparado com a cachaça 

comum, chega a ser 20 vezes mais caro. Em contrapartida, o produto com menor volume de 

venda foi a vodka, representando apenas 6% dos ganhos. 

Geralmente, os contabilistas costumam escrever sobre balanços, lançamentos, bolsas 

de valores, entre outros, e não enfatizam temas de caráter e interesse social. Não significa que 

esses temas são irrelevantes, muito pelo contrário, mas que o profissional contábil não é 

somente aquele que fica trancado em um escritório ou em uma sala de aula lecionando, mais 

do que isso, ele é um cidadão e como tal deve deixar a sua contribuição social. Nossa Ciência 

Contábil é humana, motivo pelo qual devemos tratar as relações socioeconômicas com a 

mesma relevância como tratamos a financeira.  

Portanto, os resultados da pesquisa foram satisfatórios e bastante conclusivos, levando 

em consideração que foi possível mapear, em cada cidade, o estágio em que o consumo e 

venda de bebidas representa para os pequenos comércios, um ganho certo, mas em 

contrapartida, é possível perceber que os impactos sociais nas famílias são extremos, onde as 

pessoas comprometem muito de sua renda em prol de um consumo exagerado. 
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Ao fim do levantamento, os resultados obtidos foram disponibilizados aos 

participantes da pesquisa, comerciantes e pessoas do questionário dos impactos sociais, isso 

com o objetivo de mostra o panorama que se forma, considerando esses dois lados, com 

concretizando o caráter social deste trabalho. 
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RESUMO 
 

A mentalidade empresarial está mudando radicalmente, devido à frenética competição do 
mundo globalizado. Por isso, é cada vez mais essencial o controle nas empresas, razão pela 
qual a contabilidade de custos apresenta-se com maior importância desde o capitalismo. 
Assim, uma das mais difíceis decisões a serem tomadas pela gestão é a formação do preço de 
venda justo, pois a continuidade da empresa depende do volume de vendas. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho é demonstrar se uma microempresa do município de Assu/RN, do 
ramo de comercio varejista de roupas, utiliza a contabilidade de custos para formação do 
preço de venda. Para o cumprimento de tal objetivo, aplicou-se, como metodologia, a 
dissecação descritiva e qualitativa. Portanto, analisando de maneira geral, os resultados da 
pesquisa deixam uma incógnita com relação ao conceito, pois a empresária, em partes, 
consegue definir custos, porém, em outras, não. Mas não a utiliza para formação do preço de 
venda. E, também em partes, consegue fazer uma análise do contexto organizacional para 
formação do preço de venda justo. 

 
Palavras chave: Contabilidade de Custos. Formação do Preço de Venda. Mark-up. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As constantes mudanças no cenário econômico mundial vêm fazendo as organizações 

viverem permanentemente sob desafios, referente a adequação da nova prática de gestão, 

onde as transformações ocorrem em grande velocidade e a capacidade de adaptação aos novos 

ambientes é de extrema necessidade, para manutenção da competitividade das organizações. 

A mentalidade empresarial está mudando radicalmente, devido á frenética competição 

do mundo globalizado, mostrando-se dois lados das empresas: de um lado, tem-se o mercado 

e a concorrência; do outro lado, a empresa necessita de custos para analisar 

concomitantemente os reflexos de aumento e/ou redução de custos, preços, volumes e mix de 

produtos. 

Tal fato comprova que os resultados econômico-financeiros dependem de um preço de 

venda justo, não podendo a empresa estar acima da média da concorrência, pois assim, 

possivelmente, terá déficit. E não podendo estar muito abaixo da média, pois, possivelmente, 

terá dificuldades de cobrir seus custos e despesas. 

É cada vez mais essencial o controle nas empresas, razão pela qual a contabilidade de 

custos apresenta-se com maior importância desde o capitalismo. Com isso, a contabilidade de 

custos passou a ser utilizado como fonte segura para avaliação do crescimento ou retrocesso 

do patrimônio. 

Todas as empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes, necessitam de um 

controle e análise de custos. Onde, não adianta apenas ter um controle se não houver uma 

respectiva análise, com o intuito de concluir e analisar o desempenho, para utilizar como fonte 

para tomada de decisões corretas. 

Assim, uma das mais difíceis decisões a serem tomadas, pela gestão, é a formação do 

preço de venda justo, pois a continuidade da empresa depende do volume de vendas. 

Com isso, surge a seguinte problemática: uma microempresa do município de 

Assu/RN, do ramo de comércio varejista de roupas, utiliza a contabilidade de custos para 

formação do preço de venda? 

Dentro da conjuntura de pesquisa, possivelmente a contabilidade de custos não é 

utilizada para formação do preço de venda nesta microempresa, do ramo de comercio 

varejista de roupas, localizada no município de Assu/RN. 
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é demonstrar se a microempresa do 

município de Assu/RN, do ramo de comercio varejista de roupas, utiliza a contabilidade de 

custos para formação do preço de venda. 

Os objetivos específicos fundamentam-se em identificar se o(s) proprietário(s) 

sabe(m) o significado da contabilidade de custos, se eles a utilizam para a formação do preço 

de venda dos seus produtos, e por último, qual a importância de formar um preço de venda 

justo, para ele(s). 

Para o cumprimento de tais objetivos, aplicou-se como metodologia a dissecação 

descritiva e qualitativa. 

Destacado a importância de uma boa formação do preço de venda, justifica-se essa 

pesquisa na finalidade de examinar como ocorre a elaboração do mesmo. E de que forma a 

contabilidade de custos auxilia nesse processo. 

Diante disso, este trabalho encontrasse organizado em seis etapas, introdução, 

fundamentação teórica, metodologia, análise dos resultados, considerações finais e 

referências. 

 

2  MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPEs) 

 

As micro e pequenas empresas (MPEs), de fato, representam muito para a economia 

do nosso país e também para o cenário mundial, gerando renda e empregos para toda a 

população, principalmente, para os que têm mais dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. 

Como mostra o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), o crescimento do percentual sobre o Produto Interno Bruto (PIB), das micro e 

pequenas empresas, vem crescendo cada vez mais ao longo das últimas décadas. 

 

Em 1985, o IBGE calculou em 21% a participação dos pequenos negócios no PIB 
brasileiro. Como não havia uma atualização desse indicador desde então, o Sebrae 
contratou a Fundação Getúlio Vargas para avaliar a evolução das micro e pequenas 
empresas na economia brasileira, com a mesma metodologia utilizada anteriormente. 
Em 2001, o percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27%. 
(www.sebrae.com.br). 

 

E se tratando de valores, os números, aparentemente, são ainda mais expressivos, já 

que chega a ser quatro vezes maior na última década. De acordo com os dados do SEBRAE 

(www.sebrae.com.br), “Em valores absolutos, a produção gerada pelas micro e pequenas 
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empresas quadruplicou em dez anos, saltando de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 599 bilhões 

em 2011, em valores da época.” 

Na atividade do comércio, não é diferente tamanha expressão numérica. O percentual 

ultrapassa mais da metade, nesta atividade. Na atividade de Indústria, os números estão quase 

iguais aos das médias empresas. E na atividade de serviços, mais de um terço do PIB refere-se 

às micro e pequenas empresas. como apresenta os dados seguintes. 

 

As micro e pequenas empresas são as principais geradoras de riqueza no Comércio 
no Brasil, já que respondem por 53,4% do PIB deste setor. No PIB da Indústria, a 
participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas 
(24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional (36,3%) 
têm origem nos pequenos negócios. (www.sebrae.com.br). 
 

É bem perceptível a importância das MPEs para a economia brasileira, visto 

apresentarem cada vez mais relevância para o aumento significativo do PIB e empregos, 

como mostra o quadro seguinte. 

 

Quadro I: Representação das MPEs na economia brasileira 

PEQUENOS NEGÓCIOS NA ECONOMIA BRASILEIRA: 
27% do PIB 
52% dos empregados com carteira assinada 
40% dos salários pagos 
8,9 milhões de micro e pequenas empresas 

Fonte: SEBRAE (www.sebrae.com.br). 
 

O Brasil está entre os mais bem colocados, referente às empresas que vencem a 

barreira dos dois anos de sobrevivência, ficando a frente de países desenvolvidos, afetados 

pela crise, como Espanha, Itália, entre outros.  

De acordo com Basílio (2013): 

 

No ranking mundial de sobrevivência de micro e pequenas empresas, o Brasil é um 
dos primeiros colocados, superando países desenvolvidos afetados pela crise 
financeira, como Áustria (71%), Espanha (69%), Itália (68%), Portugal (51%) e 
Holanda (50%). A primeira colocação ficou com a Eslovênia (78%), seguida por 
Luxemburgo (76%). 
 

Ainda conforme a mesma autora, dentro do Brasil, o Sudeste aparece em primeiro e o 

Norte em último em termos de sobrevivência de empresas. 

 

A região com maior número de empresas que vencem a barreira dos dois anos de 
vida é a Sudeste, onde o índice de sobrevivência atinge 78%. A região é a única que 
ultrapassa a média nacional porque concentra o maior número de pequenos negócios 
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do País.Em segundo lugar está o Sul do Brasil, com taxa de 75,3%, depois Centro-
Oeste (74%), Nordeste (71,3%) e Norte (68,9%). 
 

As micro e pequenas empresas apresentam uma estrutura organizacional mais simples, 

comparando-as às médias empresas, porém, podem apresentar dificuldades semelhantes.  

Um dos fatores que mais contribuem para essas dificuldades é a má administração, 

conforme destaca o SEBRAE (www.sebraemercados.com.br): “A taxa de mortalidade das 

empresas com mais de dois anos de funcionamento corresponde a 24,6%. Na prática, uma em 

cada quatro empresas fecha até dois anos após a criação. Grande parte desse índice pode ser 

atribuída à má administração.” 

Ao descumprir um dos principais princípios da contabilidade, o da entidade, os 

empresários colocam suas empresas, cada vez mais, em risco. E a não utilização de um 

sistema de contabilidade gera problemas para o controle do patrimônio. 

 

O principal problema diz respeito à mistura entre o patrimônio pessoal dos donos e o 
dinheiro das empresas. A falta de um sistema claro de contabilidade compromete a 
manutenção e a capacidade de investimento das empresas. A dificuldade, dizem os 
especialistas, não se restringe aos negócios familiares e acomete grande parte das 
empresas. (MÁXIMO, 2014). 
 

Cezarino e Campomar (2006) acreditam que, as MPEs têm uma gestão informal, baixa 

qualidade gerencial e escassez de recursos. Daí, não conseguem se manterem em atividades 

prolongadas, vindo a encerrar sua atividades mais cedo 

 

a) Gestão informal: congruência de patrimônio pessoal e empresarial compromete a 
avaliação de desempenho, formulação de estratégias e análise detalhada da situação 
financeira da empresa. Além disso, o alto grau de centralização na figura do 
empreendedor torna a empresa dependente, engessada e sem possibilidade de uma 
gestão autônoma. A presença de um número relativamente significante de 
funcionários com laços familiares também dificulta a capacidade de racionalização 
de cargos, funções, salários e responsabilidades, podendo até interferir nos 
comandos hierárquicos das empresas. 
b) Baixa qualidade gerencial: apontada como um desdobramento da gestão informal. 
Preservando uma gestão organizacional informal, são mínimas as chances de se 
obter uma qualidade gerencial razoável. Essa falta de qualidade se reflete na 
ausência de informações sobre processos, controles, no desconhecimento do 
mercado e incapacidade de construção de uma estratégia competitiva e na 
dificuldade de tomada de decisões com avaliações de riscos. Outras dificuldades 
também podem ser incluídas neste item, como contratação simplista de mão de obra, 
processo de terceirização pobre e desenvolvimento de inovações tecnológicas 
problemático. 
c) Escassez de recursos: demonstra uma diferença das MPEs brasileiras e MPEs de 
países desenvolvidos. Mesmo com certo grau de baixa qualidade gerencial e gestão 
informal, as MPEs nestes países gozam de financiamentos e crédito sem restrições 
apertadas. As MPEs brasileiras são escassas em recursos e têm dificuldade de 
angariar financiamentos tanto públicos e privados. Aliado a isso, há alta sonegação 
de impostos e tributos comerciais. (CEZARINO; CAMPOMAR, 2006, p. 03). 
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Portanto, as empresas, de maneira geral, necessitam cada vez mais do uso de 

informações confiáveis e indispensáveis, para se manterem em continuidade. 

 

3  CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A Contabilidade de Custos surgiu desde a antiguidade, nas atividades mercantilistas, 

devido à competitividade do mercado, que já começava desde aquela época. Com a 

necessidade de se diferenciar dos concorrentes, foi surgindo à contabilidade de custos.  

Esse ramo da contabilidade, a de Custos, destina-se a produzir informações para os 

mais diversos tipos de areas gerenciais da empresa, coletando, classificando e registrando 

dados das diversas areas da entidade. Posteriormente, acumula, organiza, analisa e interpreta 

os dados operacionais. 

Conforme mostra Leone (2000, p. 20): 

 

1. A Contabilidade de Custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir 
informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às 
funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das 
operações e de tomada de decisões. 

2. A Contabilidade de Custos coleta, classifica e registra os dados operacionais das 
diversas atividades da entidade, denominados de dados internos, bem como, 
algumas vezes, coleta e organiza dados externos.  

3. [...] Neste ponto, reside uma das grandes potencialidades da Contabilidade de 
Custos: a combinação de dados monetários e físicos resulta em indicadores 
gerenciais de grande poder informativo. 

4. Em seguida, a Contabilidade de Custos acumula, organiza, analisa e interpreta 
os dados operacionais, físicos e os indicadores combinados no sentido de 
produzir, para os diversos níveis da administração e de operação, relatórios com 
as informações de custos solicitadas. 

5. Outra particularidade da Contabilidade de Custos é que ela trabalha dados 
operacionais de vários tipos: os dados podem ser históricos, estimados (futuros), 
padronizados e produzidos. Aqui reside, também, uma das fortes vantagens da 
Contabilidade de Custos. Ela pode (e deve) fornecer informações de custos 
diferentes para atender a necessidades gerenciais diferentes. São muitas as 
necessidades gerenciais. Apenas como forma de atender a uma exigência 
didática, os estudiosos classificaram as necessidades gerenciais em três grandes 
grupos: 
a) Informações que servem para a determinação da rentabilidade e do 

desempenho das diversas atividades da entidade; 
b) Informações que auxiliam a gerência a planejar, a controlar e administrar o 

desenvolvimento das operações; 
c) Informações para tomada de decisões. 

 

Portanto, a Contabilidade de custo é de suma importância para os diversos níveis 

gerenciais da entidade, auxiliando no processo de planejamento, controle, tomada de decisões 

e apresentando indicadores gerenciais de grande poder informativo. 
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3.1  CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Os custos são separados em diretos e indiretos. Já os custos decorrentes da variação do 

volume de vendas são os variáveis e fixos. Um dos primeiros passos para que a informação 

seja confiável, é separá-los corretamente. 

Os custos diretos são aqueles facilmente alocados aos produtos, sem que haja a 

necessidade de rateio, tendo a propriedade de serem mensurados, perfeitamente, de maneira 

objetiva. Exemplos de custos diretos: matérias-primas usadas na fabricação do produto; mão 

de obra direta; depreciação de equipamentos. 

Os custos indiretos não são alocados facilmente aos produtos, necessitando de alguns 

critérios, pré-estabelecidos, rateio, ou, até mesmo, uma definição arbitrária. Exemplos de 

custos indiretos: mão de obra indireta; materiais indiretos. 

Custos fixos são aqueles que, independentemente da entidade produzir ou não, eles 

existirão. Assim, consequentemente, não sofrem alteração em relação ao aumento e a 

diminuição do volume de vendas. Exemplos de custos fixos: limpeza e conservação; aluguéis 

de equipamentos e instalações; salários da administração; segurança e vigilância. 

Custos Variáveis são os custos que variam, proporcionalmente, de acordo com o nível 

de produção e ou atividades. Exemplos de custos variáveis: matérias-primas; insumos 

produtivos (água, energia). 

 

3.2  GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS 

 

O aumento da competitividade, tanto no cenário mundial como doméstico, instigou a 

necessidade de conhecimento de como os custos ocorrem, onde pode haver melhorias de 

gestão em todas as areas funcionais da organização e a eliminação da força de desperdício.  

 

A expressão “Gestão Estratégica de Custos” vem sendo utilizada nos últimos tempos 
para designar a integração que deve haver entre o processo de gestão de custos e o 
processo de gestão da empresa como um todo. Entende-se que a integração é 
necessária para que as empresas possam sobreviver num ambiente de negócios 
crescentemente globalizado e competitivo. (MARTINS, 2010, p. 297). 
 

No mundo globalizado e competitivo, que as empresas estão inseridas, se faz 

necessário não só compreender seus custos internos, mas, também, analisar toda a conjuntura 

setorial em que a entidade está inserida. 
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O contador de custos acaba, numa visão estratégica, tendo um papel muito mais 
amplo e relevante [...] Ele precisa acompanhar todos os gastos da empresa; precisa 
conhecer e acompanhar todas as atividades; analisá-las quanto a sua utilidade e 
valor; acompanhar as efetivas consequências das novas tecnologias feitas ou dos 
novos produtos e outras tarefas mais tradicionais. (MARTINS, 2010, p. 299). 
 

Portanto, a gestão estratégica de custos não deve levar em consideração apenas os 

custos internos, mas também todo o contexto organizacional, observando desde a necessidade 

do cliente até a atualização dos produtos e/ou tecnologias. 

 

3.3  FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

A formação do preço de venda, de fato, é uma das decisões mais difíceis e 

desafiadoras a ser tomada pela gestão da empresa.  

A contabilidade de custos, através de suas técnicas, deve estar pronta para suprir a 

necessidade dos gestores na formação do melhor preço de venda. Porém, ela por si só, embora 

seja necessária, não vai resolver o problema, devem ser levados em conta diversos aspectos 

dentro da entidade, como mostra Martins (2010, p. 218): 

 

Para administrar preços de venda, sem dúvida é necessário conhecer o custo do 
produto; porém essa informação, por si só, embora seja necessária, não é suficiente. 
Além do custo, é preciso saber o grau de elasticidade da demanda, os preços de 
produtos dos concorrentes, os preços de produtos substitutos, a estratégia de 
marketing da empresa etc.; e tudo isso depende também do tipo de mercado em que 
a empresa atua, que vai desde o monopólio ou do monopsônio até a concorrência 
perfeita, mercado de comodities etc. 
 

O autor relata que toda a conjuntura setorial da empresa deve ser analisada, e não só o 

custo do produto, bem como, que a contabilidade de custos sozinha não resolve o problema. 

Santos (2005) acredita que a preocupação em formar preços está ligada às condições 

de mercado, às características da concorrência, aos custos, ao nível de atividade e à 

remuneração do capital investido (lucro). Ele acredita ainda que o cálculo do preço de venda 

deve levar as seguintes condições: que traga à empresa a maximização dos lucros; que possa 

manter a qualidade e atender aos anseios do mercado; que melhor aproveite os níveis de 

produção. 
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3.3.1  MARK-UP 

 

Mark-up é uma ferramenta utilizada para formação do preço de venda, onde o mesmo 

busca cobrir todos os gastos da empresa e ainda busca a lucratividade com relação ao produto.  

 “Mark-up ou markup é um multiplicador aplicado aos custos dos produtos e serviços, 

destinado à formação do preço de venda. Destina-se a cobrir as despesas comerciais, 

administrativas, financeiras, impostos, e manter a lucratividade desejada.” (GIMENEZ; 

OLIVEIRA, 2011, p. 171). 

Para Alves (2013, p. 97): 

 

Mark-up significa remarcação para cima, em uma tradução livre, um índice que, 
uma vez aplicado sobre os custos diretos de um determinado bem ou serviço, 
permite a obtenção do seu preço de venda. O mark-up pode então ser definido como 
um índice ou percentual que irá adicionar-se aos custos e despesas. 
 

Porém, não se pode achar que o preço que o mark-up mostrou é o melhor, pois deve 

ser levado em consideração mais dois fatores, que são eles: o preço da concorrência e o valor 

que o cliente está disposto a pagar. 

 

[...] deve-se comparar com o preço calculado e o preço praticado pela concorrência. 
Caso o preço da concorrência seja menor do que o preço calculado, a empresa 
deverá desenvolver alguma medida para reduzir os seus custos, despesas 
operacionais ou, então, estabelecer uma magem de lucro líquido menor. (SILVA, 
2013, p. 236). 
 

Portanto, para se formar um preço de venda justo é necessário se calcular o preço de 

venda do produto ou serviço pelo mark-up e, também, fazer a análise de mercado, ou seja, 

toda a conjuntura setorial. 

 

3.4  PONTO DE EQUILÍBRIO 
 

O ponto de equilíbrio retrata o ponto nulo da empresa, ou seja, o ponto em que a 

empresa consegue pagar todos os seus gastos, de maneira geral, atingindo, assim, a receita 

bruta e o volume de vendas necessário para que a empresa não tenha lucro nem prejuízo.                                 

 

O ponto de equilíbrio é o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para 
cobrir os gastos da empresa, de maneira geral. Ou seja, significa a receita bruta com 
vendas necessárias para que a empresa consiga suprir, ao menos, os seus custos e 
despesas variáveis, bem como os seus custos e despesas fixas, que podem ser 
calculados em moedas ou em quantidades. (ALVES, 2013, p. 75). 
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Portanto, é de extrema necessidade que a empresa encontre seu ponto de equilíbrio, 

para tomar as decisões corretas. Exemplo: estabelecimento de metas exequíveis para os 

funcionários. 

 

3.4.1  Tipos de ponto de equilíbrio 

 

Podemos dizer que existem três tipos de ponto de equilíbrio, que são eles: Ponto de 

Equilíbrio Contábil ou Operacional (PEC); Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE); Ponto de 

Equilíbrio Financeiro (PEF). 

Para Alves (2013), no chamado Ponto de Equilíbrio Contábil ou Operacional (PEC), a 

empresa não terá lucro nem prejuízo. 

Segundo o mesmo autor (p. 77), o Ponto de Equilíbrio Econômico é “[...] a definição 

do ponto onde a empresa atinge o lucro desejado, ou o retorno desejado sobre o capital 

investido. Este é o denominado Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE).” 

Alves (2013, p. 78) define ainda que o Ponto de Equilíbrio Financeiro é “[...] 

determinar as vendas necessárias para cobrir os custos e despesas variáveis, bem como os 

custos e despesas fixas que realmente representem desembolso para a empresa.” 

Assim, é clara a importância que cada Ponto de Equilíbrio representa para o processo 

de continuidade da empresa, seja ele Operacional, Econômico ou Financeiro. 

 

4  METODOLOGIA 

 

A metodologia abrange uma avaliação detalhada dos procedimentos utilizados para 

elaboração da pesquisa. 

O presente artigo é um estudo de caso descritivo, exploratório e qualitativo em uma 

microempresa do ramo do comercio varejista de roupas do município de Assu/RN. “Essa 

pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais 

diversos aspectos de um problema ou uma situação.” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 69). 

A finalidade desta pesquisa está em detectar se a microempresa utiliza a contabilidade 

de custo na sua formação do preço de venda, exibindo a realidade em que se encontra. 

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, devido ao pouco 

conhecimento sobre a area em questão, tentando extrair o máximo de conhecimento sobre o 

assunto. “Recomenda-se o estudo exploratório quando há poucos conhecimentos sobre o 

problema a ser estudado.” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 69).  
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Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva, onde apresenta algumas características 

da empresa examinada. Segundo Oliveira (2004), a pesquisa descritiva é um tipo de estudo 

que permite ao pesquisador a obtenção de uma melhor compreensão do comportamento de 

diversos fatores e elementos que influenciam determinado fenômeno. 

Quanto aos procedimentos, o presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa 

bibliográfica, buscando extrair o máximo de informações sobre o tema em questão, que é a 

utilização da contabilidade de custos para formação do preço de venda das empresas.  

“[...] São finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo quando bibliográfica, 

proporcionar maiores informações sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de um 

tema de trabalho [...].” (ANDRADE, 2010, p. 112). 

Quanto a abordagem, trata-se como qualitativa, pois não apresenta dados estatísticos 

para análise do problema. “[...] abordagem qualitativa esta difere do quantitativo pelo fato de 

não empregar dados estatísticos como centro do processo de análise de um problema [...]” 

(OLIVEIRA, 2004, p.116). 

Com relação a coleta de dados, como pode se observar no Apêndice A, os 

procedimentos foram aplicados através de uma fonte primária, utilizando-se um questionário, 

contendo 8 (oito) questões subjetivas, permitindo o livre arbítrio das respostas. Esse 

instrumento foi impresso e entregue ao responsável pela gestão, e aplicado com a presença do 

pesquisador. 

 

5  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Esta seção aborda a análise dos dados coletados, realizada a partir do objetivo 

principal do estudo: verificar se o empresário, do ramo do comércio varejista de roupas, 

utiliza a contabilidade de custos para formação do preço de venda. 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Os dados obtidos, através do questionário, retratam o perfil de uma empresa do ramo 

do comércio varejista de roupas do município de Assu/RN, com o intuito de mostrar 

características da entidade de um modo geral, e, posteriormente, identificar seu conhecimento 

sobre a contabilidade de custos para formação do preço de venda. 
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De acordo com o estudo, trata-se de uma empresa enquadrada como Microempresa 

(ME) com uma empresária individual. Tem por razão social CYNTHIA G. DE AZEVEDO – 

ME, cujos dados são divulgados devido a empresária ter autorizado. 

A mesma atua em Assu/RN e faz parte de um grupo familiar que contém 14 (quatorze) 

empresas, sendo a principal delas localizada em Acari, atuando no mercado há mais de 30 

(trinta) anos. 

 

5.2  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

 

Foi questionado, primeiramente, qual o conceito de custos para a empresária, e ela 

respondeu que: “É todo o investimento, de mercadorias, conforto do ambiente e qualidade de 

atendimento. Tudo que se investe na empresa.” Porém, identifica-se que ela não tem o 

conceito concreto de custos. Assim, confundindo custos com despesas, pois conforto do 

ambiente e qualidade do atendimento não são custos e sim despesas. 

Um dos primeiros passos para contabilização dos custos é a separação entre custos e 

despesas. O IBRACON (2014) conceitua custos da seguinte forma: 

 

Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para aquisição, conversão e 
outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua condição e 
localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos na sua aquisição ou 
produção, de modo a colocá-lo em condições de serem vendidos, transformados, 
utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que façam parte do 
objeto social da entidade, ou realizados de qualquer outra forma. 
 

Logo em seguida, quando questionada se haveria alguma ferramenta de controle de 

gastos, para obter um maior controle, respondeu que: “Sim”. Daí, partindo da sua resposta, 

questionou-se de qual forma era feito esse controle, se departamentalizado ou centralizado, e a 

resposta foi que é feito por departamentalização.  

Quando perguntado quais dados são levados em consideração na formação do preço de 

venda, ela respondeu: “Preço do produto, qualidade do produto e aceitação do produto”. 

Então, constata-se que não é utilizado o Mark-up na formação do preço de venda, onde essa 

ferramenta leva em consideração as despesas, os custos, os impostos e lucro desejado. 

 “O cálculo do preço de venda ideal é feito da seguinte forma: Custo Direto Variável / 

Mark-up divisor (fator de formação do preço de venda). O mark-up divisor é calculado da 

seguinte forma: 100% - % despesas variáveis - % despesas fixas - % lucro líquido.” (SILVA, 

2013). 
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Indagou-se quais critérios qualitativos são levados em conta na formação do preço de 

venda. A resposta foi: “Concorrentes e publico alvo”. Está correta, em parte, pois devem ser 

levados em consideração vários outros aspectos.  

Santos (2005) acredita que devem ser levados em consideração as condições de 

mercado, as características da concorrência, os custos, o nível de atividade e a remuneração 

do capital investido (lucro). E que busque a maximização dos lucros; mantendo a qualidade e 

atendendo os anseios do mercado; e que melhor aproveite os níveis de produção, como já foi 

supracitado no referencial teórico. 

Interrogou-se se existiam metas na empresa, e a resposta foi: “Sim”. Com essa 

resposta, questionou-se também quais parâmetros são utilizados para definição dessa meta. A 

resposta foi que: “Período (pois a meta não é a mesma durante todo o ano); a capacidade do 

profissional; e os preços dos produtos”. Mais uma vez a resposta está correta, porém, em 

partes, pois deveria existir um “alicerce”, ou seja, um ponto de equilíbrio. Partindo do 

princípio que se conhece seu ponto nulo, em que a entidade não terá lucro nem prejuízo, deve 

se estabelecer metas exequíveis para os seus funcionários.  

Alves (2013) cita que, no chamado ponto de equilíbrio contábil ou operacional (PEC), 

a empresa não terá nem luro nem prejuízo. 

Contudo, entra a parte de que a empresária está correta, em conhecer a capacidade do 

profissional e a conjuntura setorial do mercado. 

Foi explorado como é relacionada a informação na determinação das metas, onde ela 

responde que: “Se faz um equilíbrio do custo que se investiu para a formação do preço de 

venda e, consequentemente, da meta”. Como já foi citado anteriormente, não se tem uma base 

da contabilidade de custos para que se estabeleçam metas, onde apenas se utiliza o preço que 

se comprou para formar as metas. 

Averiguou-se se haveria integração da contabilidade de custos com a contabilidade da 

empresa. Obteve-se a resposta que: “Há, a contabilidade da empresa leva em consideração 

todos os custos”. Daí surge os seguintes questionamentos. A contabilidade da empresa leva 

em consideração todos os custos? Por que não se utiliza a contabilidade na formação do preço 

de venda, com a ferramenta Mark-up? Por que não a utiliza para cálculo do ponto de 

equilíbrio? Será que está sendo feita a análise de custos? 
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6  CONCLUSÃO 

 

A frenética globalização e a competitividade do cenário econômico atual fazem as 

empresas entenderem que estão cada vez mais necessitadas de aumentarem o controle de seus 

custos. A falta desse controle pode levá-las a trilharem caminhos errados, fazendo os 

empresários a tomarem decisões incorretas, por não terem noção dos seus custos, visto não 

saberem, ao menos, mensurá-los, registrá-los e avaliá-los. 

E a Contabilidade, através de suas técnicas, está pronta para suprir a necessidade dos 

seus usuários, mensurando, registrando, controlando e auxiliando todo o processo de gestão 

da entidade, seja ele operacional, econômico ou financeiro. 

Na atividade de comércio varejista de roupas não é diferente, pois, quando se tem 

entendimento e controle dos custos, consequentemente se faz uma análise coerente desses 

custos para, certamente, se tomar a melhor decisão e maximizar a lucratividade da empresa. 

O objetivo deste trabalho foi alcançado, por demonstrar a relevância da contabilidade 

de custos para formação do preço de venda em uma microempresa do ramo de comércio 

varejista de roupas do município de Assu/RN. 

Os dados da pesquisa confirmam a hipótese de que a empresa não está utilizando a 

contabilidade de custos na formação do preço de venda. 

É de extrema necessidade que a empresa utilize a contabilidade de custos para toda a 

area funcional da empresa, pois, assim como o coração está para a vida do ser humano, a 

contabilidade de custos está para a vida da empresa. 

Portanto, analisando de maneira geral os resultados da pesquisa, surge uma incógnita 

com relação ao conceito de custos, pois a empresária, em partes, consegue definir custos, 

porém, em outras, não. Mas não utiliza a contabilidade de custos para formação do preço de 

venda. E, também em partes, consegue fazer uma análise do contexto organizacional para 

formação do preço de venda justo. 

Assim, diante do interesse inicial do estudo, a pesquisa atinge seus objetivos, 

demonstrando a relevância da utilização da contabilidade de custos para formação do preço de 

venda por parte das empresas. Do mesmo modo, esta pesquisa contribui de forma significativa 

e qualitativa ao desenvolvimento de outras pesquisas futuras, visto a importância das 

empresas analisarem seus custos para a formação do seu preço de venda. 
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APÉNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

1. De acordo com os seus entendimentos, o que são custos? 

2. Na empresa, há alguma ferramenta de controle de gastos, para obter um maior controle? 

Se sim, de qual forma é feito esse controle, departamentalizado ou centralizado? 

3. Quais dados são levados em consideração na formação do preço de venda? 

4. Quais critérios qualitativos são levados em consideração na formação do preço de venda? 

5. Existem metas dentro da empresa? 

6. Se sim, quais parâmetros são utilizados para definição dessas metas? 

7. Como é relacionada a informação de custos na determinação das metas?  

8. Há uma integração dos custos com a contabilidade da empresa? 


