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APRESENTAÇÃO 

 
 

A inovação, ou seja, a capacidade de agregar valor à produtos e processos 

derivados de novos conhecimentos gerados por pesquisas científicas não depende apenas  de 

financiamento e de instalações, mas também da existência de um ambiente estimulante e 

dinâmico, onde as competências existentes possam prosperar e se desenvolver 

adequadamente. O Brasil tem uma longa história de maus tratos à inovação. Primeiro, por 

pensar que não dependeria dela, século após século de economia baseada em matérias- 

primas. Depois, pela crença mágica nos poderes de um grande mercado interno. Não deve        ser 

apenas um erro de estratégia. Parece, a comprovar, ter a ver com uma generalizada cultura 

de que aqui o futuro sempre aconteceria sem que o preparássemos e o perseguíssemos (IPEA, 

2018). 

Diante disso, emerge a necessidade de se discutir sobre os caminhos para a inovação 

no Brasil, especialmente no contexto atual, suscitando a proposta para a realização da Jornada 

Acadêmica de Gestão da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte (FCRN), que abrange 

o II Encontro de Ciências Contábeis (ENCCONT) e I Encontro de Administração (ENCAD). 

O evento teve como público-alvo os discentes dos cursos da área de gestão, como 

Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins, bem como os profissionais da 

área, com o objetivo de estimular a discussão e o aprofundamento do tema e permitir a 

interação entre academia e mercado. Além disso, buscou-se o incentivo à produção 

acadêmica, tendo em vista o estímulo dado à iniciação científica. 

Com o tema "Caminhos para a inovação no Brasil", o evento foi realizado entre os 

dias 16 e 19 de novembro de 2021, sendo coordenado pelos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis da FCRN. O evento foi realizado no formato híbrido, com atividades 

presenciais e online (através de plataformas digitais, tais como o google meet e youtube), 

permitindo assim uma maior interação e participação de pesquisadores de diferentes 

localidades. 

Assim, considerando-se a busca pelo conhecimento e o estímulo à novas pesquisas              no 

âmbito acadêmico e profissional, realizou-se este evento, culminando neste produto final que 

reúne as pesquisas apresentadas durante a programação científica. Desejamos a todos uma 

boa leitura, na expectativa de que boas reflexões e aprendizados surgirão. 

 
 

 

Os organizadores 
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RESUMO 

 

O sistema S é um órgão voltado a área profissional e social, sendo bastante utilizado pela 

população principalmente no que tange ao apoio às micro e pequenas empresas que é por meio 

do SEBRAE, auxiliando no desenvolvimento da economia. Assim, o presente estudo visa 

analisar o desempenho econômico-financeiro através da análise de suas demonstrações 

contábeis, com foco no balanço patrimonial e demonstração do resultado. Por meio de um 

estudo de caso, descritivo e quantitativo. Os resultados foram analisados e tratados com base 

nos demonstrativos contábeis, tabela de word e excel. Os resultados apontam que houve uma 

diminuição no ano de 2019 em relação a 2018, consequência da redução do ativo e das receitas, 

somado ao aumento das despesas. 

 

Palavras-chave: SEBRAE-RN. Análise das demonstrações. Resultados. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual a informação é poder, auxiliando diretamente o processo decisório por 

meio dos dados disponibilizados e proporcionando estratégias para as mais diversas situações 

(CRUZ, RIOS; 2018). Nesse sentido, a ciência contábil dedica-se a estudar o patrimônio e suas 

mutações, e por meio da análise das demonstrações é possível conhecer o posicionamento 

patrimonial e financeiro que são fundamentais para uma boa administração (FRITZ, 2015).

  Assim, o enfoque dessa análise estará voltado para o “Sistema S”, que engloba cerca de 

nove organizações com ênfase na preparação e direcionamento profissional, assistência social, 

estudos e auxílio para negócios e pessoas (NIQUITO, ELY, RIBEIRO; 2018). Diante desse 

contexto, o SEBRAE é uma entidade associativa de direito privado, sem finalidade lucrativa, 

que presta serviços sociais autônomos voltados a incentivar o desenvolvimento sustentável, 

concorrência e melhorias para microempresas e empresas de pequeno porte (SEBRAE/RN, 

2019). Atualmente no Brasil existem mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas, que 

totalizam 99% dos negócios do país; e o serviço oferecido pelo Sebrae/RN é destinado a este 

público, tendo em vista a importância destes para a geração de emprego e renda (G1, 2012).  
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Diante desse viés apresenta-se a seguinte problemática: como avaliar o desempenho 

econômico-financeiro de uma entidade do Sistema “S”? Assim, desenvolve-se o objetivo geral 

de analisar o desempenho econômico-financeiro do Sebrae – Rio Grande do Norte com base 

nos índices de liquidez, endividamento e rentabilidade, somado a análise vertical e horizontal.  

 Logo, essa pesquisa justifica-se por meio da análise e interpretação dos dados expostos 

nas demonstrações contábeis, as quais contribuem para prestação de informações úteis na 

tomada de decisão dentro da organização, possibilitando a verificação da situação econômica e 

financeira da qual está inserida.        

 A metodologia a ser aplicada no procedimento é um estudo de caso, levando em 

consideração o balanço e a DRE dos anos de 2018 e 2019 do SEBRAE-RN, sendo descritiva 

quanto aos objetivos e quantitativa em relação a abordagem. Por fim, o artigo é estruturado da 

seguinte forma: na primeira parte encontra-se a introdução, após isso tem-se o referencial 

teórico, seguido da metodologia, análise dos resultados e considerações finais, finalizando com 

o referencial bibliográfico. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SEBRAE/RN 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte 

(SEBRAE/RN) é vinculada e integra o Sistema SEBRAE, uma entidade privada sem fins 

lucrativos. É decorrente da transformação do CEAG – Centro de Apoio à Pequena e Média 

Empresa do Estado do Rio Grande do Norte (SEBRAE/RN, 2010).  

O SEBRAE existe como instituição desde 1972, passando por diversas mudanças até 

mesmo antes de sua existência legal. Em 1964 foram criados o Programa de Financiamento à 

Pequena e Média Empresa (Fipeme) e o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico 

(Funtec) pelo atual BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O 

programa e o fundo trabalhavam juntos para formar o Departamento de Operações Especiais, 

onde havia um sistema para dar apoio gerencial às micro e pequenas empresas. Porém, foi feita 

uma análise do desempenho econômico das empresas da época e comprovado que a má gestão 

estava diretamente relacionada com a inadimplência nos contratos de financiamento celebrados 

com o BNDES (MELO, 2008).   

Em 1967, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com o 

objetivo de melhorar a situação dos negócios e a economia do país, instituiu os Núcleos de 

Assistência Industrial (NAI), que futuramente vieram a ser chamados de “Cebrae” - Centro 

Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa, composto por um Conselho 

Deliberativo envolvendo a Finep e o BNDES (MELO, 2008).  

De acordo com o decreto nº 99.570, que complementa a Lei nº 8029, o Cebrae foi 

transformado em Sebrae, e se desvinculou-se da administração pública, transformando-se em 

uma instituição privada, sem fins lucrativos, mantida por repasses das maiores empresas do 

país. Houve uma ampliação da estrutura de atendimento para todos os estados do país, 

capacitação, criação e desenvolvimento de milhares de micro e pequenos negócios por todo o 

país (BRASIL, 1990). 

 

2.1.1 O papel do SEBRAE/RN para as micro e pequenas empresas 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte 

atua em seu âmbito territorial como promotor de desenvolvimento e agente de capacitação para 
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apoiar os pequenos negócios do estado, estimulando o empreendedorismo, competitividade e 

sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Tem por objetivo principal 

fomentar o desenvolvimento sustentável, o aperfeiçoamento técnico das microempresas e das 

empresas de pequeno porte (faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões) industriais, 

comerciais, de serviços e agrícolas. Abaixo elenca-se o público atendido pelo SEBRAE/RN:  

 
Quadro 1: Público de atendimento do SEBRAE/RN 

PÚBLICO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE/RN 

EMPRESAS (PORTE) FATURAMENTO SETOR 

Microempreendedor Individual 

(MEI) 
Até R$ 81 mil/anual 

Comércio; 

Indústria; 

Serviços. 

Microempresa (ME) Até R$ 360 mil/anual 

Comércio; 

Indústria; 

Serviços; 

Agronegócio. 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
Entre R$ 360 mil e R$ 4,8 

milhões/anual  

Comércio; 

Indústria; 

Serviços; 

Agronegócio. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O atendimento do Sebrae é feito de forma individual ou coletiva para 

microempreendedores e são utilizadas diversas soluções, dentre elas estão: a informação 

atualizada envolvendo pesquisas, artigos, leis e decretos que são úteis para que as MPE’S 

tenham conhecimento sobre o que devem continuar oferecendo no seu negócio; consultorias 

com consultores credenciados ao sistema Sebrae; cursos presenciais e a distância pagos e 

gratuitos; e publicações sobre temas e setores do empreendedorismo (SEBRAE/RN, 2019). 

 

2.1.2 Estrutura organizacional 

 

Em 1990 houve a publicação da Lei 8.154/90 e da Lei nº 8.029/90, que foi uma 

conversão da Medida Provisória nº 151/1990, que posteriormente foi alterada pelo Decreto nº 

1.785/96 e Decreto nº 99.570/90, que dispõe sobre os atos constitutivos atuais do Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte. De acordo com a publicação 

das leis e com o art. 2º do Estatuto Social, o SEBRAE/RN passa a ser considerado um serviço 

social autônomo, tem sua instituição por meio de escritura pública sob a forma de entidade 

associativa de direito privado, sem fins econômicos (BRASIL, 1990).  

O Estatuto Social considera o “Sistema SEBRAE” o sistema composto por uma unidade 

nacional coordenadora (SEBRAE) e por unidades operacionais vinculadas, localizadas nos 

estados do país e Distrito Federal, e a vinculação das entidades estatais depende da 

homologação do estatuto pelo Conselho Deliberativo Nacional (CDN). Dessa forma, o 

chamado Sebrae Nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema, definindo 

diretrizes e prioridades de atuação. As unidades presentes em cada estado são dotadas de 

personalidade jurídica própria e correspondem a mesma estrutura organizacional e de atuação 

do Nacional, traçam suas ações de acordo com a realidade na qual estão inseridas e com as 

diretrizes já existentes (ESTATUTO SOCIAL DO SEBRAE/RN, 2010). 

A entidade obedece a obrigações públicas quanto a sua prestação de contas e é realizada 

por meio do Plano Plurianual (PPA) e Orçamento Anual pré-existente, que são encaminhadas 
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para o Conselho Deliberativo e consequentemente aprovadas e instituídas. O Conselho Fiscal é 

o órgão de assessoramento do CDE para assuntos contábeis, patrimoniais e financeiros, 

composto por 03 (três) membros efetivos eleitos pelo Conselho Deliberativo Estadual. Estes 

elaboram o Regimento Interno da entidade, examinam e emitem parecer sobre as 

demonstrações financeiras e prestações de contas anuais do SEBRAE/RN (ESTATUTO 

SOCIAL DO SEBRAE/RN, 2010).  

Ainda de acordo com o estatuto (2010) no capítulo II trata de seu regime financeiro, 

elencando que a entidade goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, e seus 

bens e direitos só podem ser utilizados para a realização de seus objetivos e finalidades. O 

rendimento do SEBRAE/RN é oriundo tanto da arrecadação do adicional às alíquotas das 

contribuições sociais das grandes empresas como de outras fontes de receitas próprias (o 

produto da prestação dos seus serviços, aplicação de bens patrimoniais, doações, etc). Esta 

arrecadação da contribuição social é dividida entre SESI, SEBRAE, SENAI e SESC/SENAC 

(Sistema S) e o que é enviado ao Sebrae Nacional é então repassado para o custeio dos 

SEBRAEs estaduais, o que inclui o Sebrae do Rio Grande do Norte. 

Tem como exercício financeiro o mesmo período do ano civil, e a sua prestação de 

contas anual deve ser elaborada pela Diretoria Executiva e encaminhada ao Conselho 

Deliberativo Estadual para apreciação até o último dia útil de fevereiro de cada ano, 

acompanhada de pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria responsável pela revisão das 

demonstrações (ESTATUTO SOCIAL DO SEBRAE/RN, 2010).  

 

2.2 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

A realidade econômico-financeira das entidades está constantemente necessitando de 

novos sistemas de gestão e novas maneiras de utilização e interpretação das informações obtidas 

da Contabilidade. Matarazzo (2010) ressalta que as demonstrações financeiras fornecem 

inúmeros dados sobre as empresas de acordo com o que se pode verificar nas regras contábeis 

já existentes, sendo possível analisar estes dados e transformá-los em informações eficientes e 

que agregam a gestão da entidade.  

 De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o objetivo das 

demonstrações contábeis é:  

 
(...) Fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o 

desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que 

sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e 

tomadas de decisão econômica. (ESTRUTURA CONCEITUAL CPC 

00, 2008, p. 7). 

 

 A divulgação das demonstrações é obrigatória e são utilizadas para avaliar patrimonial 

e financeiramente a entidade a qual estão inseridas, sendo avaliadas pelos seus usuários. 

Segundo Iudícibus (1998), o relatório contábil é a exposição dos principais fatos registrados 

pela empresa  em determinado período, e com base na Lei nº 6.404/76 esta exposição deve ser 

realizada ao fim de cada exercício social com base na escrituração contábeis, elaborando-se as 

seguintes demonstrações: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, 

demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, 

demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de origens e aplicações de 

recursos, demonstração do valor adicionado, notas explicativas, dentre outras.  

Braga (2008) salienta que a atividade administrativa será mais segura e útil para a 

entidade se desenvolvida em conjunto com as informações contábeis, garantindo planejamento, 
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execução e análise de desempenho dos valores apresentados pela empresa. Esta análise é 

realizada com objetivo de proporcionar aos administradores uma melhor visão econômico-

financeira da entidade.  

Assaf Neto (2006) relata que a análise de balanços visa descrever a posição econômico-

financeira atual das empresas com base nas informações contábeis fornecidas por elas, bem 

como os motivos que determinam a evolução e tendências que se esperam futuramente. Ou seja, 

é possível extrair dados sobre a posição da entidade no passado, presente e projetar a visão 

futura com base nas interpretações para que se espelhe com a realidade a qual está inserida.  

A análise das demonstrações contábeis abrange o aspecto estático e dinâmico, onde o 

primeiro deles elenca a não preocupação com o passado ou futuro da entidade, apenas como 

esta se apresenta no momento atual determinado; e o segundo é onde há a comparação com os 

anos atuais e anteriores, verificando a sua evolução futura e o ritmo de crescimento da empresa 

(REIS, 2009).  

No quadro 2 é possível verificar as principais técnicas de análise de balanços, de acordo 

com Assaf Neto (2006):  

 
Quadro 2: Técnicas de análise de balanços 

Análise por meio de índices Análise horizontal Análise vertical 

Relaciona elementos para 

verificar a situação da empresa e 

a classifica em grupos de: 

liquidez, rentabilidade, 

endividamento e atividade. 

Identifica, em um determinado 

período de tempo, a evolução dos 

itens que compõem o patrimônio 

da entidade, permitindo avaliar a 

evolução dos custos, despesas, 

investimentos etc, comparando os 

valores de determinada conta ou 

grupo de contas com os anos 

anteriores.  

Estuda a tendência da entidade 

comparando as suas informações 

horizontais. Permite conhecer a 

estrutura econômico-financeira da 

empresa e a participação relativa de 

cada elemento patrimonial 

referente a sua conta 

principal/conta base, através de 

valores percentuais. 

Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2006). 

 

Matarazzo (2010) reitera que atualmente existem alterações nos procedimentos 

contábeis praticamente todos os dias no Brasil, seja por conta da legislação fiscal ou da 

dinâmica da economia brasileira. Frente a isso, os analistas contábeis não estão estimulados a 

utilizarem com frequência as técnicas de análise existentes, mesmo que elas possibilitem uma 

melhor gestão da entidade. Porém, essas técnicas são amplamente aceitas pelos meios 

acadêmicos e empresariais, possibilitando a interpretação da saúde financeira, grau de liquidez, 

variações do patrimônio e riqueza, sendo realizadas conforme a necessidade de cada usuário.  
 

2.3 INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS 

 

Segundo Gitman e Madura (2003) o desempenho de uma organização é analisado por 

meio dos indicadores econômicos e financeiros, os quais são utilizados para saber a respeito do 

posicionamento em que a entidade se encontra, principalmente em meio ao mercado 

globalizado. Sua análise desperta interesse dos usuários internos e externos, tratando de 

assuntos como risco e retorno de investimento, poder de compra e venda, condições para arcar 

com seus compromissos, lucros obtidos, administração organizada etc.    

 A análise desses indicadores se dá por meio de cálculos que geram números como 

resultados, auxiliando no processo de tomada de decisão por parte dos gestores com base em 

dados reais contidos nas demonstrações contábeis; nesse viés, esses índices serão divididos em 

três grupos: liquidez, endividamento e rentabilidade, os quais ainda possuem subdivisões 

conforme suas particularidades (MAUSS, 2012). 



 

12 

 

 

 

2.3.1 Índices de liquidez 

 

 A liquidez de uma organização avalia a capacidade de pagamento das responsabilidades 

adquiridas, ou seja, suas dívidas para com terceiros (GITMAN, MADURA; 2003). Assim, 

Mauus (2012) reitera que esse grupo se subdivide em liquidez: corrente, seca, geral e imediata, 

as quais serão expostas no quadro abaixo. 
 

Quadro 3: Índices de Liquidez  

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CONCEITO FÓRMULA 

CORRENTE 
Potencial em efetuar pagamentos a 

curto prazo. 

ILC = Ativo circulante /Passivo 

circulante 

SECA 

Capacidade de efetuar pagamentos 

a curto prazo, excluindo a conta 

estoques. 

ILS = (Ativo circulante – 

estoques) / Passivo circulante 

GERAL 
Potencial de pagamentos ao longo 

prazo. 

ILG = (Ativo circulante + 

realizável ao longo prazo) / 

(Passivo circulante + exigível ao 

longo prazo) 

IMEDIATA 
Propriedade em quitar 

imediatamente suas dívidas. 

ILI = Disponibilidades / Passivo 

circulante 

Fonte: Adaptado de Mauus (2012). 

 

O quadro acima foi elaborado conforme as ideias propostas por Mauus (2012) a respeito 

dos tipos de liquidez que serve como base para os indicadores da análise das demonstrações, 

sendo uma comparativo entre conceito e fórmula a serem utilizados afim de alcançar um 

determinado resultado, facilitando o entendimento a ser adquirido.  

 O indicador de liquidez imediata é, de acordo com Coelho e Barros (2015), o mais 

rigoroso subgrupo dos índices de liquidez e que possui características conservadoras. Isto se dá 

pelo fato de que no passado as empresas tinham a necessidade de manter seus recursos em 

contas disponíveis do ativo, mais precisamente em caixa, que era considerado um potencial de 

riqueza.  

 

2.3.2 Índices de endividamento  

 

Os indicadores de endividamento demonstram o quanto de recursos de outros e recursos 

próprios a organização tem, isso se dá por comparações feita no passivo, medindo o nível de 

endividamento da entidade (LINS, FILHO; 2012). Assim, para que uma empresa tenha firmeza 

em meio ao cenário de mudanças no qual se encontra o mercado, será indispensável ter um 

capital próprio maior do que o de terceiros (FARIAS, 2015).    

 De acordo com Zdanowicz (2012) o indicador de participação de capital de terceiros 

sobre os recursos totais manifesta se a entidade precisa ou não de recursos terceirizados para 

realização e manutenção dos seus procedimentos. O cálculo é feito baseado na soma do passivo 

circulante com o passivo exigível não circulante, sendo divididos pela soma do passivo 

circulante, passivo exigível não circulante e patrimônio líquido (MARION, 2012).  

 Perez Júnior e Begalli (2015) ressaltam que o indicador de participação de capital de 

terceiros sobre recursos totais apresenta o grau de atuação desse valor de financiamento de 

terceiros sobre os recursos da entidade. Dessa forma, quanto maior o valor e a participação 

desse capital, maior será o grau de endividamento da empresa. Quando o resultado representar 
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100% ou superior a isso, há um excesso de capital de terceiros para que a entidade consiga 

financiar seus ativos, o que gera uma dependência financeira (LUCENTE; BRESSAN, 2015).  

O outro indicador é a garantia do capital próprio ao capital de terceiros, representando 

a segurança do seu capital para arcar os compromissos em relação ao capital de terceiros (DIAS, 

2016). Assim, será realizada a divisão do patrimônio líquido pela soma do passivo circulante 

com o passivo exigível não circulante, conforme afirma Marion (2012).  

 Por fim, Mauss (2012) trata da composição do endividamento como sendo os 

compromissos para com terceiros que se vencem no curto prazo, representando que quanto 

menor for o número resultante, melhor será para a empresa. Sua fórmula é bem simples, sendo 

a divisão do passivo circulante pela soma do mesmo com o passivo não circulante.  

 

2.3.3 Índices de rentabilidade  

 

Iudícibus (2009) reitera que os indicadores de rentabilidade comparam os proveitos 

atingidos pela entidade com a sua proporção, como por exemplo: vendas efetuadas e 

investimentos realizados. O mesmo é medido com base na demonstração do resultado, 

mostrando o quanto se obtém de lucro.       

 A rentabilidade do ativo também é conhecida como taxa de retorno sobre o 

investimento, nesse viés Wernke (2008) a considera responsável por identificar o retorno do 

lucro líquido obtido pela organização associado ao seu ativo, verificando os ganhos obtidos. 

Seu cálculo é feito por meio da divisão do lucro líquido com o ativo total, e o resultado 

multiplicado por 100% para expressar a quantidade anos que se levará para obter retorno do 

investimento, lembrando que quanto maior o índice, melhor será a situação (MATARAZZO, 

2010).            

 Consoante Gabriel et. al. (2003), a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido representa 

o principal índice de rentabilidade em virtude da influência ao longo do tempo nas ações 

dispostas no mercado, apresentando o ganho dos proprietários em relação aos investimentos 

realizados. A fórmula que expressa essa taxa é calculada com a divisão do lucro líquido pelo 

patrimônio líquido, e conforme Gitman (2007) quanto maior for o índice, melhor será o 

resultado, significando que a entidade não precisará de obter obrigações com taxas de juros. 

 

2.4 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

 

Baseado em Matarazzo (2010) a análise das demonstrações feita de maneira horizontal 

e vertical retrata maiores detalhes que muitas vezes não são expressos por meio da análise dos 

índices, assim ambas se complementam. Esses métodos de análises contribuem para 

interpretação dos dados financeiros de uma entidade, favorecendo no processo administrativo 

e influenciando na tomada de decisão.       

 Na análise vertical é verificado cada conta do balanço patrimonial e da demonstração 

do resultado, além de mostrar seu desenvolvimento no decorrer do tempo (IUDÍCIBUS, 2009). 

Esse método se baseia nos percentuais dos itens contidos na demonstração em relação ao total 

de ativos, passivo ou receita bruta, dependendo do grupo de conta no qual estará sendo 

analisado (REIS, 2009). O cálculo é feito com base na divisão do item pelo ativo total caso seja 

uma conta do ativo, se for do passivo é feito com base no passivo total, e se for da DRE é feito 

com base na receita total, o resultado é multiplicado por 100 para ficar em porcentagem. 

 Iudícibus (2009) trata a análise horizontal como o indicador que visa identificar o 

avanço do balanço e a DRE por meio das suas disposições. Reis (2009) complementa que esse 

método é aplicado por meio de comparativos de cada grupo das demonstrações, utilizando 
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sempre o ano passado como base para o seguinte. Dessa forma, será observado o avanço da 

empresa, como foi seu desempenho de vendas, receitas, despesas, aumento ou diminuição de 

ativos e passivos. Assim, o cálculo é feito dividindo o valor atual pelo do ano anterior e 

diminuindo de 100% que é o valor atribuído ao ano base.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Esse estudo teve o objetivo de analisar o desempenho econômico-financeiro do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE-RN) 

com base nos índices de liquidez, endividamento e rentabilidade, somado a análise vertical e 

horizontal.  

A pesquisa é considerada um estudo de caso em relação ao procedimento aplicado, o 

qual na visão de Yin (2010) baseia-se na experiência do assunto a ser estudado com toda 

contextualização da realidade em sua volta, abrangendo um projeto com técnica para analisar e 

coletar os dados, a investigação é um fator presente para alcançar esse resultado.  

 Quanto aos objetivos caracteriza-se como descritiva, utilizando a observação como 

principal meio para poder descrever e registrar os fatos, afim de realizar a interpretação de 

forma que o pesquisador atue imparcialmente, sem interferência alguma no resultado alcançado 

(ANDRADE, 2007). 

Já em relação a natureza pode-se afirmar uma abordagem quantitativa, visto que as 

variáveis analisadas são expressas por números como forma de mensuração e utilizados na 

análise de resultados, propondo uma quantificação desses dados (SANTOS, 2000). 

 A análise dos dados foi com base nas demonstrações disponíveis no portal da 

transparência do SEBRAE/RN, com foco no balanço patrimonial e na demonstração de 

resultado do exercício referentes aos anos de 2018 e 2019. Dessa forma, realizou-se a análise 

dos indicadores econômicos - financeiros, além da vertical e horizontal dos dados apresentados. 

O tratamento dessas informações foi realizado por meio das fórmulas dispostas no referencial, 

tabelas do word e excel. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS  

 

Neste tópico são abordados os resultados referentes aos índices de liquidez, 

endividamento e rentabilidade das demonstrações contábeis do SEBRAE/RN, comparando os 

exercícios de 2018 e 2019. A análise dos valores evidencia o desempenho da organização e 

demarca o posicionamento da entidade no mercado atual (GITMAN, MADURA; 2003).  

A tabela 1 abaixo evidencia os índices de liquidez da entidade, com foco em dois dos 

seus subgrupos: liquidez corrente e seca, que avaliam a capacidade de liquidação das suas 

dúvidas para com terceiros (GITMAN, MADURA; 2003). 
 

Tabela 1: Índices de Liquidez Corrente e Liquidez Seca 

ÍNDICES 2018 2019 

LIQUIDEZ CORRENTE 2,93 3,35 

LIQUIDEZ SECA 2,93 3,35 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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Segundo Mauus (2012), o índice de liquidez corrente evidencia quanto a entidade possui 

potencialmente para efetuar o pagamento de suas obrigações a custo prazo, realizando a divisão 

do total do ativo circulante pelo total do passivo circulante. A diferença entre este índice e o de 

liquidez seca está na exclusão da conta “estoques” do passivo circulante no segundo indicador. 

De acordo com a tabela 1, é possível verificar que o índice de liquidez corrente teve um 

aumento de 0,43 no ano de 2019 em comparação ao ano de 2018, o que representa um 

crescimento percentual de 14,33%. Com base na análise dos dados, a diferença entre os dois 

anos pode ser explicada pela diminuição considerável de contas do passivo circulante em 2019, 

sendo elas: obrigações com convênios e contratos e contas a pagar a fornecedores e outros.  

O índice de liquidez seca também é evidenciado pela tabela 1, apresentando o valor 

igual ao índice de liquidez corrente, uma vez que a entidade não possui estoques para deduzir 

do passivo circulante na base de cálculo, pois não se caracteriza como comércio. Os valores 

apresentados pelos dois índices revelam que em 2018 há, para cada R$ 1,00 de passivo 

circulante, R$ 2,93 de ativo circulante e R$ 3,35 em 2019, concluindo que a entidade possuía 

mais chances de liquidar suas dívidas a curto prazo em 2018 caso viesse a paralisar.  

A Tabela 2 demonstra os valores obtidos dos índices de liquidez geral e imediata.  

 
Tabela 2: Índices de Liquidez Geral e Liquidez Imediata 

ÍNDICES 2018 2019 

LIQUIDEZ GERAL 3,44 3,43 

LIQUIDEZ IMEDIATA 1,67 2,02 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

 O índice de liquidez geral demonstra a situação financeira e o potencial de pagamento 

da entidade a longo prazo (MAUUS, 2012). Nas demonstrações contábeis analisadas no 

presente artigo, as contas realizáveis a longo prazo e exigível a longo prazo são tratadas, 

respectivamente, como o total do ativo não circulante e do passivo não circulante da entidade.  

Nos anos de 2018 e 2019, este índice apresentou valores aproximados, sendo no 

primeiro ano 3,44 e no segundo ano 3,43. O decréscimo de 0,01 de um ano para o outro pode 

ser explicado pelo valor inferior da conta Ativo Circulante no ano de 2019 em relação a 2018, 

representando uma diferença percentual de aproximadamente 8,7%.  

O resultado do índice de liquidez imediata da entidade apresenta-se de forma crescente 

do ano de 2018 para o ano de 2019, onde é possível verificar um aumento de 0,35. O 

crescimento ocorre pois, no segundo ano a conta passivo circulante evidenciada no balanço 

patrimonial da entidade teve um decréscimo de mais de 2 milhões de reais comparando com o 

ano de 2018. A liquidez imediata de uma empresa determina a sua capacidade de liquidação de 

dívidas que são instantâneas, que também podem ser chamadas de obrigações de curtíssimo 

prazo (MAUUS, 2012).  

Em 2018 o índice de liquidez imediata apresentou o valor de 1,67, o que evidencia que 

para cada 1 (um) real de dívidas, há 1,67 reais de disponibilidades no ativo, composta pelas 

contas Caixa e equivalentes de caixa e Aplicações financeiras e temporárias. Por sua vez, em 

2019 este mesmo índice resultou em 2,02, mesmo apresentando um montante das suas contas 

disponíveis inferior a 2018. A situação ocorre porque a diminuição de suas obrigações no 

segundo ano representou uma alteração de aproximadamente 20% em comparação com o ano 

anterior.  
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Coelho e Barros (2015) ressaltam que o índice de liquidez imediata é considerado o 

mais rigoroso de todos do grupo e o mais conservador. Atualmente as empresas optam por 

manter seus recursos em outras contas do ativo circulante que não sejam as disponibilidades, 

fazendo com que a liquidez imediata da entidade apresente um valor mais baixo em comparação 

com os demais índices.  

A Tabela 3 representa o resultado dos índices de endividamento analisados das 

Demonstrações Contábeis do SEBRAE/RN nos anos de 2018 e 2019, subdivididos em 

indicadores de participação de capital de terceiros sobre recursos totais e garantia do capital 

próprio ao capital de terceiros.  

Perez Júnior e Begalli (2015) definem o indicador de endividamento como apresentação do 

grau de atuação do capital de terceiros sobre os recursos da entidade. Diante desse pressuposto, 

observa-se que quanto maior esta participação de terceiros, maior será o grau de endividamento 

da empresa.  

 
Tabela 3: Índices de Endividamento 

ÍNDICES 2018 2019 

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS SOBRE RECURSOS 

TOTAIS 
0,29 0,29 

GARANTIA DO CAPITAL PRÓPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS 2,44 2,43 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

 O índice que trata da participação de capital de terceiros sobre recursos totais se dá pela 

divisão das dívidas de curto prazo da entidade (passivo circulante) somadas com o passivo 

exigível a longo prazo sobre o somatório dos valores citados com o patrimônio líquido 

(ZDANOWICZ, 2012). O resultado apresentado informa se a entidade necessita ou não de 

recursos de terceiros para realização de suas atividades.  

 Em 2018 o SEBRAE/RN apresentou o valor de 0,29057 para o indicador de participação 

de capital de terceiros sobre os recursos totais da entidade, evidenciando que 29,06% do seu 

ativo é financiado com recursos de terceiros. Em 2019 este índice evidenciou um crescimento, 

porém não tão considerável comparando com o ano anterior, resultando em 0,29128 (29,13%).  

Em ambos os exercícios observados é possível verificar números positivos para a 

entidade, não demonstrando risco de comprometimento de seu patrimônio e apresentando 

números equilibrados e inferiores a um real para cada unidade de capital próprio. De acordo 

com Lucente e Bressan (2015), o indicador torna-se negativo para a entidade quando resulta em 

números iguais ou superiores a 100%, significando que há excesso de capital de terceiros 

disponíveis para financiar seus ativos, gerando dependência.  

Na tabela 3 também é possível observar o subgrupo dos índices de endividamento 

referente a garantia do capital próprio ao capital de terceiros, que é elencado por Dias (2016) 

como sendo a divisão do patrimônio líquido pelo somatório das dívidas de curto prazo da 

entidade (passivo circulante) com o exigível a longo prazo (passivo não circulante).  

O SEBRAE/RN apresentou resultados aproximados para este indicador nos anos 

observados, sendo em 2018 um percentual de 244,16% e em 2019 243,31%. Esses valores 

indicam que, para cada um real de capital de terceiros, há cerca de dois reais e quarenta centavos 

de capital próprio como garantia em cada ano, representando uma segurança para a entidade 

afim de arcar com seus compromissos com terceiros (DIAS, 2016).  

Os índices de rentabilidade não apresentaram variações consideráveis nos anos de 

estudo, porém a diferença no ano de 2019 em comparação com 2018 pode ser explicada pelo 

fato da entidade dispor da maior parte de suas obrigações no longo prazo em 2019, e por conta 

do valor inferior do patrimônio líquido neste mesmo ano, este por sua vez fortemente 
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ocasionado pelo déficit que houve no exercício. Os resultados mostram possibilidades variadas 

para a tomada de decisões econômicas e financeiras do SEBRAE/RN, afim de auxiliar em suas 

opções de obtenção e aplicação de recursos (PEREZ JÚNIOR; BEGALLI, 2015).  

A Tabela 4 apresenta os resultados dos índices de rentabilidade da entidade nos anos de 

2018 e 2019, com foco nos indicadores da taxa de retorno sobre o investimento e sobre o 

patrimônio líquido.  

Os indicadores de rentabilidade permitem que a entidade compare os resultados 

atingidos com a sua proporção, ressaltando o seu percentual de lucratividade, baseado na 

Demonstração do Resultado (IUDÍCIBUS, 2009). Conforme inserido na tabela 4, no ano de 

2019 o SEBRAE/RN apresentou índices de rentabilidade com resultados negativos, visto que 

no presente exercício houve um déficit em seus demonstrativos.  

 
Tabela 4: Índices de Rentabilidade 

ÍNDICES 2018 2019 

TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 3,48 -0,82 

TAXA DE RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4,90 -1,16 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

 Wernke (2008) retifica que a taxa de retorno sobre o investimento apresenta o feedback 

sobre o lucro líquido que a entidade possui para com seus ativos, indicando se houve ganho ou 

perda no período. Em 2018 a entidade apresentou neste índice um resultado de 0,0348 efetuando 

a divisão do lucro líquido sobre o ativo total, revelando que neste ano há um ganho de 3,48% 

para cada um real investido pelos proprietários da entidade. Em 2019 houve um decréscimo, e 

essa taxa então apresentou valor negativo de 0,0082, informando que o SEBRAE/RN não 

obteve rentabilidade e atingiu uma perda de 0,82%.  

 A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido é considerada o principal índice de 

rentabilidade, pois evidencia a influência da entidade nas ações disponíveis no mercado e o 

ganho dos seus proprietários em relação aos seus investimentos (GABRIEL et al, 2003). Os 

resultados apresentam um decréscimo ainda maior em 2019 comparando com o ano de 2018, 

isto porque há uma diferença considerável em relação ao patrimônio líquido de cada exercício.  

 Em 2018 a entidade apresentou um valor percentual de 4,90% de ganho sobre o valor 

investido pelos proprietários. Em 2019, o resultado negativo representou uma perda de 1,16% 

sobre o patrimônio líquido. De acordo com Gitman (2007), quanto maior for o índice, melhor 

é a situação da entidade, uma vez que dessa forma ela não terá que arcar com obrigações de 

taxas de juros.  

 

4.2 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

 

 Apresentam-se, neste tópico, a análise do balanço patrimonial e da demonstração do 

resultado do exercício do SEBRAE/RN dos anos de 2018 e 2019 pelo método vertical e 

horizontal. Desta forma é possível retratar detalhadamente os valores expressados na análise 

dos índices econômico-financeiros (MATARAZZO, 2010).   

 A Tabela 5 demonstra os resultados obtidos das análises vertical e horizontal das contas 

do ativo da entidade com relação ao ano-base 2018 definido. A análise horizontal é o indicador 

que identifica o avanço das contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do 

exercício da entidade por meio de percentuais, estes por sua vez são representados pela divisão 

do valor do ano analisado pelo ano-base (IUDÍCIBUS, 2009). A estrutura do ativo do 

SEBRAE/RN permaneceu a mesma em relação as suas contas nos anos de 2018 e 2019, tendo 
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modificações nos valores apresentados, garantindo superávit no primeiro ano e um déficit no 

segundo.  

 
Tabela 5: Variação do Ativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com base na análise horizontal, observaram-se possíveis variações no ativo total da 

entidade e o motivo desta ocorrência entre os dois anos estudados. Dessa forma, verificou-se 

que o grupo de bens e direitos totais do SEBRAE/RN teve uma diminuição de 6,83% em 2019 

comparando com o ano de 2018. Este decréscimo deve-se principalmente à variação da conta 

de adiantamentos a funcionários, que também diminuiu de maneira significativa em 

aproximadamente 92,63%.          

 O grupo ativo não circulante não representa tanta variação de um ano para outro, 

concentrando a diminuição do ativo total nas contas de curto prazo da entidade, onde foram 

apresentados percentuais de variação altos em algumas contas, como outros créditos (45,86%), 

convênios e acordos a executar (46,22%), entre outros.  

Iudícibus (2009) reitera que a análise vertical é utilizada para verificar cada conta do 

balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício da entidade, evidenciando a 

representatividade de cada elemento em relação ao ativo total e passivo total. De mesmo modo, 

utilizou-se esta forma de análise para verificar se a estrutura do ativo foi modificada.  

Os subgrupos do ativo do SEBRAE/RN, em termos percentuais, não sofreram 

modificações consideráveis em 2018 e 2019 em relação ao ativo total. Porém, ressalta-se a 

diminuição da representatividade do ativo circulante em 2019 de 1,09% sendo neste ano 

53,74% e no ano de 2018 54,83%, como a maioria das contas do ativo que também 

apresentaram uma redução no segundo ano. 

Por outro lado, o ativo variou positivamente em 2019 em contas específicas desse grupo, 

sendo em aplicações financeiras com variação de 1,16% e numerários vinculados a programas 

e projetos de 1,37%. Além disso, a conta imobilizado também apresentou variação positiva. As 

mudanças nestes subgrupos não são relevantes, indicando que não houveram modificações na 

estrutura do seu ativo total, e que os seus bens e direitos são bem distribuídos entre o circulante 

e não circulante.  

Reis (2009) elenca que os métodos de análise vertical e horizontal auxiliam na 

interpretação de dados financeiros da entidade, que contribui para a execução do processo 

administrativo e influencia diretamente na tomada de decisão. De acordo com a tabela 6, é 

possível verificar os resultados das análises das contas que financiam o ativo da entidade nos 

anos de 2018 e 2019.  

De acordo com a Tabela 6, é possível verificar que o SEBRAE/RN financiou grande 

parte de seu ativo com capital próprio em 2018, tendo este valor variado em 6,92% em 

comparação com 2019. Porém, a diferença de financiamento do ativo da entidade se dá pelo 

déficit ocorrido no segundo ano, que chega a representar uma variação de 121,98% com relação 

ao primeiro ano analisado.  

Os dados ilustrados na Tabela 6 também permite elencar que a variação do passivo total 

se deu pela diminuição do passivo circulante, ocasionada principalmente pelos 358,02% que 

GRUPO 2018 (R$) 2019 (R$) 
A. VERTICAL 

2018 (%) 

A. VERTICAL 

2019 (%) 
VARIAÇÃO 

(%) 

ATIVO TOTAL 58.386.000 54.398.000 100,00% 100,00% 6,83% 

ATIVO CIRCULANTE 32.013.000 29.231.000 54,83% 53,74% 8,69% 

AT. NÃO CIRCULANTE 26.373.000 25.167.000 45,17% 46,26% 4,57% 



 

19 

 

 

variaram no subgrupo de contas a pagar a fornecedores. Houve mudança significativa na conta 

de obrigações com convênios e contratos de aproximadamente 310,44%, porém mesmo diante 

desse aumento, o passivo circulante permaneceu em decréscimo devido aos valores da maioria 

de suas subcontas.  

 
Tabela 6: Financiamento do Ativo 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

Em conformidade com Reis (2009), a análise vertical evidencia a representatividade de 

cada elemento patrimonial do ativo e do passivo em relação ao ativo e passivo total. Dessa 

forma, destaca-se a conta do patrimônio líquido do SEBRAE/RN representando cerca de 70% 

do total do passivo em ambos os anos analisados. Os subgrupos do passivo circulante e não 

circulante, por sua vez, representam em média 17% e 12% respectivamente do total das 

obrigações da entidade.  

Os resultados apresentados demonstram que o SEBRAE/RN possui maior parte da 

origem de seus recursos no patrimônio líquido, e que mesmo apresentando déficit no exercício 

de 2019, o valor do patrimônio social e ajuste de avaliação patrimonial compensa o resultado 

negativo. Nas contas de financiamento do ativo é possível observar que a conta de destaque na 

origem de recursos que mais variou com relação ao passivo total é o patrimônio social, 

apresentando um percentual de 48,03 em 2018 e 55,6% em 2019.  

A Tabela 7 apresenta os resultados das análises da demonstração do resultado do 

exercício, com foco no desempenho da receita líquida dos períodos observados. 
 

Tabela 7: Demonstração do Resultado do Exercício 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

A análise vertical da demonstração do resultado do exercício é realizada com base na 

receita bruta total, evidenciando a estrutura de custos e despesas da entidade em relação a conta 

principal. Dessa forma é possível verificar a lucratividade da empresa em números percentuais 

(REIS, 2009).  

De acordo com os dados obtidos na tabela 7, verifica-se que a receita líquida sofreu uma 

variação negativa no ano de 2019, reduzindo em 3,04% em relação a 2018. O fato pode ser 

explicado pela diminuição significativa de receitas de convênios, subvenções e auxílios 

GRUPO 2018 (R$) 2019 (R$) 

A. 

VERTICAL 

2018 (%) 

A. 

VERTICAL 

2019 (%) 

VARIAÇÃO 

(%) 

PASSIVO TOTAL 58.386.000 54.398.000 100,00% 100,00% 6,83% 

PASSIVO 

CIRCULANTE 
10.928.000 8.714.000 18,72% 16,02% 20,26% 

PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE 
6.037.000 7.131.000 10,34% 13,11% -18,12% 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 
41.421.000 38.553.000 70,94% 70,87% 6,92% 

GRUPO 2018 (R$) 2019 (R$) 

A. 

VERTICA

L 2018 (%) 

A. 

VERTICA

L 2019 (%) 

VARIAÇÃ

O (%) 

RECEITA BRUTA 76.316.000 73.998.000 100,00% 100,00% 3,04% 

RECEITA LÍQUIDA 76.316.000 73.998.000 100,00% 100,00% 3,04% 

DESPESAS (74.287.000) (74.444.000) 97,34% 100,60% -0,21% 

RESULTADO DO 

EXERCÍCIO 
2.029.000 (446.000) 2,66% -0,60% -21,98% 
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registrada na receita bruta sem contraprestação, representando 64,88% de mudanças do 

primeiro para o segundo ano analisados.  

As fontes de receitas mais consideráveis da entidade são os recebimentos de 

contribuições sociais líquidas (CSN e CSO), que representam aproximadamente 60% das 

receitas totais do entidade em ambos os anos, dispostas sobre a receita bruta sem 

contraprestação. Estas contribuições são advindas dos recursos do SEBRAE Nacional e 

financiam grande parte das contas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio 

Grande do Norte, apesar de também contar com recursos de empresas de grande porte que são 

beneficiadas pelo sistema “S”, mas que representam aproximadamente 9% dos recursos totais.  

O método de análise horizontal compara cada grupo das demonstrações utilizando um 

ano base (2018) com outro exercício (2019). Dessa forma é possível observar o quanto a 

entidade avançou, como foi seu desempenho com receitas, despesas, ativos e passivos (REIS, 

2009). Em relação as receitas, verifica-se que o SEBRAE/RN não apresentou uma variação 

significativa em 2019 com relação a 2018, exceto no recebimento de recursos de convênios, 

subvenções e auxílios que decresceu em média de 64,88%.  

As despesas apresentadas, por sua vez, tiveram uma grande variação em relação aos 

anos estudados. A conta de despesas operacionais do período teve um crescimento acelerado 

em 2019, e a entidade em ambos os anos possui números altos de despesas com pessoal e 

encargos e com serviços profissionais e contratados, que representam cerca de 40% do 

somatório de seus gastos. O aumento destes valores implica diretamente no resultado 

apresentado no exercício de 2019, contribuindo para o déficit alcançado.  

Por conta de variações não tão significativas, a entidade possui grandes chances de 

recuperar o déficit do período de 2019 apenas reduzindo despesas, como já ocorreu com as de 

transferência com programas e convênios apresentadas nos demonstrativos do exercício. O 

superávit evidenciado no ano de 2018 pode ser apresentado nos próximos anos com o aumento 

de receitas financeiras e operacionais, que neste mesmo período variaram de maneira positiva 

em aproximadamente 12%. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O presente estudo alcançou o objetivo proposto de analisar a situação econômico-

financeira do SEBRAE/RN no período de 2018 a 2019 por meio dos indicadores econômicos e 

financeiros, observando o desempenho obtido, além de retratar a situação de resultado e 

patrimônio por meio da análise horizontal e vertical. 

Os indicadores de liquidez corrente e seca foram analisados em conjunto e apresentaram 

o mesmo valor, uma vez que a entidade não possui estoques, decrescendo ao longo dos anos 

observados. De mesmo modo observa-se o comportamento dos índices de liquidez geral e 

imediata durante 2018 e 2019, com resultados menores para o indicador de liquidez geral. 

Apesar do resultado, a entidade obteve um resultado positivo na liquidez imediata, que é um 

ponto primordial para liquidação de dívidas no curtíssimo prazo. 

Em relação ao endividamento diante a participação de capital de terceiros sobre recursos 

totais, observou-se um crescimento pequeno, mas positivo, diferindo-se da garantia de capital 

próprio em relação ao de terceiros que teve uma queda no último ano. Já no indicador de 

rentabilidade não houve variação considerável, visto que a entidade tinha mais obrigações a 

longo prazo em 2019, além de um patrimônio líquido inferior.     

 Diante da análise horizontal o ativo teve um superávit em 2018 e um déficit em 2019, 

já na vertical não houveram variações consideráveis. Elenca-se na análise a diminuição do 

passivo ao longo dos anos que é visto como resultado positivo para a entidade, e atenta-se 
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também ao ponto de que a maioria dos recursos originados é do patrimônio líquido, ou seja, 

capital próprio. Para que o superávit de 2018 volte a acontecer nos anos seguintes, basta reduzir 

despesas de grande representatividade e impulsionar o aumento das receitas financeiras e 

operacionais. 

A limitação desse artigo ocorre em virtude de ser um comparativo apenas dos dois 

últimos anos, além de se tratar apenas de uma pesquisa feita com base nos demonstrativos do 

SEBRE/RN. Sugere-se então a realização da análise utilizando o comparativo de outros anos 

como parâmetro, para que possa servir de planejamento para os exercícios seguintes, 

juntamente com a aplicação em órgãos do SEBRAE de outros estados e regiões.  
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é comparar as 10 empresas do setor bancário da bolsa de valores que 

apresentam os maiores índices de liquidez quanto a seus indicadores fundamentalistas, visando 

contribuir para que stakeholders possam tomar decisões de maneira mais consciente e alinhada 

com seus objetivos, em especial, na escolha das empresas que representarão o setor bancário na 

diversificação setorial de suas carteiras e em suas estratégias de mercado em geral. Para tanto, 

desenvolveu-se um estudo de caráter descritivo, qualitativo e documental, cujos dados foram 

extraídos da plataforma “Fundamentus” e analisados individualmente. Em cada indicador 

fundamentalista foi elaborado um ranking do banco que apresentava o melhor desempenho para 

o de pior desempenho. Ao final, compilou-se os resultados, obtendo-se assim, um 

demonstrativo geral que levou em consideração os resultados analisados anteriormente. Como 

resultado foi verificado que, apesar do método de seleção ter obtido apenas três bancos com 

participação de capital público, dois deles figuram a primeira e a segunda colocação. Isso pode 

ter sido consequência da menor demanda de investidores para estes ativos, pois ter participação 

governamental na empresa já é um critério de não escolha do ativo por parte de determinados 

investidores. Com isso, uma menor demanda, como prevê o princípio da oferta e demanda das 

Ciências Econômicas, influencia em uma menor precificação, como os indicativos estudados 

levam em consideração o preço da ação, esta tende a apresentar melhor desempenho nestes 

1indicativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O número de investidores na Bolsa de Valores Brasileira cresce vertiginosamente nos 

últimos anos. Conforme dados disponibilizados pela Brasil, Bolsa, Balcão (B3, 2019), o número 

de investidores pessoa física passou de 85.249 em 2002 para 740.555 em setembro de 2018. 

Isso representa um crescimento de aproximadamente 868,7% de investidores pessoa física 

dentro da bolsa de valores nos últimos 16 anos. Apesar disso, o número representa menos de 

0,5% da população brasileira que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2019), é de aproximadamente 210.233.000.  

Através de um estudo realizado a cada três anos pelo Federal Reserve Board, que é o 

sistema de bancos centrais dos Estados Unidos, descobriu-se que, em 2016, 51,9% das famílias 

possuíam ações, valor bastante considerável se compararmos aos dados supracitados da B3 

(FEDERAL RESERVE BOARD, 2016). Com isso, pode-se inferir que o Brasil apresenta 

grande potencial de crescimento em seu mercado financeiro, pois, mesmo numa projeção de 

crescimento de 100% no número de investidores a curto prazo, este montante, não ultrapassaria 

1% da população brasileira.  

Diante dessa realidade, surgiram estudos que se debruçaram sobre questões relacionadas 

ao mundo do mercado financeiro brasileiro. Dentre eles, destaca-se o de Oliveira et al. (2017) 

que aponta os indicadores de avaliação de desempenho organizacional como ferramentas 

relevantes para tomada de decisão, como também, a pesquisa de Oliveira e Paula (2008) que 

ressalta a relevância da diversificação como instrumento de redução de risco na formação de 

uma carteira de investimentos. 

Tomando como base preceitos destacados por estes estudos, em especial o uso de 

indicadores e a relevância da diversificação na formação de uma carteira de investimentos, este 

estudo possui como problema de pesquisa: Dentre as 10 empresas com maiores índices de 

liquidez do setor bancário na B3 S.A., quais apresentam os melhores indicadores 

fundamentalistas? 

Dessa forma, o objetivo deste artigo é comparar as 10 empresas do setor bancário da 

bolsa de valores que apresentam os maiores índices de liquidez quanto a seus indicadores 

fundamentalistas, visando contribuir para que stakeholders possam tomar decisões de maneira 

mais consciente e alinhada com seus objetivos, em especial, na escolha das empresas que 

representarão o setor bancário na diversificação setorial de suas carteiras e em suas estratégias 

de mercado em geral. 

Portanto, este estudo justifica-se pelo atual contexto político, econômico e cultural 

pautado em diversas mudanças que influenciam a transformação dos brasileiros em relação a 

percepção da sua vida financeira e da economia brasileira. Como consequência, cada vez mais 

pessoas interessam-se por educação financeira, formação de patrimônio, renda passiva e 

mercado de ações. 

Desse modo, a disposição das informações de maneira mais simplificada e compilada 

desta pesquisa contribuirá com um melhor entendimento sobre o comportamento das empresas 

no setor bancário da B3, propiciando assim, que os investidores e gestores possam tomar 

providências mais acertadas com suas estratégias e metas. 

Este trabalho encontra-se estruturado em cinco seções, incluindo esta introdução. Na 

sequência, apresenta-se o referencial teórico, que dá a fundamentação necessária ao seu 

https://www.federalreserve.gov/publications/files/scf17.pdf
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desenvolvimento. Na terceira parte, expõe-se os procedimentos metodológicos para a sua 

realização. Em seguida, são expostos os achados do estudo, na seção de resultados, e por fim, 

as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial apresentará conceitos e resultados relacionados ao objeto de estudo 

deste trabalho. Com isso, auxiliará na compreensão e na otimização do aproveitamento dos 

resultados e conclusões desta pesquisa. Desta maneira, dar-se-á ênfase aos temas: mercado 

financeiro, relevância da liquidez no mercado de capitais, especialmente com foco no mercado 

de capitais brasileiro; e conceitos e aspectos pertinentes sobre a análise e os indicadores 

fundamentalistas. 

 

2.1 MERCADO FINANCEIRO 

 

A constituição de um sistema financeiro é algo inerente às sociedades econômicas 

modernas, é o que afirma a Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 2014), na oportunidade, 

o conceitua também como conjunto de instituições e instrumentos que viabilizam o fluxo 

financeiro entre os poupadores, aqueles que consomem menos do que ganham, e os tomadores, 

que consomem mais do que ganham, na economia. O órgão normativo máximo sistema 

financeiro brasileiro é o Conselho Monetário Nacional (CMN). 

O mercado financeiro é comumente segmentado em mercado monetário, mercado de 

crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais, sendo este último, o de maior enfoque na 

consecução deste trabalho. No mercado de capitais, os investidores aportam recursos nas 

empresas adquirindo, assim, títulos, também chamados de valores mobiliários. Estes títulos 

podem ser provenientes de uma dívida, como no caso das debentures, ou títulos patrimoniais 

ou de capital, como nas ações, nas quais o investidor torna-se sócio da empresa, com direitos e 

deveres (CVM, 2014). 

No Brasil, para intermediar as transações do mercado acionário, atualmente, dispõe-se 

de apenas uma bolsa de valores, diferente do que acontecem em outros países como Estados 

Unidos da América, uma empresa chamada de B3 S.A. Esta empresa, como também as maiores 

corretoras de valores, vêm empenhando recursos em difundir conteúdos educacionais que 

objetivam difundir os investimentos no mercado acionário (BONALDI, 2018). 

Os investidores no mercado acionário, apesar do risco de perda de capital quando 

investem em renda variável, podem ganhar de duas formas, uma com a valorização da cota, 

exemplo comprar uma determinada ação a R$1 e, com o decorrer do tempo ela se valorizar para 

R$2, como também com o recebimento de bonificações, dividendos e juros sobre capital 

próprio, que, de maneira simplória, consiste na empresa dividir seus lucros com seus 

investidores. 

Os traders, como são chamados os investidores que compram e vendem ações visando 

a obtenção de lucro, podem valer-se de estratégias de investimento como o day trade, que é 

quando a negociação ocorre dentro do período de 1 (um) dia (GOMES, 2018), ou swing trade, 

que ocorre quando a negociação ocorre num período diferente de 1 (um) dia.  

Há também investidores comumente chamados de hoders, que são aqueles que 

adquirem esses títulos a longo prazo, é a estratégia chamada de buy and hold, na qual o 

investidor adquire a ação com a intensão de beneficiar-se, a longo prazo, dos resultados dessa 

empresa através, não apenas do aumento de seu valor de mercado, como também na 
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possibilidade de obter uma renda passiva através de dividendos, lucros e outras bonificações 

(ALMEIDA, 2013). 

 

2.2 RELEVÂNCIA DA LIQUIDEZ NO MERCADO CAPITAIS 

 

Em sua pesquisa, Vieira, Justen Junior e Righi (2015) ponderam que conceituar liquidez, 

inserida no mercado de capitais, não é tarefa simples, porém Xavier (2007) a conceitua como 

número de negócios, títulos negociados e volume financeiro negociado de um determinado 

ativo. Dessa forma, a liquidez está intimamente relacionada a facilidade em “transformar” um 

ativo ou bem em dinheiro de maneira rápida e sem perdas ocasionadas pela urgência em fazê-

la, dado o maior ou menor número de negociações de determinado ativo. 

Para Bruni e Famá (1996), a liquidez é um dos principais atributos da análise de 

investimentos. Com base nesta consideração, o trabalho priorizou os estudos das instituições 

que apresentaram o maior índice de liquidez, pois, dessa forma, poderia abranger o interesse de 

um maior número de leitores e com isso, em tese, maximizar sua contribuição esperada. 

Além disso, com o grande número de entrantes no mercado financeiro com pouca ou 

nenhuma experiência, a liquidez apresenta grande relevância pois, conforme Bruni e Famá 

(1996), a liquidez poderia ser associada ao efeito do risco na precificação dos ativos, com isso, 

a precificação de um ativo mais líquido tende a estar mais próxima de seu real valor, seu valor 

justo, pois o mercado seria eficiente em precificá-lo já que tem grande número de negociações, 

do que outro com baixo número de negociações e consequentemente uma baixa liquidez. Dessa 

forma, os investidores que não possuem tanto conhecimento para precificar no mercado 

financeiro, acabam por optar pela alta liquidez de seus ativos, além da “facilidade” em reaver 

o aporte rapidamente caso seja necessário, ou realizar um lucro. 

 

2.3 ANÁLISE E INDICADORES FUNDAMENTALISTAS E ESTUDOS ANTERIORES 

 

A análise fundamentalista, conforme conceitua Freitas et al. (2017), consiste em uma 

técnica que objetiva determinar o valor de um ativo baseando-se em fatores que influenciam o 

negócio e suas perspectivas futuras, como também em suas informações contábeis. Com isso, 

uma análise quantitativa, qualitativa e temporal dos fundamentos de uma determinada empresa, 

comumente representada por diversos índices e indicadores econômico-financeiros e de 

mercado, visa, basicamente, avaliar seu desempenho, e, consequentemente, identificar os 

resultados (consequências) retrospectivos e prospectivos das diversas decisões financeiras 

tomadas, e a partir disso, fazer um prognóstico da empresa. 

Malta e Camargos (2016), em sua pesquisa destacam ainda que apesar da existência de 

extenso material teórico e de evidências empíricas sobre a relação entre informações e 

indicadores extraídos das demonstrações contábeis e do desempenho das ações, ainda não existe 

um consenso, tanto na literatura nacional quanto internacional, sobre quais seriam os 

indicadores com poder de predição, úteis para investidores no planejamento de estratégias de 

investimento. Daí a relevância em relacioná-los e analisá-los levando em consideração o 

histórico e fatos pontuais que possam influenciar em um ou outro indicador, além de compará-

los com os indicadores de empresas semelhantes, como as do mesmo setor. 

Os indicadores fundamentalistas comumente utilizados nas análises de empresas do 

setor bancário são o P/L (Preço da Ação dividido pelo Lucro por ação), este indicador estima, 

caso mantenha-se o padrão de seus resultados, desconsiderando, por tanto, seus possíveis 

crescimentos ou quedas, em quanto tempo o investimento se pagaria através de seus lucros; o 

P/VP (Preço da Ação dividido pelo Valor Patrimonial) que mostra o quanto o mercado está 
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disposto a pagar a mais ou a menos pelo seu valor patrimonial; o DY (Dividendo pago por ação 

dividido pelo valor da ação) que é a remuneração anualmente paga, considerando o valor de 

mercado da cotação; o Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos, o LPA (Lucro por 

ação) e o ROE ( Retorno Sobre o Patrimônio Líquido) que evidencia a rentabilidade que a 

empresa vem conseguindo do seu patrimônio (ALMEIDA, 2013). 

Villaschi, Galdi e Nossa (2011) realizaram um estudo com o objetivo de testar o 

GSCORE desenvolvido por Mohanram (2005) e adaptado à realidade brasileira, ou seja, 

verificar se uma análise fundamentalista desenvolvida para empresas LBM (growth firms) 

brasileiras é eficaz em diferenciar as empresas com retornos anormais positivos (winners) das 

empresas com retornos anormais negativos (losers) listadas na Bovespa. Os resultados obtidos 

indicam que a análise fundamentalista feita “sob medida” para as empresas LBM brasileiras é 

significativamente eficaz em separar winners de losers entre as empresas com alto e baixo 

GSCORE.  

 Malta e Camargos (2016) buscaram identificar, em sua pesquisa, variáveis da análise 

fundamentalista e dinâmica que explicam o retorno acionário de companhias brasileiras listadas 

na BM&FBovespa. Os resultados permitiram encontrar oito variáveis com poder de explicação 

do retorno acionário, todas da análise fundamentalista: participação do capital de terceiros 

(PCT), margem bruta (MB), retorno sobre ativos (ROA), sobre patrimônio líquido (ROE) e 

sobre o investimento (ROI), liquidez no mercado (INEG), lucro por ação (LPA) e market‐to‐

book ratio (MBR). 

Santos (2017) verificou se os indicadores fundamentalistas, índices de análise de 

balanços e variáveis macroeconômicas são capazes de explicar uma porção significativa do 

retorno de ações das instituições financeiras brasileiras. Os resultados apontaram, dentre outros 

aspectos que: (i) a variação dos ativos totais, a rentabilidade do patrimônio líquido e o Produto 

Interno Bruto impactam positivamente o retorno das ações preferenciais e no modelo em 

conjunto de ações ordinárias e preferenciais; (ii) a variação do capital de giro próprio e o índice 

preço valor patrimonial são negativamente correlacionados ao retorno acionário das ações 

preferenciais e no modelo em conjunto de ações ordinárias e preferenciais; (ii) o risco país é 

positivamente correlacionado ao retorno das ações ordinárias e preferenciais em conjunto; e 

(iv) o retorno do índice Ibovespa e a variação da taxa básica de juros Selic são positivamente 

correlacionadas ao retorno acionário nos três modelos analisados. 

 Oliveira et al. (2017) investigaram a relação entre os indicadores de desempenho e o 

valor de mercado das companhias listadas na BM&FBovespa, por meio da análise de seis 

variáveis de desempenho (giro do ativo, ROA, ROE, margem líquida, EBITDA e margem 

EBITDA) em correlações de Pearson e regressões lineares múltiplas com dados em painel. Os 

resultados sugeriram que a margem líquida, o EBITDA e a margem EBITDA são, de modo 

geral, os indicadores com maior influência sobre o valor de mercado das empresas brasileiras, 

enquanto giro do ativo, ROA e ROE não se mostraram relevantes para a formação do preço das 

ações das empresas. Pôde-se apresentar, ainda, evidências de diferenças na significância dos 

indicadores sobre os valores de mercado das firmas em função dos respectivos setores 

econômicos. 

 Sordi (2020) analisou as empresas do setor bancário listadas na bolsa de valores 

brasileira (B3), tendo como base a análise fundamentalista para demonstrar como está 

posicionado o setor bancário, utilizada para apontar a variação dos preços das ações dessas 

instituições no mercado. Com o estudo conclui-se que o tempo analisado não foi suficiente para 

evidenciar a análise fundamentalista como fator de influência nos preços das ações. 
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3 METODOLOGIA 

 

Quanto ao método, esta pesquisa é de caráter descritiva, já que busca conhecer e 

interpretar a realidade de fatos já existentes. Quanto aos procedimentos, classifica-se como 

documental. Quanto à natureza, é predominantemente qualitativo, pois não apresentará dados 

estatísticos. 

De maneira objetiva, este trabalho se deu da seguinte forma: inicialmente, em 

determinado momento, se fez uso do website da Plataforma Fundamentos, disponível em: 

“https://www.fundamentus.com.br”, onde foram filtradas as empresas do setor bancário que 

possuem as maiores liquidezes no mercado acionário brasileiro. Vale ressaltar que, quando 

alguma empresa apareceu mais de uma vez neste filtro, por oferecer ações ordinárias, 

preferenciais e/ou units, foi considerada apenas a de maior liquidez, ao passo também que, 

quando empresas se distanciaram do setor bancário, também foram desconsideradas. 

Posteriormente, os indicadores fundamentalistas foram analisados individualmente, 

atribuindo-se uma pontuação para cada empresa, de modo que a empresa que apresenta o valor 

do indicador mais vantajoso para o investidor foi atribuído 10 pontos, e em decrescente as 

demais empresas, até a menos vantajosa com 1 ponto. 

Ao final, compilou-se, em um quadro demonstrativo, um ranking, em ordem 

decrescente da empresa que obteve maior pontuação, até a que teve menor pontuação, 

juntamente a todos os indicadores e o desempenho delas em cada indicador. Isso possibilita, 

caso alguém se interesse por um ou outro indicador, analisar separadamente os desempenhos, 

podendo atribuir maior ou menor relevância a determinada informação.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A ferramenta “Busca avançada por empresa” disponível no sítio 

“https://www.fundamentus.com.br/buscaavancada.php” apresenta como resultado, em 06 de 

dezembro de 2019, quando se busca pelas maiores liquidezes dos últimos 2 meses dentro do 

setor “financeiro” e se desconsidera os resultados que não representam empresas bancárias e 

quando da repetição da mesma empresa sendo de ações de diferentes tipos, se considera a de 

maior liquidez, se obtém o que é demonstrado pela Tabela 1. 

 
Tabela 1: Empresas bancárias com maiores liquidezes dos últimos 2 meses 

Empresa Papel Liq. 2meses 

ITAÚ ITUB4 705.391.000,00 

BRADESCO BBDC4 646.873.000,00 

BANCO DO BRASIL BBAS3 629.304.000,00 

BTG PACTUAL BPAC11 126.873.000,00 

SANTANDER SANB11 76.519.300,00 

BANCO INTER BIDI11 48.377.100,00 

BANCO PAN BPAN4 33.180.300,00 

BANRISUL BRSR6 24.137.900,00 

BANCO ABC ABCB4 9.321.540,00 

BANESTES BEES3 126.377,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

https://www.fundamentus.com.br/
https://www.fundamentus.com.br/
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Conforme explanado no referencial teórico, Bruni e Famá (1996) associam a maior 

liquidez com o menor risco de que o ativo esteja mal precificado, portanto, para um melhor 

aproveitamento das informações obtidas por este trabalho, foi adotado, como parâmetro inicial 

para o desenvolvimento deste estudo, a Liquidez dos ativos dos últimos 2 meses. Estratégia 

semelhante foi adotada por Lemos (2019) que em sua pesquisa utilizou-se das empresas que 

compõem o Índice Bovespa que é formado pelas empresas de maior volume negociado 

(liquidez) na bolsa brasileira. 

A análise do preço sobre o lucro (P/L), indica uma estimativa de quanto tempo o 

investimento se pagaria levando em consideração o lucro auferido pela empresa, seria o 

payback (popularmente conhecido como período de retorno), como também relaciona Sousa 

(2018). Nesse caso, quanto menor o valor deste indicador, melhor, já que o investidor 

conseguiria “reaver” o valor investido de forma mais rápida. Os resultados obtidos pelas 

empresas em relação ao P/L estão dispostos da Tabela 2. 

 
Tabela 2: Empresas bancárias com maiores liquidezes dos últimos 2 meses, ordenadas de forma crescente 

quanto ao seu P/L 

Empresas P/L Pontuação 

BRSR6 6,94 10 

BEES3 8,5 9 

ABCB4 8,66 8 

BBAS3 8,68 7 

SANB11 12,1 6 

BBDC4 12,15 5 

ITUB4 14 4 

BPAC11 21,33 3 

BPAN4 24,84 2 

BIDI11 144,59 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Outro indicador amplamente utilizado em análises e estudos sobre o mercado acionário, 

como no estudo elaborado por Oliveira (2011) e Partichelli (2018) é o Preço sobre o valor 

patrimonial da ação (P/VPA), conforme apresenta-se na Tabela 3. Este indicador revela a 

expectativa dos agentes no mercado de capitais em relação a empresa, pois quantifica, através 

da precificação do ativo, o quanto que o mercado está disposto a pagar a mais, ou a menos que 

o valor patrimonial (SOUSA, 2018).  

Por exemplo, se uma empresa possui um P/VPA = 2, isto significa que os agentes estão 

dispostos a pagar R$ 2,00 para cada R$ 1,00 de patrimônio da empresa. Ou seja, quanto menor 

o valor deste indicador, mais vantajoso estaria sendo a aquisição do ativo. Ressalta-se, 

novamente, a relevância da tomada de decisões baseada numa análise ampla, não levando em 

consideração apenas um ou outro indicador. 

 
Tabela 3: Empresas bancárias com maiores liquidezes dos últimos 2 meses, ordenadas de forma crescente 

quanto ao seu P/VPA 

Empresas P/VPA Pontuação 

ABCB4 1,02 10 

BRSR6 1,08 9 
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BEES3 1,15 8 

BBAS3 1,47 7 

BBDC4 2 6 

BPAN4 2,17 5 

SANB11 2,27 4 

ITUB4 2,79 3 

BPAC11 3,16 2 

BIDI11 5,06 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O divided yeild é o indicador que mostra uma média anual de quanto a empresa está 

“pagando” ao seu acionista sobre a forma de dividendos, juros sobre capital próprio e demais 

proventos, levando em consideração o atual valor da cotação. Em teoria, quanto maior esta 

porcentagem, melhor, desconsiderando, evidentemente, outros fatores quantitativos e/ou 

qualitativos. Na Tabela 4, são expostos os resultados sobre este indicador. 

Este indicador possui tamanha relevância nas análises fundamentalistas que Bazin 

(1994), um dos investidores mais conhecidos da história da bolsa brasileira, o utilizou como 

condição necessária na seleção de ações para investimento. Em seu livro “Faça Fortuna Com 

Ações Antes Que Seja Tarde Demais”, o autor determina que os ativos deveriam apresentar um 

dividend yield superior 6% a.a. para que pudessem compor uma boa carteira.  

 
Tabela 4: Empresas bancárias com maiores liquidezes dos últimos 2 meses, ordenadas de forma decrescente 

quanto ao seu Dividend Yiel d 

Empresas Dividend Yiel d Pontuação 

ITUB4 7,75% 10 

BRSR6 6,65% 9 

BBDC4 6,00% 8 

ABCB4 5,86% 7 

BEES3 5,28% 6 

BBAS3 5,16% 5 

SANB11 4,67% 4 

BPAC11 1,88% 3 

BPAN4 0,83% 2 

BIDI11 0,12% 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O ROE (Return on Equity) é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, revela o 

quanto a empresa consegue remunerar seu patrimônio através de seus lucros. É um indicador 

relevante tanto em análises fundamentalistas como em análises técnicas conforme pôde 

comprovar Souza (2017) em sua conclusão. Os dados obtidos nesta pesquisa em relação ao 

ROE das empresas bancária está resumido na Tabela 5. 
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Tabela 5: Empresas bancárias com maiores liquidezes dos últimos 2 meses, ordenadas de forma decrescente 

quanto ao seu ROE 

Empresas ROE Pontuação 

ITUB4 19,97% 10 

SANB11 18,77% 9 

BBAS3 16,94% 8 

BBDC4 16,47% 7 

BRSR6 15,51% 6 

BPAC11 14,83% 5 

BEES3 13,51% 4 

ABCB4 11,74% 3 

BPAN4 8,74% 2 

BIDI11 3,50% 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 O Crescimento da Receita Líquida nos últimos cinco anos, assim como o crescimento 

das vendas de Lemos (2019), demonstra a expansão do desempenho empresarial da empresa 

em determinado período. No caso analisado, consiste na média de crescimento anual das 

empresas nos últimos cinco anos. Os dados obtidos nesta pesquisa em relação ao Crescimento 

da Receita Líquida nos últimos cinco anos das empresas bancárias estão consolidados na Tabela 

6. 

 
Tabela 6: Empresas bancárias da amostra, ordenadas de forma decrescente quanto ao seu Crescimento da 

Receita Líquida nos últimos 5 anos 

Empresas C.R.L 5 ANOS Pontuação 

SANTANDER 43,25% 10 

BANCO DO BRASIL 14,26% 9 

BANCO PAN 12,67% 8 

BANRISUL 11,96% 7 

BANESTES 8,83% 6 

BANCO INTER 0,00% 5 

BANCO PACTUAL -1,38% 4 

BANCO ABC -14,28% 3 

BANCO ITAÚ -14,64% 2 

BANCO BRADESCO -15,39% 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Após todas essas análises, é possível compilar todos estes resultados numa pontuação 

geral, elencando os ativos, conforme demonstrado na Tabela 7. 
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Tabela 7: Empresas bancárias da amostra, ordenadas de forma decrescente quanto a “pontuação” acumulada em 

comparação de seus indicadores fundamentalistas com as outras empresas selecionadas 

Empresas PONTUAÇÃO COLOCAÇÃO 

BANRISUL 41 1º 

BANCO DO BRASIL 36 2º 

SANTANDER 33 3º 

BANESTES 33 4º 

BANCO ABC 31 5º 

BANCO ITAÚ 29 6º 

BANCO BRADESCO 27 7º 

BANCO PAN 19 8º 

BANCO PACTUAL 17 9º 

BANCO INTER 9 10º 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

Curiosamente, apesar de apenas três bancos da amostra terem participação 

governamental, dois deles figuram a primeira e a segunda colocação. Isso pode ser ocasionado 

pela menor demanda de investidores para estes ativos, pois ter participação governamental na 

empresa já é um critério de não escolha do ativo por parte de determinados investidores. Com 

isso, uma menor demanda, como prevê o princípio da oferta e demanda das Ciências 

Econômicas, influencia em uma menor precificação, como os indicativos estudados levam em 

consideração o preço da ação, essa tende a apresentar melhor desempenho nestes indicativos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi comparar as 10 empresas do setor bancário da bolsa 

de valores que apresentam os maiores índices de liquidez quanto a seus indicadores 

fundamentalistas, visando contribuir para que stakeholders possam tomar decisões de maneira 

mais consciente e alinhada com seus objetivos, em especial, na escolha das empresas que 

representarão o setor bancário na diversificação setorial de suas carteiras e em suas estratégias 

de mercado em geral. Desta maneira, o objetivo foi atingido, tendo em vista que os resultados 

obtidos poderão ser utilizados como ferramentas de gestão para os stakeholders. 

Insolitamente, apesar de apenas três bancos da amostra terem participação 

governamental, dois deles figuram a primeira e a segunda colocação. Isso pode ser resultado da 

menor demanda dos investidores para estes ativos, pois ter participação governamental na 

empresa já é um critério de não escolha ou menor participação no ativo por parte de alguns 

investidores. Com isso, uma menor demanda, como prevê princípio da oferta e demanda das 

Ciências Econômicas, influencia em uma menor precificação, como os indicativos estudados 

levam em consideração o preço da ação, essa tende a apresentar melhor desempenho nestes 

indicativos. 

Em termos gerais, este trabalho contribui, de forma abrangente, para que estudiosos do 

mercado financeiro possam acompanhar o desempenho dos ativos no setor bancário da B3 S.A., 

para os mais diversos fins, desde investidores à gestão das empresas objeto deste estudo e outras 

que compõe o setor. 

As principais limitações estão relacionadas a volatilidade, no passar do tempo, dos 

indicadores. Fato este justificado pela natural volatilidade do mercado financeiro, em especial, 
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o brasileiro, o que influencia diretamente nos preços dos ativos e, consequentemente, em alguns 

dos indicadores fundamentalistas. 

Ressalta-se ainda que este trabalho pode ser replicado com empresas de outros setores 

e em outros períodos analisados, como o de saúde, industrial, alimentício, varejo, dentre outros. 

As futuras pesquisas contribuirão significativamente, dada a relevância da diversificação, 

inclusive a setorial. 
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RESUMO 

 

Respaldado pela Teoria da Economia dos Custos de Transação, o presente estudo analisa a 

associação entre a internacionalização empresarial, na perspectiva de uma orientação 

estratégica multidimensional, e a governança corporativa nas 100 empresas listadas na Brasil, 

Bolsa, Balcão S.A. (B3), com maior valor de mercado, disponíveis na base Economática®. De 

natureza quantitativa, a pesquisa utilizou técnicas da estatística descritiva e a análise de 

correspondência múltipla (ACM). Foram consideradas três dimensões da internacionalização: 

capital social, receitas e mercados. Como métrica para Governança Corporativa (GC), utilizou-

se a classificação dos níveis diferenciados de GC da B3. Os resultados apontam que as empresas 

utilizam como estratégia de internacionalização o capital social, as exportações e a presença 

física (mercados) em outros países, nessa ordem de importância. Com a análise descritiva, os 

achados indicam que as empresas que fazem parte dos níveis diferenciados de GC apresentam 

maior grau de internacionalização, exceto para a dimensão do capital social. Através da ACM, 

verificou-se, em linhas gerais, que os dados sugerem uma associação positiva entre a 

internacionalização empresarial e a governança corporativa. 



 

37 

 

 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa. Internacionalização empresarial. Teoria da 

economia dos custos de transação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A internacionalização é uma conduta do processo de implantação e do planejamento 

estratégico de uma corporação, com o objetivo de que a empresa operacionalize em diferentes 

países da sua origem (BARRETO, 2002). Neste sentido, a partir da década de 1990, 

intensificaram-se as discussões no tocante a internacionalização não somente no cenário de 

países emergentes, como também desenvolvidos, destacando-se algumas estratégias e 

ferramentas para oportunizar a inserção das empresas em outros países, tais como: produto de 

mercado, estrutura da organização, processo de desenvolvimento, exportações, capital social e 

pluralidade internacional (RAMASWAMY; KROECK; RENFORTH, 1996).  

Nesse contexto, cabe ressaltar algumas motivações que apontam a internacionalização 

atuante em novos mercados, tais como a diminuição de concorrência e redução nos custos 

(MILAN et al., 2013). Ainda no mesmo panorama, o conflito de interesses torna-se importante 

componente do risco da atuação da empresa no mercado externo, porque tende ao crescimento 

à medida que se eleva a expansão internacional. O monitoramento do agente, nesse sentido, é 

mais dispendioso para a empresa em função de fatores como as limitações geográficas, 

distinções de caráter cultural e diferenças entre os sistemas contábil e legal de cada país 

(MULLER, 2008).  

De acordo com a literatura, o processo de internacionalização de empresas pode se dá 

de quatro formas: mercados, capital, receitas e American Depositary Receipt (ADR’s) 

(MAPURUNGA, PONTE; OLIVEIRA, 2013). Portanto, vários fatores podem contribuir para 

acelerar o processo de internacionalização de uma empresa, destacando-se a busca por recursos 

naturais, maior eficiência e ativos estratégicos (TEH, KAYO; KIMURA, 2008).  

A Governança Corporativa (GC), por sua vez, pode ser entendida como um conjunto de 

processos, práticas e regras, por meio dos quais uma empresa é dirigida e controlada, no intuito 

de equalizar os interesses dos diversos stakeholders (HUYGHEBAERT; WANG, 2012), assim, 

medindo desempenhos, divulgando resultados corporativos, parcerias, transparência e controles 

internos (AYTEKIN, MILES; ESEN, 2013; SCHOLTZ; SMIT, 2015).  

A literatura aponta que através de seus instrumentos e princípios, as boas práticas de 

governança influenciam possíveis investidores estrangeiros que pertentem investir capital e 

mitigam a assimetria informacional, reduzindo o custo de transação (ANDRADE, 2008), ou 

seja, possíveis riscos de assimetria informacionais. Desta forma, sobre essa visão, pode-se 

considerar a contribuição da GC inclinada a esse risco, que cada vez se torna mais complexo e 

pouco eficiente à medida que a internacionalização avança (GOMES; MARTINEWSKI, 2001). 

A propósito, justificam-se as práticas de governança como ferramentas essenciais no ambiente 

internacional (MAIA; VASCONCELOS; LUCA, 2013). 

Do ponto de vista teórico, as pesquisas sobre a internacionalização de empresas 

amparam-se na Teoria da Economia dos Custos de Transação (ETC), sinalizando que do 

processo de internacionalização originam-se custos, pois indicam aumento de complexidade 

ambiental, política e organizacional (BURGMAN, 1996). Logo, conforme a expansão 

internacional aumenta, os custos de governança e transação aumentam consideravelmente 

devido as diferenças cultural, geográfica e dos agentes na empresa multinacional, abordando 

assim, os custos externos da internacionalização. Entretanto, ainda assim algumas das 



 

38 

 

 

vantagens compensam, como a estabilidade dos lucros derivada da variação da carteira mundial 

(LALL, 1982; BAEK, 1998).  Destarte, esta pesquisa ampara-se nos prognósticos da ECT. 

De acordo com Silveira e Barros (2008), a GC configura-se importante ao processo de 

internacionalização empresarial, pois incentiva a mitigação da assimetria informacional, dos 

conflitos de interesses entre os stakeholders e riscos decorrentes da diversificação internacional 

das empresas. Garante-se que a minimização desses riscos tem influência positiva nos custos 

de transação (CT) e, portanto, a GC apresenta-se como ferramenta de monitoramento e controle 

das ações de gestores oportunistas, contribuindo com a internacionalização. 

A relação entre a Internacionalização Empresarial e Governança Corporativa tem sido 

evidenciada em pesquisas estrangeiras (SHERMAN, KASHLAK; JOSHI, 1998; WANG, HSU; 

FANG, 2008; SINGH; GAUR, 2013; XIAO et al., 2013) e em estudos nacionais (SOUZA, 

MURCIA; MARCON, 2011; SANTOS, ALMEIDA; BEZERRA, 2013), envolvendo, dessa 

maneira, tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento.  

Desta forma, seguindo-se as evidências teóricas advogadas, emerge a seguinte questão-

problema: Qual a associação entre a internacionalização empresarial e a governança 

corporativa em companhias listadas na B3? Portanto, constitui objetivo geral deste estudo 

analisar a associação entre a internacionalização empresarial e a governança corporativa em 

companhias listadas na B3.  

Assim, com o presente estudo, busca-se realizar uma análise comparativa entre 

empresas listadas na B3, a fim de obter parâmetros característicos dessas empresas, como elas 

se internacionalizam e as formas que se condicionam na gestão e, com isso, atrair novos 

investidores de mercado na bolsa de valores, além de evidenciar se o fato das empresas 

possuírem uma melhor estrutura de GC influencia na internacionalização das mesmas. 

Portanto, como contribuição acadêmica e no intuito de fortalecer a argumentação de 

Floriani e Fleury (2012), os quais destacam que a internacionalização carece de exame 

multidimensional, pois engloba relacionamento internacional, e a estratégia de minimização de 

recursos e da estrutura, expondo-se essa visão com maior apropriação na análise da 

internacionalização das empresas, esta pesquisa contribui para a ampliação do escopo de 

avaliação do constructo internacionalização, tomado aqui por três perspectivas distintas (capital 

social, mercados e receitas) junto à Governança Corporativa, suportada essa análise de 

empresas que atuam no mercado tradicional (MT) e nos níveis diferenciados de GC (N1, N2 e 

NM). Do ponto de vista prático, a pesquisa apresenta informações pertinentes aos investidores 

de quais companhias apresentam melhor estrutura de GC e qual a sua influência no processo de 

internacionalização, auxiliando-os em suas tomadas de decisão. 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 INTERNACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL 

 

A internacionalização é uma condução do processo de implantação e do planejamento 

estratégico de uma corporação, com o objetivo de que a empresa operacionalize em diferentes 

países da sua origem (BARRETO, 2002). Segundo Borges (2006), o processo de 

internacionalização não está relacionado diretamente à atividade econômica da empresa, mas 

exatamente ao capital social dela. Assim, considerando-se essa forma de atratividade, a empresa 

pode obter vantagens competitivas junto aos investidores estrangeiros.  

A partir da década de 1990, com a abertura progressiva no mercado internacional na 

bolsa de valores brasileira, observou-se um aumento da internacionalização das empresas 

brasileiras. Com isso, trouxe como resultado, uma série de mudanças políticas governamentais 
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dessas empresas, como exemplo, em Santa Catarina, tem-se o setor da indústria têxtil, que é um 

dos setores mais antigos nacionalmente, registrando desde 1880 as primeiras empresas 

(SEBRAE, 2010). 

 No Brasil, este movimento é resultado essencialmente de uma política governamental 

que proporcionou essa abertura no comércio exterior. Contudo, estas mudanças políticas 

também remeteram ao momento de busca em mercados novos e tecnologias mais adequadas, 

oportunizando mais competitividade entre empresas de capitais estrangeiras e nacionais 

(BEAMISH, 1990; FORTE; MOREIRA; MOURA, 2005). De acordo com Moura (2005), tal 

movimento trata-se de uma estratégia para o crescimento das organizações, objetivando novos 

mercados e oportunidades, com o foco de obter força e presença no mercado internacional.  

Nesse contexto, sob a ótica da Teoria da Economia dos Custos de Transação (ECT), o 

processo de internacionalização traz os custos, pois indica o aumento da complexidade 

ambiental e organizacional, que poderão eventualmente acabar a capacidade gerenciável 

(LALL, 1982). Conforme a expansão internacional aumenta, os custos de governança e de 

transação aumentam consideravelmente devido as diferenças cultural, geográfica e dos agentes 

na empresa internacionalizada, abordando assim, os custos externos da internacionalização, e 

conforme Baek (1998) a riscos políticos e financeiros provenientes da expansão externa, porém, 

ainda assim, algumas das vantagens compensam, como a estabilidade dos lucros derivada da 

variação da carteira mundial.  

Neste contexto, Hitt et al. (1997) destacam que as corporações, aos entrarem em 

territórios desconhecidos, requerem grande reconfiguração de processos internos, estruturas e 

mecanismos, em que os custos de internacionalização consideravelmente aumentam e 

eventualmente os benefícios são excedidos. 

Para inferir o grau de internacionalização, alguns critérios são abordados, baseando-se 

em alguns indicadores (SULLIVAN, 1994; RUZZIER et al., 2007), denominados de: (i)  

estrutural: estrutura de governança da empresa relacionada com as atividades externas ou 

medidos em países de atuação da empresa, quantidade de subsidiárias no exterior, número de 

empregados no exterior; (ii) desempenho: medem o fracasso ou o sucesso das atividades da 

empresa, por um determinado período e também a inserção em mercados externos 

(DÖRRENBÄCHER, 2000), assim, mensurado por lucro apurado nas transações externas de 

mercado sobre o lucro total e as vendas nesse mercado sobre os totais de vendas. 

Contudo, podem-se apresentar alguns fatores relevantes no direcionamento da 

internacionalização e, tal como a inserção externa das corporações brasileiras mais 

recentemente (HIRATUKA; SARTI, 2011), são: (i) aumento do retorno do capital próprio e 

minimização do endividamento; (ii) políticas governamentais de apoio às empresas de 

operações de empréstimo, capitalização e industriais; (iii) moeda interna valorizada facilitando 

a operação de aquisição de empresas no exterior. 

Floriani e Fleury (2012) destacam que a internacionalização necessita de exame 

multidimensional, portanto, o envolvimento internacional e a adaptação da estrutura e 

estratégica de recursos, mostrando-se a visão como ferramenta apropriada à análise da 

internacionalização das empresas em algumas distintas perspectivas tomadas aqui pelo capital 

social, pelas exportações e pela presença física (mercados). 

  

2.2 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A conceituação da Governança Corporativa (GC) no tocante as interações das 

corporações e suas partes interessadas, concentra-se como ideia central e subjacente de que as 



 

40 

 

 

empresas estão incluídas em diversas configurações institucionais, e de que os stakeholders e 

seus conflitos podem influenciar os resultados das mesmas (AGUILERA; JACKSON, 2003). 

Becht, Bolton e Röell (2005) identificaram que as normas de GC têm sido aplicadas, no 

entanto, como meio de encorajamento e proteção dos investimentos na Ásia, Leste Europeu, e 

inclusive em mercados emergentes, como exemplo, o Brasil. Portanto, os países portadores de 

mecanismos de GC, bem como de suas boas práticas, são considerados os países com maior 

atratividade de investidores (NAKAYASU, 2006).  

A GC se relaciona com a organização dos processos, regras e práticas pelas quais as 

empresas são dirigidas e controladas, no intuito de manter a equidade aos interessados 

(HUYGHEBAERT; WANG, 2012), portanto, trata-se diretamente das mais amplas 

características de gestão, incorporando a medição de desempenho, divulgação corporativa, 

controles internos, relações com parceiros e publicidade (AYTEKIN; MILES; ESEN, 2013; 

SCHOLTZ; SMIT, 2015). 

Independentemente do setor empresarial, diz-se que uma GC consolidada, aperfeiçoa o 

desempenho financeiro corporativo, contribuindo fundamentalmente como ferramenta no 

aumento de incentivos aos acionistas e à outras partes interessadas (MANOLESCU; ROMAN; 

MOCANU, 2011). Assim, dentro das diversas características da GC, destacam-se a 

transparência, em que se tem distribuição tempestiva e adequada da informação para os 

interessados acerca das suas operações corporativas (PAHUJA; BHATIA, 2010). 

O fortalecimento do sistema de GC, juntamente com um conjunto de boas práticas de 

governança, de uma adequada estrutura do conselho de administração e de estrutura de 

propriedade, vem sendo relevante no alinhamento dos conflitos de interesses de controle e 

propriedade (YOUNG et al.,2008). 

Contudo, a estrutura de um sistema de GC capaz de coincidir interesses de acionistas 

majoritários, minoritários e gestores é a problemática central. Obter-se um sistema que incluam 

boas práticas de governança ao mesmo tempo em que protejam os acionistas minoritários, 

condiciona ter-se regras que controlem os gestores em suas práticas de interesses pessoais e em 

contrapartida, outras capazes de limitar o controle dos acionistas majoritários em relação ao uso 

dos benefícios privativos, portanto, neutralizar a concentração do poder dos acionistas 

controladores, permitiria o controle facilmente da direção, não compatibilizando com a dotação 

de práticas de GC que restrinjam essa autoridade (BOZEC; BOZEC, 2007; CONNELLY et al., 

2010; DYCK; ZINGALES, 2004). 

A importância da aplicação das leis e do sistema legal advoga como ferramenta de 

eficiência para proteção aos investidores de gestores oportunistas (LA PORTA et al., 2000). 

Assim, países que tentam impedir o uso de benefícios de controle privados e apresentam 

barreiras à expropriação de acionistas minoritários, tendem conseguir financiamentos externos 

em condições melhores. 

 A necessidade de obtenção de recursos financeiros externos nos mercados 

internacionais contribuiu para desenvolvimento de mecanismos de GC no mundo e no Brasil. 

Nesse contexto, empresas com boas práticas de GC agregam maior valor a suas próprias ações, 

na proporção em que seus investidores obtêm ferramentas que assegurem proteção em nível 

elevado (RAPPAPORT, 1998; ROSSETTI, 2004; ANDRADE; NAKAYASU, 2006). 

As empresas que adotam boas práticas de GC são exigidas a prestar informações de 

qualidade, o que diminui as incertezas dos investidores no processo de avaliação e risco 

(VIEIRA; MENDES, 2004). Assim, inclui-se que a GC ao condicionar a minimização existente 

da assimetria de informacional entre agentes e empresas envolvidas, direcionada a induzir a 

diminuição do custo de capital. A este respeito, Silva (2010) argumenta que através das boas 

práticas de GC, a minimização dos riscos otimiza o preço das ações e incentiva novas aberturas 
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de capital, reforçando o mercado acionário como alternativas de investimentos e 

financiamentos empresariais, assim, assumindo a redução do custo de capital nas empresas. 

No Brasil, algumas iniciativas foram aperfeiçoadas e estimuladas ao modelo de 

governança, destacando-se o Código Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), o Mercado de Ações pela Brasil, Bolsa, Balcão (B3), e o Manual de GC 

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Marcos legais contribuíram também para o 

avanço da GC no país: a reformulação da Lei das S.A., por meio da Lei n. 10.303/01 e da Lei 

n. 11.638/07, a Deliberação CVM n. 527, de 11/07/2007 e a Instrução CVM n. 457, de 

13/07/2007 (UNCTAD, 2006). 

Alguns estudos têm documentado evidências no direcionamento de que o ambiente 

institucional e legal parece conduzir a pontos específicos no tocante do sistema de GC no que 

se refere a função da proteção aos credores e acionistas minoritários, e isso se deve a proteção 

desses stakeholders com a associação da qualidade da governança corporativa 

(CHHAOCHHARIA; LAEVEN, 2009; DURNEV; KIM, 2005; CLAESSENS; YURTOGLU, 

2013; KLAPPER; LOVE, 2004). 

Santos, Vasconcelos e Luca (2015) consideraram que a GC se faz necessária ao processo 

de internacionalização das empresas, pois contribui na mitigação da assimetria informacional e 

dos conflitos de interesse, riscos derivativos da dispersão internacional das operações da 

empresa. Garante-se que a minimização desses riscos tem impacto direto nos custos de 

transação da firma, portanto a GC apresenta-se como mecanismo de monitoramento de ações 

oportunistas da gestão e de controle. 

 

2.3 INTERNACIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL E GOVERNANÇA CORPORATIVA  

 

A necessidade de atrair recursos financeiros em mercados estrangeiros tem corroborado 

com o desenvolvimento de mecanismos de governança corporativa no Brasil e no mundo 

(MOIZINHO et al., 2014). Empresas engajadas em altos níveis de internacionalização se 

deparam com uma maior complexidade organizacional, dado o ambiente heterogêneo originado 

das diferentes condições culturais, jurídicas e econômicas (DITTFELD, 2016). Dessa forma, 

aliado ao processo de internacionalização, as empresas passam a incorrer em custos de 

coordenação, transferência de informações (JONG; HOUTEN; 2013). 

Neste contexto, a governança corporativa assume papel relevante, haja vista que, por 

meio de seus princípios e instrumentos, influenciam os investimentos estrangeiros, buscando 

mitigar as assimetrias de informação e, portanto, reduzir os custos de transação (MAIA; 

VASCONCELOS; LUCA, 2013). De acordo com Silveira e Barros (2008), a governança 

incentiva a mitigação da assimetria informacional e dos conflitos de interesses dos stakeholders 

e riscos decorrentes da diversificação internacional das empresas. Garante-se que a 

minimização desses riscos, tem influência positiva nos custos de transação (CT), e, portanto, a 

governança apresenta-se como ferramenta de monitoramento e controle das ações de gestores 

oportunistas, contribuindo com a internacionalização. 

Neste sentido é que alguns estudos anteriores buscaram investigar a relação da 

governança corporativa com o processo de internacionalização. Com o objetivo de analisar a 

relação da internacionalização com a qualidade da governança corporativa, o estudo de 

Moizinho et al. (2014) aponta que as empresas brasileiras de capital aberto com maiores níveis 

de governança demostram possibilidades de incrementação em suas receitas oriundas de 

exportações, e, de outro modo, as empresas com baixa qualidade de governança tendem a 

buscar recursos no exterior como forma de minimizar os problemas de gestão. 
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O estudo de Souza, Murcia e Marcon (2011), ao investigar a associação entre o nível de 

disclosure econômico, as práticas de governança corporativa e o grau de internacionalização 

das 100 maiores companhias abertas no Brasil, no período de 2006 a 2008, identificou que o 

nível de disclosure está associado com a negociação de American Depositary Receipts (ADRs) 

no mercado norte-americano, de forma que aquelas empresas com disclosure bom negociam 

títulos no mercado norte-americano, enquanto aquelas que apresentam um disclosure ruim ou 

regular negociam seus títulos apenas no mercado brasileiro. De maneira semelhante, 

constataram que   a baixa governança está associada com negociação de títulos apenas no 

mercado de capitais brasileiro, e a alta governança tem relação com emissão de títulos na bolsa 

de valores norte-americana. 

Maia, Vasconcelos e Luca (2013) analisaram comparativamente a representatividade do 

capital estrangeiro no capital social das empresas do setor de construção e transportes, 

considerando os segmentos da BM&FBovespa. A internacionalização das empresas foi 

mensurada a partir do percentual do capital social em posse de investidores estrangeiros, e a 

governança a partir da participação da empresa nos níveis diferenciados de governança 

corporativa da BM&FBovespa. Seus resultados demonstraram que as empresas pertencentes 

aos níveis diferenciados de governança apresentam, em média, uma maior proporção de capital 

estrangeiro em seu capital, identificando-se, assim, a governança como sinalizadora da 

internacionalização do capital socias das empresas analisadas. 

Santos, Vasconcelos e De Luca (2015) buscaram verificar a relação entre a 

internacionalização e a governança corporativa das maiores companhias abertas do Brasil, em 

31/12/2012. Os resultados da pesquisa apontaram para distintos graus de inserção internacional 

das empresas e níveis médios de governança corporativa, observou-se ainda que as empresas 

utilizam como estratégia para a internacionalização o capital social, a emissão de ADRs, as 

exportações e a instalação em outros países, nesta ordem. Por fim, foi identificado uma 

influência positiva e significativa da estratégia de internacionalização na governança 

corporativa. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos, como descritiva, por delinear as 

características de determinado grupo de empresas e por estabelecer associações entre duas 

variáveis: internacionalização empresarial e governança corporativa. Quanto aos 

procedimentos, classifica-se como documental, em que foram utilizados dados secundários 

extraídos do banco de dados Economática® e do Formulário de Referência das empresas, 

disponibilizados no website da B3. E quanto ao problema, caracteriza-se como quantitativa, 

com abordagem empírico-analítica, adotando-se o emprego de métodos estatísticos.  
A população do estudo é constituída de todas as empresas listadas na B3 no ano de 2018.  Já a 

amostra constitui-se das 100 maiores empresas listadas na B3 em maior valor de mercado, de acordo 

com dados extraídos do Economática®. Os dados são referentes ao exercício social de 2017, sendo 

coletados em 2018. 

Para a construção das variáveis representativas do constructo internacionalização, os 

dados foram extraídos do Formulário de Referência das empresas, disponibilizados no website 

da B3.  Para a constituição de variável Governança Corporativa (GC), as empresas foram 

classificadas conforme a sua participação ou não nos Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa (NDGC), conforme informações do website da B3, sendo, dessa forma, uma 

variável dicotômica, a qual atribuiu-se “1” quando a empresas faziam parte dos níveis 
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diferenciados (Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado), e “0” quando as empresas não faziam parte 

desses níveis, denominadas no presente estudo como pertencentes ao Mercado Tradicional. 

O Quadro 1 reúne as variáveis do estudo, suas métricas e as respectivas fontes e bases 

teóricas. Para atender ao objetivo proposto, a amostra foi dividida em dois grupos: (i) empresas 

internacionalizadas, com base na participação em pelo menos uma das três variáveis 

mencionadas; e (ii) empresas não internacionalizadas (SANTOS, VASCONCELOS, DE 

LUCA, 2015; SANTOS et al., 2017). 

 
Quadro 1: Variáveis do estudo 

Variável Métrica Fonte Fundamentação 

Governança 

Corporativa 

Variável dummy, sendo 

“1” para empresas 

pertencentes aos 

NDGC e “0” para as 

que não participam 

Website da B3 
Maia, Vasconcelos e Luca 

(2013) 

Internacionalização 

do capital social 

Participação de 

acionistas estrangeiros 

no capital social 

Formulário de 

Referência 

Item 15.1/2 – Posição 

acionária 

Maia, Vasconcelos e De Luca 

(2013), Santos, Vasconcelos e 

De Luca (2015), Santos et al. 

(2017) 

Internacionalização 

das receitas 

Proporção de receitas 

provenientes do 

exterior, em relação ao 

faturamento total 

Formulário de 

Referência 

Item 7.7 – Receitas 

relevantes no exterior 

Floriani e Fleury (2012), 

Rugrok e Wagner (2003), 

Sullivan (1994), Santos et al. 

(2017) 

Internacionalização 

dos mercados 

Número de países onde 

a empresa possui 

instalações 

Formulário de 

Referência 

Item 7.1 – Descrição – 

atividades do emissor / 

controladas 

Floriani e Fleury (2012), 

Rugrok e Wagner (2003), 

Santos et al. (2017) 

  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com o intuito de responder à questão suscitada nesta investigação e de atender ao seu 

objetivo, os dados foram analisados por meio das seguintes técnicas estatísticas: Estatística 

Descritiva, com indicação de média, desvio-padrão, mínimo e máximo e Análise Múltipla de 

Correspondência (ACM).  

A Análise de Correspondência Múltipla (ACM) é pertinente pelo estudo de relações 

entre mais de duas variáveis. Segundo Fávero et al. (2009), essa análise exibe as associações 

entre determinado conjunto de variáveis em um mapa perceptual, no qual se permite o exame 

da visualização de qualquer padrão nos dados. Para esse objetivo, a variável internacionalização 

é caracterizada nos seguintes níveis: 1) não internacionalizadas e 2) internacionalizadas, 

considerando-se as três dimensões analisadas. A governança corporativa, por sua vez, é 

analisada pelos segmentos de listagem da B3: 1) Mercado Tradicional, 2) Nível 2 e 3) Nível 1 

e 4) Novo Mercado. 

As análises foram processadas com o auxílio do pacote estatístico Statistic Package for 

Social Sciencies (SPSS) – versão 22.0. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para o alcance do objetivo do estudo – analisar a associação entre a internacionalização 

empresarial e a governança corporativa em companhias listadas na B3 –, inicialmente, na 
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Tabela 1, encontra-se evidenciada a representatividade da internacionalização nas 100 empresas 

da amostra, bem como a estatística descritiva das variáveis de internacionalização. 

 
Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis de internacionalização 

Variável 
Nº de 

empresas 
Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Capital Social 60 19,09 22,21 0,77 89,51 

Mercados 38 9,28 15,78 1 94 

Receitas 39 30,89 29,10 0,03 92,49 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 1, a análise descritiva das variáveis que representam a internacionalização 

apresentou que as maiores empresas em valor de mercado, de capital aberto do Brasil, listadas 

na B3, em sua maioria internacionalizaram-se através do capital social. São 60 empresas com 

participação estrangeira no capital, com uma média de aproximadamente 19%. Entretanto, 

apenas um terço da amostra, aproximadamente, internacionalizou-se, exportando ou se 

instalando em outros países. Esse resultado não se contradiz com afirmação de Smaniotto, Paiva 

e Vieira (2012), de que a internacionalização é um tema recente no ambiente empresarial 

brasileiro, já que a internacionalização das empresas da amostra pode ser verificada pelos 

processos menos complexos representados pela participação dos investidores estrangeiros no 

capital social e pelas vendas ao mercado externo.  

A internacionalização do capital social, em geral, alcançou resultados pouco 

representativos, já que a média geral da participação estrangeira não passa de 19,09%. Portanto, 

das 100 empresas, apenas 60 apresentaram uma maior dimensão pelo capital social, sendo 

elevadas sua amplitude e variabilidade. Mesmo com a maior quantidade de empresas, essa 

dimensão da internacionalização detém mais da metade das empresas com participação igual 

ou inferior a 19,09%. Quanto à internacionalização dos mercados, apenas 38 empresas possuem 

instalações em outros países, com uma média de 9,28 países por empresa. O maior nível de 

dispersão geográfica pertence à empresa Duralex, que possui instalações em 94 países, 

conforme identificado em seu Formulário de Referência.  

No que tange à internacionalização das receitas, são 39 as empresas que exportam, com 

média de aproximadamente 30%. Esse resultado diverge da afirmação de Floriani e Fleury 

(2012) segundo os quais a exportação é o meio mais frequente de internacionalização. 

Permanece a elevada dispersão dos dados, destacando-se uma das observações com valores 

superiores a 92%, a Vale S.A., do volume total de suas receitas como estrangeiras. 

 Dando prosseguimento a análise, na Tabela 2 apresenta-se a estatística descritiva das 

variáveis de internacionalização agrupadas pela variável dummy, que classifica as empresas da 

amostra no tocante à Governança Corporativa em dois grupos: 1) pertencentes ao Mercado 

Tradicional; e 2) Níveis diferenciados de Governança Corporativa da B3 (Nível 1, Nível 2 e 

Novo Mercado). 

Os achados (Tabela 2) indicam que as empresas que fazem parte dos níveis 

diferenciados de GC apresentam maior grau de internacionalização, exceto para a dimensão do 

capital social. Ou seja, as empresas da amostra que se internacionalizam através da instalação 

em outros países (3,66%) e através da exportação (12,49%), apresentam-se, em média, 

superiores às empresas que fazem parte do mercado tradicional. Embora a dimensão 

internacionalização do capital social possuir uma maior média nas empresas do grupo 1 

(mercado tradicional), cabe ressaltar que a dispersão dos dados indicada pelo desvio-padrão 

demonstra alta variabilidade.  
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Tabela 2: Estatística descritiva das variáveis das empresas da amostra 

Variável Média Desvio-padrão Mínimo Máximo 

Internacionalização do 

Capital Social 

MT 16,50 30,06 0,00 89,51 

GC 10,63 17,38 0,00 76,90 

Internacionalização 

Mercados 

MT 2,71 5,12 0 17 

GC 3,66 11,32 0 94 

Internacionalização das 

Receitas 

MT 10,38 18,81 0,00 55,00 

GC 12,49 24,31 0,00 92,49 

Nota: MT – Mercado Tradicional. GC – Níveis diferenciados de Governança Corporativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com isso, verifica-se que, no geral, as empresas que compõem os níveis diferenciados 

de GC mais se internacionalizam. Esse resultado corrobora aos achados de Almeida, Lima e 

Lima (2009) e Souza, Murcia e Marcon (2011), segundo os quais a GC pode influenciar o 

processo de internacionalização. Os achados vão ao encontro, ainda, do que destacam Moizinho 

et al. (2014) de que as empresas brasileiras com níveis de governança mais elevados apresentam 

possibilidades de incrementar suas receitas pelas exportações, em contrapartida, empresas com 

baixos índices de governança tendem a buscar financiamentos no exterior como forma de 

mitigar os problemas de gestão.  

Na sequência, foi realizado o teste Qui-Quadrado, para se analisar a associação entre as 

variáveis governança corporativa e internacionalização empresarial. O teste apresentou 

resultado significante (significância de até 1%), possibilitando a realização da análise de 

correspondência múltipla. Observada a significância dos resultados, analisa-se a associação 

entre governança corporativa e internacionalização empresarial (nas três dimensões estudadas 

– capital social, receitas e mercados), a partir do mapa perceptual (Figura 1). 

No mapa da Figura 1, verifica-se que as empresas internacionalizadas nas dimensões 

mercados e receitas estão associadas ao grupo das empresas do Novo Mercado da B3. Por sua 

vez, as empresas não internacionalizadas na dimensão capital social estão associadas ao grupo 

de empresas que compõem o Mercado Tradicional.  

Ressalte-se ainda que as empresas não internacionalizadas nas dimensões receitas e 

mercados estão associadas ao Nível 2 de GC. E, por fim, observa-se que as empresas 

internacionalizadas na dimensão capital social não apresentaram associação com nenhum 

segmento de listagem de GC, bem como as empresas do segmento Nível 1 não apresentaram 

associação com nenhuma das dimensões de internacionalização. 
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Figura 1: Mapa perceptual da associação entre GC e internacionalização empresarial

 
Nota: GC – Governança Corporativa; MT – Mercado Tradicional; N1 – Nível 1, N2 – Nível 2; NM – Novo 

Mercado. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em linhas gerais, os dados sugerem uma associação positiva entre a internacionalização 

empresarial e a governança corporativa. Este resultado está alinhado aos achados da literatura, 

tais como os estudos de Floriani e Fleury (2012), Santos, Vasconcelos e De Luca (2015) e Maia, 

Vasconcelos e De Luca (2013) na medida em que sinaliza uma relação positiva entre os 

constructos analisados. Portanto, depreende-se que a governança pode ser tomada como um 

mecanismo que contribui para atrair investimentos estrangeiros e facilitar a inserção da empresa 

nesse tipo de ambiente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto das 100 maiores empresas em valor de mercado listadas na B3, esta 

pesquisa analisou a associação entre a internacionalização empresarial e a governança 

corporativa. Com a análise descritiva, verificou-se que a internacionalização atinge 

diferentemente as empresas, em proporção e intensidade. Os aspectos mais considerados pelas 

empresas ao se internacionalizarem são o capital social, receitas e mercados, nessa ordem de 

importância, sendo o capital social a forma que as empresas mais se internacionalizam. Segundo 

a literatura, este último é aquele que demanda mais risco e comprometimento da empresa, o 

que pode justificar o resultado encontrado.  

Ainda com a análise descritiva, os achados indicam que as empresas que fazem parte 

dos níveis diferenciados de governança corporativa apresentam maior grau de 

internacionalização na instalação em outros países e através da exportação, apresentando-se, 

em média, superiores do que as empresas que fazem parte do mercado tradicional. Entretanto, 

a dimensão internacionalização do capital social possui uma maior média nas empresas do 
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grupo 1 (mercado tradicional), enfatizando que as empresas que mais recebem, em média, 

participação estrangeira no seu capital social são aquelas que não listadas nos níveis 

diferenciados de governança. Portanto, esses pontos ganham relevância, tendo em vista que a 

existência de uma forte estrutura de governança pode facilitar o ingresso da empresa no 

mercado externo e na captação de recursos. 

Com a análise de correspondência múltipla, verificou-se que as empresas 

internacionalizadas nas dimensões mercados e receitas estão associadas ao grupo das empresas 

do Novo Mercado da B3. Já as empresas não internacionalizadas na dimensão capital social, 

estão associadas ao grupo de empresas que fazem parte do Mercado Tradicional. Reforçou-se 

ainda que as empresas não internacionalizadas nas dimensões receitas e mercados estão 

associadas ao Nível 2 de governança corporativa. E, finalmente, observou-se que as empresas 

internacionalizadas na dimensão capital social não apresentaram associação com nenhum 

segmento de listagem de governança, bem como as empresas do segmento Nível 1 não 

apresentaram associação com nenhuma das dimensões de internacionalização. Destarte, em 

linhas gerais, os dados sugerem uma associação positiva entre a internacionalização empresarial 

e a governança corporativa. 

Portanto, pode-se constatar que a instalação de empresas em outros países 

(internacionalização dos mercados) e a exportação (internacionalização das receitas) 

influenciam positivamente a adoção de práticas de governança corporativa. Cabe mencionar 

que a associação entre os dois constructos do estudo foi verificada tanto sob o enfoque teórico 

quanto sob o estatístico, na medida em que se confirmou o impacto da inserção internacional 

das empresas na demanda à adoção de mecanismos de governança. 

A pesquisa avança na discussão teórica e também no campo prático; no entanto, algumas 

limitações podem ser apontadas. Portanto, sugere-se que seja realizada uma abordagem tanto 

no constructo internacionalização e na governança corporativa, a ampliação das variáveis. A 

análise em questão cobre apenas o exercício social de 2017; sugerindo-se, portanto, a ampliação 

do lapso temporal do estudo, suscitando inferência acerca do efeito temporal dos dados. Para 

além, sugere-se uma amostra que contemple todas as empresas brasileiras listadas na B3 S.A. 

Retoma-se, ainda, a possibilidade de uma análise comparativa entre empresas de países 

emergentes e empresas de países mais desenvolvidos, já que os mesmos possuem mercados de 

capitais com estrutura de proteção e monitoramento superior. 
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RESUMO  

 

A presente pesquisa teve por objetivo verificar a relação entre a situação econômico-financeira 

e as conquistas do Clube de Regatas do Flamengo de 2017 a 2020. Para medir o desempenho 

esportivo e financeiro foram analisados dados contendo os títulos conquistados entre o período 

de tempo estudado e as demonstrações contábeis, que por meio dos indicadores financeiros de 

liquidez, rentabilidade, endividamento, e da análise vertical e horizontal, representaram o 

resultado patrimonial e a situação do clube. Metodologicamente, caracterizou-se como uma 

pesquisa descritiva, documental e bibliográfica, visto que buscou fazer a interpretação dos 

dados e através dos cálculos dos indicadores conseguir as seguintes respostas. Os resultados 

obtidos revelam que o clube não conseguiu sustentar os números positivos nas suas 

demonstrações contábeis. Os índices revelam que o clube não possui liquidez o suficiente para 

assumir com seus compromissos de curto e longo prazo. Durante o período estudado houve 

uma evolução de faturamento, porém no último ano esse número caiu devido à um fator externo 

da pandemia do Covid-19. Quanto ao retorno de investimentos, foi notória a queda do sócio 

torcedor, de receitas provenientes de direitos de transmissões e da bilheteria. Assim, o sucesso 

financeiro vai muito além das “quatro linhas”, isto é, a conquista de títulos baseado nesse estudo 

não garante uma melhora constante em valores presentes nas demonstrações. Os resultados 

dessa pesquisa podem contribuir para análises mais amplas, como de anos posteriores, outros 

clubes e diferentes modalidades esportivas.  
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Palavras-chave: Análise Econômico-financeira. Desempenho esportivo. Futebol. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

O futebol possui uma grande relevância no aspecto cultural e econômico em todo o 

mundo. No Brasil a realidade cultural é evidente, onde samba e futebol são considerados por 

muitos o símbolo de identificação do brasileiro. Há algum tempo o futebol deixou de ser 

somente um lazer e tornou-se um negócio altamente lucrativo no país e no mundo, com isso a 

modalidade esportiva passa a ganhar inúmeros adeptos tanto nas torcidas quanto nos negócios.  

Rezende e Dalmácio (2015) expõem que para o desenvolvimento econômico dos clubes 

é necessária uma gestão profissional, porém a realidade é coberta por atos que ocasionam o 

fracasso de muitos times brasileiros, como escândalos de administração, corrupção, golpes 

financeiros e sonegação de impostos. Grafietti (2020) complementa que é preciso uma postura 

firme por parte da gestão dos clubes quanto à visão de indústria e negócio, negociações coletivas 

e a prática do equilíbrio financeiro. Diante deste cenário de direção e administração, Abreu et 

al. (2019), apontam que as mudanças ocorridas na gestão influenciaram resultados positivos de 

acordo com as análises executadas em sua pesquisa.  

Outrora, a medição de desempenho de um clube de futebol era avaliada apenas dentro 

de campo, através do desenvolvimento dos jogares nas partidas. Com o início do conceito 

“clube-empresa”, a área financeira passou a ter uma altíssima importância, principalmente 

quando se fala em investimentos e seus impactos nos resultados esportivos. Dessa forma, 

Dantas, Machado e Macedo (2014) evidenciam em sua pesquisa que o resultado esportivo não 

é dado somente pela colocação obtida ao final dos campeonatos, mas também deve ser atrelada 

a quantia que foi investida para a classificação dos clubes.  

Neste sentido, as demonstrações contábeis são primordiais para o desenvolvimento de 

análises que auxiliam na gestão, na tomada de decisões e no equilíbrio financeiro dos clubes 

brasileiros. Assim, o presente estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a 

relação entre a situação econômico-financeira e as conquistas do Clube de Regatas do 

Flamengo no período de 2017 a 2020?  

Desta forma, o estudo tem como objetivo geral analisar a situação econômico-financeira 

e as conquistas do Clube de Regatas do Flamengo entre os períodos de 2017 a 2020. 

Especificamente, busca avaliar as finanças do clube, correlacionando as conquistas aos 

resultados do time fora das quatro linhas, além de elucidar acerca da análise horizontal e 

vertical, bem como dos índices econômicos e financeiros.  

É esperado que o artigo confirme, através da utilização dos indicadores econômico-

financeiros e levantamentos de documentos demonstrativos, se a situação econômica financeira 

do clube de regatas do Flamengo está relacionada com seu desempenho em campo. O estudo 

se destaca em avaliar um período onde o time se destacou tanto financeiramente como 

tecnicamente, conseguindo diversos títulos e superávit em seus resultados.  

A pesquisa está organizada em cinco seções. Na primeira, trata-se de apresentar a 

contextualização do estudo, o tema abordado, a questão de pesquisa e o objetivo geral e 

específicos. Na segunda seção são apresentados aspectos teóricos sobre o desempenho 

esportivo e financeiro dos clubes de futebol, as demonstrações contábeis, análises vertical e 

horizontal e a aplicação dos indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento. Na 

metodologia, que compõe a terceira seção, é evidenciado os diferentes aspectos utilizados na 

coleta de dados para o desenvolvimento do estudo. Na seção posterior, demonstra-se os 

resultados obtidos através das análises e aplicação dos indicadores sobre os dados coletados do 
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Clube de Regatas do Flamengo. Ao final, são apresentadas as conclusões geradas a partir dos 

resultados, onde se constatou a relação entre o desempenho financeiro e o aproveitamento nas 

partidas do clube entre 2017 e 2019. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 DESEMPENHO ESPORTIVO E FINANCEIRO DOS CLUBES DE FUTEBOL  

 

A popularização do futebol é uma tendência mundial. No Brasil, a entidade máxima de 

futebol é a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que segundo o site da própria entidade 

tem como principal objetivo liderar, promover e fomentar a prática esportiva no país. Foi criada 

em 24 de setembro de 1979, a fim de entrar em conformidade com o decreto da Federação 

Internacional de Futebol (FIFA), onde passou a garantir a gestão independente do futebol 

brasileiro e das seleções brasileiras de futebol.  

Lucente e Bressan (2015) afirmam que são poucos os clubes que, através de uma gestão 

eficaz, conseguem alcançar resultados positivos financeiramente, livrando-se de 

inadimplências fiscais e previdenciárias, atrasos nas obrigações trabalhistas e endividamentos. 

Dessa forma, Dantas e Boente (2011) colocam que o gestor de cada entidade deve associar os 

investimentos as condições financeiras dos clubes e enxergar maneiras de atrair novos recursos 

quando o time não estiver bem esportivamente, seja com ações de marketing ou ainda com uma 

exploração de imagem de algum jogador.  

Conforme abordado por Ferreira, Marques e Macedo (2018) há um aumento de receitas 

com as conquistas de vitórias, seja pelo prêmio do campeonato, seja pelo aumento da bilheteria 

ou também pelo aumento de visibilidade, patrocínios e cotas de transmissões das partidas. 

Consequentemente, o aumento da receita está diretamente ligado ao resultado financeiro 

positivo, ou seja, quanto maior for o número de receitas mais o dinheiro pode ser utilizado em 

novas contratações e em melhorias de salários de jogadores, objetivando ao resultado esportivo.  

De acordo com Rezende e Dalmácio (2015) os lucros obtidos nas atividades do clube 

devem ser revertidos em investimentos aplicados nas atividades da própria entidade. Silva 

(2019) destaca uma estratégia bastante eficiente utilizada pelos grandes clubes mundiais para o 

aumento de suas receitas: a contratação de excelentes jogadores, como a transferência de 

Cristiano Ronaldo do Real Madrid para Juventus em 2018. Com isso as ações da Juventus 

dispararam significativamente, além de aumentar o valor de mercado do clube para 853 milhões 

de euro e subir para 30,4% o seu papel na bolsa de valores (JANKAVSKI, 2018).  

Nesse sentido, Silva et al. (2020) destacam que os dados apresentados pelas análises 

contábeis são informações precisas, que servem de perspectiva futura para as organizações, 

além de auxiliar nos processos de fluxos, gastos, controle, capitais de giro e outros. Mendes e 

Montibeler (2018) ainda consideram que as demonstrações financeiras são ferramentas 

pertinentes na avaliação do desempenho econômico e financeiro dos clubes, além de possibilitar 

uma atenção na área de gestão e enxergar, quando preciso for, a necessidade de uma elaboração 

de planos nas decisões referentes à estrutura e orçamento de capitais. 

 

2.2 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

A análise das demonstrações contábeis se originou dentro de um sistema bancário, por 

volta do século XX quando os banqueiros americanos resolveram solicitar dados financeiros à 

algumas empresas que estavam requerendo empréstimos (MATARAZZO, 2010). A prática foi 

mantida e esses documentos até os dias atuais são elaborados e divulgados com um objetivo de 
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representar o fluxo contábil e financeiro de um determinado período de uma empresa. Ribeiro 

(2011) evidencia as etapas do processo de análise dividindo-as em: Coleta de dados, exame e 

padronização das Demonstrações Contábeis, interpretação de quocientes, análise vertical e 

horizontal, cálculos de indicadores, comparações de padrões e relatórios finais. Com essas 

informações é possível decifrar a situação atual da empresa com relação à períodos anteriores.  

 

2.2.1 Análise Vertical e Horizontal  
 

Com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões de uma empresa, a análise vertical e 

horizontal são ferramentas que permitem o acompanhamento da evolução dos números 

patrimoniais das entidades, além de comparar os seus diferentes períodos. Matarazzo (2010) 

afirma que esse tipo de análise está relacionado ao estudo de tendências, ou seja, ajuda a 

identificar as possíveis tendências que pode vir afetar o segmento empresarial atuante de curto, 

médio e longo prazo. 

Na visão de Costa (2018), a análise vertical avalia cada grupo de conta em relação ao 

seu conjunto, após os resultados obtidos por essa análise, é primordial analisá-los juntamente 

com os resultados finais da análise horizontal e dos indicadores econômico-financeiros. 

Segundo Silva (2010), o objetivo principal da análise vertical é relacionar a participação 

de cada item da demonstração contábil com um determinado referencial. Kuhn e Lampert 

(2012) ainda contribuem afirmando que no Balanço Patrimonial, através do cálculo percentual, 

é possível determinar quanto por cento representa cada grupo em relação ao Ativo Total e nas 

demonstrações de resultado, o cálculo é feito em relação às receitas operacionais líquidas ou 

vendas líquidas da empresa. Na visão de Iudícibus (2017) a análise horizontal, sempre realizada 

em termos de índices, aponta a variação dos números do balanço e da demonstração de 

resultado, comparando o primeiro período com dados referentes a diferentes períodos. Esse tipo 

de análise trata-se de discernir o crescimento dos itens, porém só ganha credibilidade quando é 

aliada a análise vertical.  

 

2.3 ANÁLISES DOS INDICADORES FINANCEIROS  

 

O avanço da tecnologia e a capacitação profissional fizeram gestores e gerentes 

adotarem medidas através de indicadores de desempenho, que facilitasse uma avaliação atual 

do exercício, o que facilitou o processo de tomada de decisões, com ajuda de informações 

precisas e objetivas (MENDES; MONTIBELER, 2018). Esses indicadores possibilitam maior 

transparência nas análises e auxilia no conhecimento do desempenho econômico-financeiro das 

entidades. Em caso de indicadores específicos, de acordo com o proceder da empresa, se faz 

análises internas com levantamentos de dados gerenciais (PADOVEZE; BANEDICTO, 2011). 

Matarazzo (2010) considera os índices como uma das principais técnicas utilizadas nas 

entidades, além de ser fundamental para uma visão financeira e econômica mais abrangente, 

capaz de evidenciar aspectos referentes a liquidez, endividamento e rentabilidade. 

 

2.3.1 Indicadores de Liquidez  
 

O objetivo principal do indicador de liquidez é analisar através dados da empresa se a 

mesma tem a capacidade de arcar com suas dívidas e compromissos (MENDES; 

MONTIBELER, 2018). Para utilizar essa técnica é preciso que os gestores reúnam dados do 

ativo e do passivo, pois através deles que se aplica as fórmulas específicas necessárias para se 

chegar aos resultados. Os indicadores de liquidez são divididos em: liquidez corrente, liquidez 
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seca, liquidez imediata e liquidez geral. No Quadro 1, estão os respectivos quocientes do índice 

falado neste tópico. Em resumo, os cálculos dos índices de liquidez são realizados através de 

números presentes no balanço patrimonial fazendo um comparativo entre os bens e direitos com 

as obrigações que a entidade possui. 
 

Quadro 1: Indicadores de Liquidez 

Indicador Expressão Utilizada 

Liquidez Corrente (LC) LC= ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

Liquidez Seca (LS) LS= ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE 

PASSIVO CIRCULANTE 

Liquidez Imediata (LI) LI= CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

PASSIVO CIRCULANTE 

Liquidez Geral (LG) 

 
LG=ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Fonte: Rezende et al. (2010).  

 

Lima (2019) explica que a liquidez seca e a corrente são reconhecidas como sendo de 

curto prazo, a liquidez imediata como a capacidade de pagamento de curto prazo repentino e a 

geral como a capacidade de pagamento a longo prazo. Com isso a medida que os índices de 

liquidez crescem mais confortável é a situação financeira da empresa, o que demonstra maior 

capacidade de pagamento com relação as suas despesas. 

 

2.3.2 Indicadores de rentabilidade  
 

Para garantir a permanência de uma empresa no mercado, a saúde financeira é um dos 

fatores que mais precisam ser analisados dentro dela. Para isso, gerar lucros e entender com 

clareza as necessidades para reverter quedas na lucratividade se torna um parâmetro 

fundamental para o desenvolvimento financeiro dentro da entidade. Braga (2012) confirma que 

por meio dessa ferramenta é possível verificar o retorno que cada investimento gera dentro da 

organização, o que torna dela um dos indicadores mais utilizados pelos investidores e gestores. 

Segundo Matarazzo (2010) é através do cálculo entre o lucro líquido sobre o ativo total 

que se revela a obtenção de lucro para os valores investidos, denominando a rentabilidade do 

ativo. Em caso de taxa para retorno é recomendável multiplicar o valor por 100, que segundo a 

sua interpretação, quanto maior for a porcentagem, melhor se encontra o financeiro da entidade. 

A rentabilidade do patrimônio líquido, de acordo com Diniz (2015), demonstra a taxa 

de rendimento do capital próprio, ou seja, através desse índice é possível verificar o quanto está 

sendo investido sobre o Patrimônio Líquido. Também revela o resultado da taxa de retorno do 

que foi investido no capital próprio sobre cada real pertencente ao lucro líquido. 

 

2.3.3 Indicadores de endividamento  
 

No entendimento de Diniz (2015) a análise de endividamento tem como objetivo avaliar 

a analogia entre recursos próprios e de terceiros, o risco que a empresa pode apresentar 

financeiramente, a natureza das obrigações financeiras e verificar as relações com as dívidas de 

curto prazo. Sousa (2017) complementa, ao explicar que o endividamento se refere a relação 

entre o total do passivo e o total do ativo, com ajuda dos quocientes que demonstram quais 

aplicações das empresas são financiadas através de recursos de terceiros. 
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Para Montoto (2018) compreende-se que a estruturação desse tipo de indicador é 

caracterizada pelas dívidas de curto prazo sobre o passivo exigível, resultando o quanto de 

dívidas que se encontra dentro do subgrupo de curto prazo. 

Martins, Miranda e Diniz (2014) expõem que empresas captadoras de recursos junto a 

terceiros, que assume endividamentos de alto valor ou em curto prazo acabam tendo 

dificuldades na geração de recursos operacionais com rapidez, expondo-se aos riscos e 

provocando quedas em sua rentabilidade. 

 

3 METODOLOGIA  

 

Metodologicamente, o presente estudo caracterizou-se como descritivo, posto que 

deteve de dados e os analisou fazendo a interpretação dos mesmos. Apresentou como principal 

objetivo a análise da situação econômico-financeira do Clube de Regatas do Flamengo e as 

conquistas do clube entre os períodos de 2017 a 2020 através dos indicadores financeiros de 

liquidez, endividamento e rentabilidade, e ainda representou por meio da análise vertical e 

horizontal, o resultado patrimonial e a situação do clube entre o período estudado. 

No tocante à abordagem da pesquisa, o estudo foi qualitativo, visto que buscou 

compreender o objeto estudado. Prodanov e Freitas (2013) explicam que esse tipo de critério é 

construído com base no ambiente natural, pois é uma fonte direta para apanhar dados, atribuir 

significados e interpretar fenômenos. 

Quanto aos procedimentos técnicos, tem caráter bibliográfico e cunho documental, pois 

foi por meio de livros, artigos e documentos disponibilizados no próprio site do clube, que foi 

possível explanar e debater sobre a temática aqui presente. Severino (2016) esclarece que esses 

documentos são como “matéria-prima”, na qual o pesquisador passa a desenvolver uma análise 

e investigação sobre eles. O trabalho é considerado um estudo de caso, em razão de possuir 

uma pesquisa mais ampla e oferecer amparo para novos estudos. Por isso, para Leão (2017) o 

estudo é produzido nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Para a análise da variação econômico-financeira, foram utilizados os meios digitais, 

como o site oficial do Clube de Resgatas do Flamengo que transpareceu documentos como: 

balanços patrimoniais e as demonstrações dos resultados dos exercícios para produção das 

análises e aplicações dos indicadores. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Neste tópico, são apresentados e analisados as conquistas de títulos por diversos 

campeonatos e os demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial e Demonstração do 

Resultado do Exercício) do clube no período de 2017 a 2020. Em um primeiro momento, são 

apresentadas as principais “glórias” do Flamengo dentro desse tempo, e logo em seguida, os 

resultados das análises vertical e horizontal, e dos indicadores de liquidez, endividamento e 

rentabilidade. 
 

4.1 TÍTULOS CONQUISTADOS  

 

No Quadro 2 estão presentes os principais títulos conquistados pelo Clube de Regatas 

do Flamengo entre os anos de 2017 e 2020. São através desses números que se dará a relação 

presente neste estudo. 
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Quadro 2: Títulos do Clube de Regatas do Flamengo entre 2017 e 2020 do Futebol masculino 

ANO CAMPEONATO 

2017 Campeonato Carioca 

2018 Taça Guanabara 

2019 Taça Libertadores da América 

2019 Campeonato Brasileiro 

2019 Campeonato Carioca 

2019 Taça Rio 

2019 Florida Cup 

2020 Recopa Sul-Americana 

2020 Campeonato Brasileiro 

2020 Supercopa do Brasil 

2020 Campeonato Carioca 

2020 Taça Guanabara 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).  

 

Observa-se claramente a evolução esportiva do clube em questão dos títulos 

conquistados. No ano de 2017, apesar do título do Estadual, as derrotas nas decisões da Copa 

do Brasil e Sul-Americana deixaram um gosto amargo no fim da temporada. O Flamengo 

começou o ano de 2018 incerto, com as inesperadas mudanças de treinadores, o time somente 

conseguiu conquistar a Taça Guanabara. Já em 2019, mais conhecido como o “ano da Glória”, 

recebeu cinco títulos levando a taça do mais importante e prestigiado campeonato da América 

do Sul, a Libertadores, saindo de um jejum desde 1981 e faturando mais de R$150 milhões em 

prêmios. Em 2020, as vitórias foram presentes também durante o ano todo, o que contribuiu 

para atenuar o impacto financeiro que aconteceu na queda das receitas decorrente da ausência 

do público nos estádios devido a Pandemia do Covid-19. 

 

4.2 Análise Vertical e Horizontal  
 

Inicialmente, considerando-se a análise vertical, é possível detalhar a participação de 

cada item do balanço patrimonial sobre os ativos e passivos totais. Observou-se no Tabela 1, 

que o Ativo Circulante aumentou a sua representatividade em 10,57%, apresentando em 2017 

um percentual de 10,41% em relação ao Ativo Total, e no ano de 2020 um percentual de 

20,99%. O Ativo Não Circulante em 2017 representava 89,59%, passando a representar 79,01% 

em 2020, diminuindo a sua representatividade em 10,57%. Mesmo com a queda do Ativo Não 

circulante, o item não deixou de ser o mais representado quanto aos seus números, como 

colocou Abreu et al. (2020), é no Ativo Não Circulante que o clube possui seus maiores bens e 

direitos. 

 
Tabela 1: Valores do Balanço Patrimonial do Clube 

                   GRUPOS            2017          2018            2019           2020 

ATIVO CIRCULANTE 62.312 86.668 202.467 198.227 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 536.041 503.582 676.359 746.296 

ATIVO TOTAL 598.353 590.250 878.826 944.523 

PASSIVO CIRCULANTE 206.331 201.859 317.127 495.065 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 328.080 387.163 433.568 428.248 
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PASSIVO E PL 598.353 590.250 878.826 944.522 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).  

 

De acordo com essa análise é possível destacar a redução do percentual do Passivo a 

longo prazo que constituiu 54,83% em 2017 e em 2020 diminuiu para 45,34%. Percebeu-se 

ainda no Tabela 1 que o percentual do Passivo circulante aumentou em 17,93% entre esses 

anos. O Patrimônio Líquido representa o valor contábil do clube. Como entidade sem fins 

lucrativos que não possui acumulação de capital para lucros dos seus diretores, o clube reverteu 

em 2017, através dos superávits obtidos ao longo dos últimos anos, o resultado negativo em seu 

patrimônio, tendo atingido R$ 21 milhões em dezembro de 2020, diminuindo sua 

representatividade bruscamente comparado ao “ano da glória”. O declínio de receitas ocorrido 

neste ano deve-se às perdas de receitas relacionadas com a pandemia. 

Com relação a Demonstração do Resultado do Exercício e a aplicação da análise 

horizontal, nota-se no Tabela 2 que houve um aumento de 3,27% nas receitas líquidas no ano 

de 2020 em comparação a 2017, apesar de não ter conquistado muitos títulos em 2017, o ano 

foi marcado por alguns eventos importantes que causaram um certo impacto na performance e 

posição patrimonial financeira, como a venda dos direitos econômicos do atleta Vinicius Júnior 

ao Real Madrid e o aumento de investimentos no futebol, como na aquisição dos direitos 

federativos e de imagem de jogadores profissionais. Já em 2020, com a conquista de alguns 

títulos, o clube passou por diversas dificuldades por conta da pandemia, o que fez com que 

essas receitas não dessem um resultado tão significativo em relação ao ano comparado. Em 

2019, os números chamam atenção, pois foi um período de destaque dentro e fora de campo, 

em que o time aumentou sua receita em 76,87% em relação a 2018, segundo a análise 

horizontal. 

 
Tabela 2: Valores da Demonstração do Resultado do Exercício 

                         GRUPOS          2017       2018         2019       2020 

RECEITA LÍQUIDA 623.681 516.781 914.041 644.093 

RESULTADO OPERACIONAL 192.437 63.552 95.405 -65.614 

SUPERÁVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 159.099 45.887 62.921 -106.922 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).  

 

4.3 Indicadores econômico-financeiros  
 

A partir dos dados extraídos das demonstrações financeiras e com o objetivo de 

averiguar a capacidade monetária para cumprir com obrigações do passivo, foram 

desenvolvidas tabelas que calcularam os resultados dos índices de liquidez. 

O Gráfico 1, evidencia a liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez 

geral com base no resultado do ano de 2017 a 2020. De acordo com o referido gráfico e sua 

liquidez corrente, observa-se que o clube apresentou um resultado menor que 1, revelando que 

há mais obrigações de curto prazo do que ativos circulantes. Em 2017, esse indicador mostra 

que o Flamengo possuiu R$ 0,30 de Ativo Circulante para cada R$1,00 de dívidas no curto 

prazo.  

Para isso não se agravar, o clube buscou medidas para reverter o quadro de capital 

circulante líquido utilizando do desenvolvimento de novas parcerias de marketing, a elevação 

da receita com renovação, renegociação de dívidas com redução de encargos e redução dos 

contratos de empréstimos. Mesmo considerando a melhora dos indicadores nos anos seguintes, 

o clube contou com uma redução de aproximadamente R$ 26 milhões no programa sócio 
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torcedor e R$83.900 em bilheterias em 2020, além disso houve uma postergação relevante de 

receitas, considerando o adiamento do campeonato brasileiro. 

Em relação ao índice de liquidez seca, onde é considerada a utilização de ativos de maior 

liquidez menos seus estoques, percebeu-se que não ocorreu diferenças quanto aos números 

relacionados a liquidez corrente, pois a entidade esportiva não revende seus estoques, e estes 

são usados somente para itens de uso e consumo. 

Os equivalentes de caixa têm o intuito de atender a compromissos de caixa de curto 

prazo, para isso utiliza-se o índice de liquidez imediata, que em 2017 e 2018, demonstrou um 

baixo quociente nas demonstrações do clube rubro-negro em razão da pouca capacidade de 

conversão de recursos em dinheiro, evidenciando o que escreveu (ABREU et al., 2020). Já em 

2019, os números foram bem mais favoráveis devido às contas de amortização dos direitos dos 

jogadores e as provisões para contingências, que ganharam destaques na demonstração de fluxo 

de caixa. Em 2020, os quocientes voltaram a cair, e o pagamento de empréstimos foi uma das 

contas que influenciaram nesse acontecimento. 

 

 
 

Com o objetivo de demonstrar a situação financeira do Flamengo a longo prazo, 

utilizou-se o índice de liquidez geral. Através dela foi possível verificar que a entidade não 

possui bens e direitos suficiente para cumprir com suas obrigações, ambos de curto e longo 

prazo, pois o resultado foi sempre abaixo de 1,00 ao decorrer do período. Apesar disso, em 

2019 o time conseguiu alavancar um pouco com seu resultado em comparação aos anos 

anteriores. A cada R$1,00 que tinha de dívidas, existia R$0,46 de direitos e haveres no ativo. 

Em 2020, esse mesmo resultado caiu para R$0,27, tendo em vista a diminuição do Caixa 

e o aumento significante das Contas a pagar na transferência de jogadores. Quanto aos índices 

de rentabilidade, ilustrados no Gráfico 2, foram abordados o retorno sobre o investimento e o 

patrimônio líquido. 

Os valores encontrados no retorno de investimento de 2017 são ótimos comparados aos 

anos seguintes. Neste mesmo ano, o Clube de Regatas do Flamengo pela primeira vez na década 

passou a ter um patrimônio líquido positivo devido a sua ótima gestão, o que representou um 
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ganho de 26,59% para cada R$1,00 investido. Já em 2020, apesar de ganhos frequentes de 

títulos, as finanças foram afetadas de forma brusca devido à queda do sócio torcedor, de receitas 

provenientes de direitos de transmissões e da bilheteria, trazendo alguns efeitos quanto ao 

retorno de investimentos, como a perda de 11,32% para cada R$1,00 investido. Houve também 

um grande aumento na dívida total do time. Conforme Mendes e Montibeler (2018), isso 

evidencia a capacidade da empresa em produzir lucro a partir de seus investimentos. Dessa 

forma, ao analisar todo período se percebe um enfraquecimento já que em 2017 apresentava 

ganho para o investimento. 

 

 
 

O patrimônio líquido equivale os fundos que através de empréstimos financiam as 

necessidades do clube na execução das suas atividades, Diniz (2015) evidencia que quanto 

maior for o percentual encontrado melhor será para empresa. Diante deste cenário, verificou-se 

que a entidade, durante o período analisado, sustentou seus valores de patrimônio líquidos 

sempre positivos, porém o Lucro líquido contribuiu para que a taxa de retorno do sobre o capital 

próprio diminuísse com o decorrer dos anos, representando 49,11% em 2019 e passando a 

significar uma taxa negativa de -504,14% em 2020. 

Em seguida, com o objetivo de medir o comportamento financeiro do time de futebol, o 

índice de endividamento é demonstrado no Gráfico 3 com os resultados encontrados a partir do 

indicador de participação de capitais de terceiros sobre os recursos totais, o endividamento 

geral, e do indicador de composição de endividamento. 
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É por meio do indicador de endividamento geral, que se mede a quantidade do ativo que 

está sendo financiado com as contas de passivo circulante e não circulante. Observa-se que em 

2017 o clube apresentou um percentual de 89%, isso significa que o ativo total da entidade está 

comprometido em 89% com suas dívidas, para Dantas, Machado e Macedo (2015) caso essa 

taxa ultrapasse os 100%, as empresas apresentam em suas demonstrações o passivo a 

descoberto. Em 2020, mantiveram o grau de endividamento em níveis compatíveis a capacidade 

de pagamento, atingindo 97,75%. 

Quanto a composição de endividamento, percebe-se um aumento gradativo entre os 

anos estudados, deixando 2020 na frente quanto ao número de dívidas, alcançando a marca de 

53,62%, apresentando uma variação de 15% com relação à 2017. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conforme o cenário apresentado, o presente estudo buscou analisar por meio das 

análises verticais e horizontais e dos indicadores econômico financeiros, a relação existente 

entre o resultado financeiro e as conquistas do Clube de Regatas do Flamengo em um período 

que o time se destacou quanto a sua gestão e vitórias no gramado. 

Nessa propositura, os resultados obtidos através da análise de dados revelam que o 

clube, com o decorrer dos anos estudados, não conseguiu manter os números positivos nas suas 

demonstrações contábeis. Os índices revelam que o clube não possui liquidez o suficiente para 

assumir com seus compromissos de curto e longo prazo. A situação é ainda mais desfavorável 

quando se trata de liquidez geral, visto que houve uma queda significativa de Caixa e um 

aumento de Contas a pagar na transferência de jogadores em 2020. 

Constatou-se também uma evolução do clube quanto ao seu faturamento, porém em 

2020 esse número caiu um pouco devido à um fator externo que abalou com o mundo todo, a 

pandemia do Covid-19. Quanto ao retorno de investimentos, isso causou alguns efeitos 

financeiros, como a queda do sócio torcedor, de receitas provenientes de direitos de 

transmissões e da bilheteria. Contudo, a conquista de títulos baseado nesse estudo não garante 

uma melhora constante em valores presentes nas demonstrações. O sucesso financeiro do 
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Flamengo não está relacionado somente às suas conquistas, em questão de indicadores 

financeiros, isso vai muito além das “quatro linhas”. 

Portanto, espera-se que a pesquisa possa contribuir nas análises de fatores explicativos 

para o desempenho econômico financeiro de clubes de futebol do Brasil e do mundo, uma vez 

que é necessário a busca de uma maior otimização de receitas e um controle de despesas e 

custos. Da mesma forma, outros estudos poderão analisar anos posteriores, outros clubes, 

incluindo todas as modalidades esportivas, como também verificar como tem se comportado o 

financeiro baseado em tudo que está acontecendo atualmente. 
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RESUMO 

 

Considerando a importância da transparência e accountability nas prestações de contas das 

entidades sem fins lucrativos, este artigo tem como objetivo geral analisar a percepção de 

Entidades Sem Fins Lucrativos do município de Mossoró/RN sobre a contabilidade, 

transparência e accountability no processo de prestação de contas e captação de recursos. Trata-

se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, realizada através de questionários 

com questões abertas. Dentre os principais achados destacou-se que as entidades consideram a 

transparência na prestação de contas e a contabilidade para evidenciação dos dados contábeis 

importantes. As entidades não aplicam a accountability para todos os envolvidos com a 

organização, elemento essencial para sobrevivência e continuidade das atividades. Como 

resultado central foi identificado que a accountability na prestação de contas das entidades 

estudadas não é dada na sua totalidade devido à falta de divulgação de relatórios internos e da 

prestação de contas para a sociedade em geral, tendo em vista que os demonstrativos contábeis 

são divulgados principalmente os órgãos governamentais. Esse estudo contribui para o 

conhecimento da sociedade sobre a transparência nas prestações de contas das entidades do 

terceiro setor e para os gestores dessas entidades buscarem mecanismos que melhorem a 

comunicação interna e externa, a divulgação das informações para todos os envolvidos com a 

organização e a tomada de decisão.  

 

Palavras-Chave: Prestação de Contas. Terceiro Setor. Transparência. Accountability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O terceiro setor surgiu devido à incapacidade do Estado em suprir as necessidades da 

sociedade civil carente e desenvolveu-se para atender as demandas da população. Segundo 

Neves (2019) e Carvalho (2017) o terceiro setor ganhou maior visibilidade no Brasil na década 

de 90 com a reforma estatal proposta pelo ministro Bresser Pereira, através do programa de 

publicização do denominado Plano Diretor, que direcionou alguns serviços que antes eram 

desempenhados pelo Estado para as Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL), consideradas 

entidades de direito publico não estatal. Dando início, no Brasil, ao terceiro setor, que se coloca 

entre o mercado e o Estado.  

As organizações do terceiro setor não tem finalidade lucrativa e visa o bem estar social 

da população, tendo como principais fontes de recursos às subvenções do governo, as 

contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, que se tornam cada vez mais exigentes 

em relação aos critérios para destinação de recursos (CARNEIRO; OLIVEIRA; TORRES, 

2011; PEREIRA; FREIRE; CAMARA, 2017). A propósito, a importância das informações 

quanto à eficiência, à eficácia e à efetividade na aplicação dos recursos, haja vista que são 

informações consideradas pelos doadores de recursos, destacando-se a contabilidade como uma 

fonte rica de informações para essa finalidade (SOUZA; CARVALHO JÚNIOR; 

ALBUQUERQUE, 2012). 

É neste contexto que se destaca o processo permanente de transparência como um dos 

grandes desafios enfrentados pelas entidades sem fins lucrativos (PORTULHAK; DELAY; 

PACHECO, 2015). A prestação de contas e a accountability, compreendida como a responsabilidade 

do gestor em prestar contas de maneira eficiente da aplicação dos recursos recebidos, são 

mecanismos essenciais para estas entidades. O gerenciamento eficiente e eficaz dos recursos confiados 

e a prestação de contas transparente e confiável são elementos fundamentais para continuidade e 

sobrevivência das entidades (TONDOLO; CAMARGO; SARQUIS, 2016). 

A divulgação de dados e as práticas de accountability nas organizações do terceiro 

setor foram abordadas nas pesquisas anteriores analisando as suas implicações e os seus 

benefícios. Jorge (2020) identificou em seu estudo sobre fatores determinantes da 

accountability no terceiro setor, que a prestação de contas voluntária tem maior índice de 

divulgação do que as obrigatórias. O que diverge do estudo de Carneiro, Oliveira e Torres 

(2011) onde identificaram que poucas entidades divulgam suas prestações de contas para 

sociedade, apesar de considerarem importante a transparência. Contudo são estudos, cujas 

evidências não podem ser generalizadas, já que se limitam a determinadas amostras. 

Neste contexto, a partir da literatura sobre o assunto, esta pesquisa pretende responder 

a seguinte questão: qual a percepção de ESFL do município de Mossoró/RN acerca da 

contabilidade, transparência e accountability no processo de prestação de contas e captação de 

recursos? Dessa forma, tem-se como objetivo geral analisar a percepção de ESFL do município 

de Mossoró/RN sobre a contabilidade, transparência e accountability no processo de prestação 

de contas e captação de recursos. 

Os resultados dessa pesquisa contribuirão para a literatura sobre prestação de contas e 

accountability em entidades do terceiro setor, para a sociedade que subsidia estasinstituições e 

necessita verificar a maneira que os recursos estão sendo aplicados, bem como para os gestores, 

que poderão refletir sobrea relevância da prestação de contas e accountability  para captação de 

recursos  

Além desta introdução, o artigo encontra-se estruturado em mais quatro seções. A 

segunda seção apresenta o referencial teórico, abrangendo a caracterização do terceiro setor, 

contabilidade para o terceiro setor e prestação de contas x accountability. Na terceira seção 

apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa. A quarta seção apresenta os resultados da 
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pesquisa. E, a quinta seção apresenta as considerações finais e limitações do estudo, bem como 

sugestões para futuras pesquisas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR 

 

Existem três setores de atividades econômicas dentro da sociedade. O primeiro setor é o 

Estado, o segundo as empresas privadas e o terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos 

(LIRIO; CAJAÍBA, 2019; MEDRADO et al., 2018). O Estado administra os bens públicos para 

atender as necessidades coletivas derivadas dos direitos previstos no art. 1º da Constituição 

Federal. A arrecadação de tributos do Estado tem a finalidade de manter o atendimento das 

demandas públicas como saúde, educação e segurança. As atividades do segundo setor visam à 

obtenção e crescimento de lucro sobre o capital investido, enquanto o terceiro setor é 

constituído por organizações que tem o objetivo de gerar serviços de caráter público (LÍRIO; 

CAJAIBA, 2019; ZITTEI; POLITELO; SCARPIN, 2016). 

Essas entidades não visam o lucro e atuam desenvolvendo atividades beneficentes, 

filantrópicas, dentre outras. Diferentemente das entidades do segundo setor, não existe a 

repartição do lucro, dessa forma, todo o superávit existente é utilizado em benefício da 

organização (CARNEIRO; OLIVEIRA; TORRES, 2011). 

São datadas no século XVI as atividades de filantropia que deram início ao terceiro setor 

com o surgimento das santas casas de misericórdia que estão em atividade até hoje. A expressão 

terceiro setor foi primeiramente utilizada na década de 1970 por pesquisadores nos Estados 

Unidos da América e, a partir da década de 1980, foi utilizada por pesquisadores europeus 

(FRANÇA, 2015; LÍRIO; CAJAIBA, 2019; OLIVEIRA, 2018). O estudo de Carneiro, Oliveira 

e Torres (2011) identificou que 56,25% das entidades contidas na amostra foram criadas nas 

décadas de 1980 e 1990.   

Os fatores que contribuíram para o surgimento das Entidades Sem Fins Lucrativos 

(ESFL) foram o aumento das desigualdades sociais, a instabilidade nas políticas públicas, 

conflitos étnicos e carência educacional e cultural não atendidas pelo Estado (RODRIGUES et 

al., 2016; TONDOLO et al., 2016; ZITTEI; POLITELO; SCARPIN, 2016). 

A importância desse setor passou a ser reconhecida principalmente pelo atendimento de 

importantes demandas sociais, exigindo a responsabilidade das organizações como também a 

necessidade de uma boa qualidade da gestão e de mecanismos que demostrem ser eficiente e 

eficaz em suas ações e projetos (CRUZ et al., 2010; FRANÇA, 2015).  

O terceiro setor atua voluntariamente junto à sociedade civil com o objetivo de provocar 

mudanças sociais e barrar a destruição ecológica através da filantropia. É formado por entidades 

religiosas e laicas, organizações não governamentais, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, serviços sociais autônomos, associações e fundações que são de direito 

privado, mas sem fins lucrativos. (DALL’AGNOL et al., 2017; LIRIO; CAJAIBA, 2019; 

MEDRADO et al., 2018; VOESE; REPCZUR, 2011). 

As várias denominações do terceiro setor não fazem diferença para as formas jurídicas de 

direito privado, pois a Lei 10.406/02 qualifica as pessoas jurídicas de direito privado e sem fins 

lucrativos sendo as associações, fundações, as organizações não governamentais, as entidades 

religiosas, entidades de assistência social, esporte, saúde, educação dentre outras (CARNEIRO; 

OLIVEIRA; TORRES, 2011; MEDRADO et al., 2018).  

Observadas algumas exigências estabelecidas por lei algumas entidades podem possuir 

títulos e certificações nos âmbitos federal, estadual e municipal que garantem benefícios, o que 
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implica na obrigatoriedade da prestação contas das associações aos órgãos concedentes e das 

fundações ao Ministério Público. A legislação permite a cada título concedido pelo governo os 

benefícios decorrentes das titulações que são apresentados no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Benefícios decorrentes de títulos e certificações concedidos a ESFL no Brasil 

Títulos e Certificações Benefícios 

Utilidade Pública Federal 

(UP) 

Receber subvenções, auxílios e doações da União; realizar sorteios; receber 

doações de empresas, dedutíveis do lucro operacional da pessoa jurídica 

doadora, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, 

legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços 

gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos 

dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem. 

Organização Social (OS) 

A possibilidade de receber recursos financeiros e de administrar bens, 

equipamento e pessoal do poder público mediante a formalização de contrato de 

gestão, por meio do qual são ajustadas metas de desempenho que assegurem a 

qualidade e a efetividade. 

Certificado de Entidade 

Beneficente de Assistência 

Social (CEBAS) 

A entidade beneficente certificada faz jus à isenção do pagamento da 

contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social e das 

contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, 

destinadas à Seguridade Social, desde que atenda aos requisitos previstos em lei. 

Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público 

(OSCIP) 

A possibilidade de celebração de termo de parceria com o poder público para o 

recebimento de recursos; e possibilidade de o doador – pessoa jurídica – deduzir do 

cálculo do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro, até o 

limite de 2% sobre o lucro operacional, o valor das doações efetuadas, conforme previsto 

em lei vigente. 

Fonte: Adaptado de França (2015). 

 

  Segundo Rodrigues et al. (2016) as instituições do terceiro setor estão ligadas à 

sociedade e demonstram a sua importância conforme a sua atuação para atender a demanda da 

população. Para manterem a credibilidade junto à sociedade elas precisam ser transparentes e 

divulgarem as aplicações dos recursos recebidos e as ações que desempenham.  

 

2.2 CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR  

 

No Brasil, o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade teve 

seu ápice com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foi criado pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) com a finalidade de unificar os principais órgãos 

emissores de normas contábeis no Brasil e traduzir as normas emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB), conduzindo as normas brasileiras de contabilidade aos 

padrões internacionais (FRANÇA, 2015). 

A contabilidade é um dos principais instrumentos para tomada de decisão nas entidades 

e o seu objeto de estudo é o patrimônio das entidades.  A contabilidade do terceiro setor possui 

particularidades regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e é regida por 

leis mais específicas para sua atividade, sendo que a principal norma contábil que a regulamenta 

é a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 (R1), que foi revisada e atualizada no ano de 2015 

e visa, principalmente, atribuir padronização aos registros dos atos e fatos contábeis, bem como 

uniformizar a divulgação das demonstrações contábeis (SANTANA; AZEVEDO, 2020). 

No Quadro 2 são apresentadas as demonstrações contábeis previstas e exigidas pelas 

ITG 2002 (R1), Norma Brasileira de Contabilidade TG 26(R5) ou na seção 3 da NBC TG 1000 

(R1), que detalha a adequada apresentação das demonstrações, quando aplicável e que devem 

ser elaboradas pelas ESFL. 
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Quadro 2: Demonstrações contábeis das entidades do terceiro setor 

Demonstração Descrição 

Balanço Patrimonial 

No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital deve ser 

substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido.  

Apresenta os ativos, passivos e patrimônio líquido da entidade em uma data 

específica – o final do período contábil. 

Demonstração do Resultado do 

Período 

 Apresenta a composição do resultado formado num determinado período de 

operações da entidade. as palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas 

por superávit ou déficit do período.  

Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido 

Apresenta o resultado da entidade para um período contábil; outros 

resultados abrangentes para o período; os efeitos das mudanças de práticas 

contábeis e correção de erros reconhecidos no período; os valores investidos 

pelos sócios; e os dividendos e outras distribuições para os sócios na sua 

capacidade de sócios durante o período. 

Demonstração dos Fluxos de 

Caixa 

Apresenta a movimentação ocorrida nas contas do disponível da entidade. 

As doações devem ser classificadas como fluxos operacionais. 

Notas Explicativas 

Apresenta informações adicionais àquelas apresentadas no balanço 

patrimonial, na demonstração do resultado, na demonstração do resultado 

abrangente, na demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (se 

apresentada), na demonstração das mutações do patrimônio líquido e na 

demonstração dos fluxos de caixa. 

Fonte: Adaptado da ITG (2002), NBC TG 26 (R5) e NBC TG 1000 (R1). 

 

Espera-se que as demonstrações contábeis sejam mais transparentes, que atendam as 

normas internacionais e que representem adequadamente a situação financeira e econômica das 

entidades. Desse modo as entidades podem também controlar nas contas de compensação as 

transações referentes as isenções e gratuidades para melhor evidenciação contábil (FRANÇA 

et al., 2015). 

Especificamente no terceiro setor, em que a captação de recursos atua como imperativo 

da prestação de contas, a contabilidade apresenta-se como um instrumento relevante. Neste 

sentido é que Souza, Carvalho Junior e Albuquerque (2012) destaca que a contabilidade é uma 

ferramenta rica para geração de informações sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade da 

aplicação dos recursos. 

 

2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACCOUNTABILITY NO TERCEIRO SETOR 

  

  A transparência na prestação de contas é um grande desafio enfrentado pelo terceiro 

setor em qualquer área que seja a sua atuação. Na visão de Neves (2019) e Brito e Peres (2014) 

a accountability é um instrumento que possibilita uma prestação de contas eficiente e 

transparente.  

Accountability é uma palavra com origem no verbo inglês account e não tem uma 

tradução consensual para o português, no entanto pode ser entendida como prestar contas de 

forma responsável. Alguns fatores que caracterizam a accountability são:  transparência, 

controle, responsabilidade, obrigação em prestar contas e principalmente as justificativas de 

suas ações. Para Nóbrega e Araújo (2019) accountability está relacionada à necessidade de 

responsabilização dos indivíduos e organizações pelo seu desempenho.  

Devido ao ambiente competitivo entre as instituições do terceiro setor, a accountability 

tornou-se necessária, pois a transparência é importante para a captação de recursos e para a 

continuidade das ações da entidade. Visando obter credibilidade junto a sociedade as entidades 

do terceiro setor necessitam que as suas prestações de contas sejam transparentes na tentativa 

de dar conhecimento à sociedade de maneira clara sobre a quitação das obrigações e a aplicação 

dos recursos (CARNEIRO, OLIVEIRA; TORRES, 2011; LÍRIO; CAJAÍBA, 2019). 
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As entidades buscando a transparência necessitam divulgar suas prestações de contas 

para o público interno e externo. Para que isso ocorra podem utilizar a prestação de contas 

financeira que informa sobre como os recursos financeiros foram utilizados e a prestação de 

contas não financeira que são os relatórios das atividades em que são apresentados os resultados 

obtidos no desempenho das atividades (CARNEIRO; OLIVEIRA; TORRES, 2011).  

A prestação de contas é determinada na legislação brasileira no parágrafo único do art.70 

da Constituição Federal e permite a entidade demonstrar a quitação das obrigações e como os 

recursos obtidos são aplicados para garantir a sobrevivência das instituições. Se feita de maneira 

transparente conquista a confiabilidade da sociedade em geral, dos órgãos regulamentadores, 

fiscalizadores e auxilia na captação de recursos (PORTULHAK; DELAY; PACHECO, 2015).  

Por se tratar de benefícios com recursos públicos, a sociedade passou a exigir das 

entidades cada vez mais a prestação de contas. Segundo França (2015) as entidades do terceiro 

setor recebem recursos dos entes públicos através de convênios, contratos, termos de 

cooperação, de parceria, contrato de gestão e alguns benefícios como isenções e imunidades 

tributárias.  

A pesquisa de Carneiro, Oliveira e Torres (2011) identificou que as entidades sem fins 

lucrativos estudadas não mantem divulgação permanente das informações contábeis e não 

utilizam a contabilidade como meio informativo para seus financiadores e comunidades em 

geral, porém, identificou que as entidades consideram a contabilidade indispensável para a 

elaboração da prestação de contas. 

 

3 METODOLOGIA   

 

O objetivo desse estudo é analisar a percepção de ESFL do município de Mossoró/RN 

sobre a contabilidade, transparência e accountability no processo de prestação de contas e 

captação de recursos. A este respeito, trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva quanto aos 

objetivos. 

Quanto à abordagem, a pesquisa se classifica como qualitativa, tendo em vista que, para 

análise de dados coletados, não haverá o uso de estatística. Para Prodanov e Freitas (2013), 

neste tipo de pesquisa, o pesquisador é instrumento chave, sendo a interpretação e atribuições 

de significados características básicas dessa abordagem. Quanto aos meios é classificada como 

estudo multicaso. Utilizou-se a coleta transversal que é definida por pesquisa observacional, 

que analisa os dados coletados referente a um período de tempo. 

A amostra da pesquisa, escolhida pelo critério de acessibilidade, são quatro entidades 

sem fins lucrativos do município de Mossoró-RN, cujas são identificadas no presente estudo 

pelas seguintes codificações: E1, E2, E3 e E4, com finalidade de manter em sigilo a identidade 

das entidades estudadas.  Na escolha da amostra por acessibilidade não é utilizado estatística, 

e, para tanto, o pesquisador seleciona os elementos pelo critério de facilidade de acesso (GIL, 

2008).  

Para realização da coleta de dados utilizou-se de um questionário com dezesseis 

perguntas abertas. As entrevistas foram respondidas por duas contadoras, uma presidente e uma 

coordenadora executiva de 4 ESFL da cidade de Mossoró/RN, devido ter sido solicitado que o 

questionário fosse respondido preferencialmente por quem tivesse conhecimento da prestação 

de contas e do processo de tomada de decisões da entidade. Devido à pandemia da COVID 19 

não foi possível aplicação do questionário de forma presencial, sendo o mesmo enviado por e-

mail para as entidades participantes. Os dados foram coletados e analisados a partir do 

confronto com a literatura do assunto. 

 



 

72 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL DAS ENTIDADES  

 

As Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL) estudadas estão localizadas na cidade de 

Mossoró/RN e desempenham atividades sociais. Estas atividades são complementares as 

atividades públicas, nas áreas da assistência social, educação e outras de interesse social. A 

Tabela 1 apresenta o perfil das entidades estudadas. Quando perguntado sobre qual função ou 

cargo que ocupam os respondentes, o respondente representante da E1 informou que ocupa o 

cargo de coordenadora executiva, E2 ocupa o cargo de presidente da entidade, e E3 e E4 

ocupam cargos de contadoras. Neste sentido, as respondentes encontram-se dentro dos critérios 

preestabelecidos (Tabela 1). 

Quando perguntado sobre a data de criação da entidade foi verificado que duas delas 

tiveram sua criação antes das décadas de 80 e 90, sendo E3 e E4, enquanto a E2 foi criada em 

1986, assemelhando-se com o estudo de Carneiro, Oliveira e Torres (2011) que verificaram que 

56,75% das entidades pesquisadas foram criadas nas décadas de 80 e 90, período que marcou a 

evolução do terceiro setor no Brasil. Estes resultados demonstram que as atividades de 

filantropia e voluntariado já existiam antes das décadas de 80 e 90 o que coaduna com o estudo 

de Lírio e Cajaíba (2019) e Oliveira (2018) que verificaram que são datadas no século XVI as 

atividades de filantropia que deram início ao terceiro setor, com o surgimento das santas casas 

de misericórdia que estão em atividade até hoje.  

Em relação à classificação das organizações, das entidades pesquisadas, todas elas 

apresentam identidade jurídica de direito privado, o que corrobora com o estudo de Carneiro, 

Oliveira e Torres (2011) que identificou que todas as entidades investigadas apresentaram 

identidade jurídica de associação civil de direito privado.  

Quanto às qualificações/certificações foi verificado que a entidade E1 possui 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e E2 título de Utilidade 

Pública (UP). As entidades E3 e E4 não possuem qualificação/certificação. Carneiro, Oliveira 

e Torres (2011) em sua pesquisa observaram que a metade das entidades pesquisadas não 

possuem qualificação/certificação. Também identificou que 31,25% das entidades possuem 

apenas uma qualificação/certificação e as demais possuem duas qualificações/certificações. 

 
Tabela 1: Perfil das entidades  

Questões Respondentes Resposta 

Qual a função ou cargo que você 

ocupa na entidade? 

E1 Coordenadora Executiva 

E2 Presidente 

E3 Contadora 

E4 Contadora 

Qual a data de criação da 

Entidade? 

E1 2002 

E2 1986 

E3 1934 

E4 1901 

Qual a classificação da 

organização? 

E1 Associação privada 

E2 Associação privada 

E3 Associação privada 

E4 Associação privada 

Qual a qualificação/certificação da 

organização que você trabalha? 

E1 Entidade Beneficente de Assistência 

Social 

E2 Utilidade Pública  

E3 Não Possui 

E4 Não Possui 
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Quantos colaboradores e 

voluntários a entidade possui? 

E1 
4 funcionários, 5 prestadores de serviços e 

5 voluntários 

E2 12 pessoas atualmente. 

E3 
Funcionários 14; 1 menor aprendiz e 3 

voluntários. 

E4 199 colaboradores. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

No que se refere ao número de colaboradores e voluntários a entidade possui: E1 – 

respondeu 4 funcionários, 5 prestadores de serviços e 5 voluntários/as; E2 – 12 pessoas 

atualmente; E3 – 14 funcionários, 1 menor aprendiz e 3 voluntários; e E4 – 199 colaboradores. 

Brito e Perez (2014) verificando a classificação dos colaboradores identificaram que todas as 

instituições possuem voluntários e funcionários contratados pela CLT. Afirmando que a ênfase 

do voluntariado remete a própria criação da instituição, já que as mesmas foram criadas por 

grupos de voluntários. 

 

4.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTABILIDADE E ACCOUNTABILITY  

 

Quando perguntado sobre o objetivo de uma organização sem fins lucrativos 

responderam conforme relatado a seguir: 

 
O objetivo de uma organização sem fins lucrativos é realizar transformação social, 

principalmente aos mais vulneráveis da sociedade, ou seja, não acumular capital. (E1) 

A exemplo do previsto no Estatuto da entidade, a organização deve ter por objetivo 

produzir o bem, dando assistência à família, à maternidade, à infância, à adolescência, 

à velhice, contribuindo para formação cultural, esportiva e profissional da população 

atendida pela entidade. (E2) 

 

Foi possível constatar que os respondentes têm conhecimento sobre o objetivo de uma 

EFSL. Desempenham atividades que complementam os serviços públicos, como a assistência 

a família, contribuindo para a formação de jovens, crianças e atividades que prestam assistência 

a idosos e pessoas mais vulneráveis. Isto corrobora com os estudos de Lírio e Cajaíba (2019), 

Medrado et al (2018) e Voese e Repczur (2011) que identificaram que o terceiro setor tem como 

objetivo gerar serviços de caráter público, provocar mudanças sociais, barrar a destruição 

ecológica e cessar a miséria social através da filantropia 

 Em seguida, perguntou-se também se a atuação das entidades do terceiro setor é 

importante para a sociedade e responderam conforme a seguir: 

 
Podemos observar que as entidades do terceiro setor tem ocupado um papel importante 

através das novas formas de dinâmica da sociedade contemporânea. Pois o público que 

são atendidos por essas organizações, estão mais conscientes de seus direitos e da 

importância de participar dos processos de transformações de sua realidade ou do 

ambiente em que vivem. (E1) 

 É muito importante. Uma significativa parcela da população tem suas necessidades 

básicas de educação, lazer, formação profissionais atendidas por entidades do terceiro 

setor. (E2) 

Com certeza, promove nas organizações e associações um verdadeiro sentido de 

pertença e responsabilidade. (E3) 

 

Verificou-se que a atuação das ESFL é de extrema importância para sociedade devido 

as dificuldades que o estado tem para suprir as necessidades da sociedade civil o que corrobora 

com os estudos de Cruz et al. (2010) que investigando a importância do terceiro setor para 



 

74 

 

 

sociedade identificou que é notável a importância das organizações, devido a necessidade da 

sociedade por transformação social.  Rodrigues et al. (2016) identificou em seu estudo que as 

ESFL estão diretas ou indiretamente ligadas à sociedade, pelo desempenho de suas atividades 

em diversas áreas complementando as atividades públicas, afirmando a necessidade de sua 

existência e importância para sociedade.  

Quanto à origem dos recursos/doações da entidade, fator determinante para a sua 

sobrevivência, identificou-se as declarações a seguir: 

 
A nossa organização tem recursos oriundos de parceria firmada com uma ONG 

internacional e com outras organizações locais e através de execução de projetos via 

editais. (E1) 

Recursos privados, através da participação em editais, contribuições esporádicas de 

pessoas físicas e repasse de recursos federais administrados pelo poder municipal. (E2) 

A nossa entidade é mantida pelas paróquias e por doações em geral. (E3) 

Mensalidades. (E4) 

 

Identificou-se a dependência de origem das receitas de recursos captados através de 

órgãos governamentais por doações/convênios, de parcerias com outras entidades, de doadores 

individuais que são as pessoas físicas e as empresas privadas e de mensalidades por serviços 

prestados gerando capacidade de origem de recursos próprios para a manutenção das atividades. 

Tais achados se assemelham com os de Carneiro, Oliveira e Torres (2011), que verificaram que 

71,88% recebem recursos/doações de órgãos governamentais, e também com os de Brito e 

Perez (2014), que identificaram em sua pesquisa que todas as instituições recebem doações de 

pessoas físicas. Algumas delas também recebem principalmente doações de órgãos do governo, 

de outras instituições e de empresas privadas.  

Perguntou-se quem elabora as prestações de contas da entidade e verificou-se que na 

entidade E1 a prestação de contas é feita por uma funcionária, E2 pela tesoureira da entidade e 

o Contador, E3 por uma equipe de contadores responsáveis pelas prestações de contas da matriz 

e de todas as filiais e E4 pelo setor contábil da entidade.  

As entidades E1 e E2 terceirizam os serviços contábeis com contadores externos o que 

corrobora com o estudo de Carneiro, Oliveira e Torres (2011) sobre quem elabora as prestações 

de contas das ESFL’s e observou que 65,60% das entidades respondentes terceirizam a função 

da elaboração da prestação de contas através de contadores externos. 

Quando perguntado se as entidades mantêm escrituração contábil conforme as normas 

da contabilidade, todas as entidades estudadas afirmaram que sim, seguem todas as exigências 

para as ESFL. Carneiro, Oliveira e Torres (2011), verificaram em seu estudo sobre a 

escrituração contábil e identificaram que a maioria das entidades estudadas elaboram a 

escrituração contábil regularmente e ainda existem entidades que realizam a escrituração 

contábil esporadicamente. 

Indagados sobre quais demonstrações contábeis são utilizadas para elaboração da 

prestação de contas.  E1 respondeu que a organização utiliza todas as demonstrações necessárias 

e obrigatórias, com orientação da contabilidade. E2 afirmou que utiliza o Balanço Patrimonial 

e a Demonstração do Resultado do Período. E3 Balanço Patrimonial, Demonstração de 

Resultado do Exercício e Demonstração de fluxo de caixa e E4 Balanços anuais, Demonstração 

do Resultado do Exercício, Balancetes de verificação e demonstrativos financeiros. 

 Foi possível verificar nas informações prestadas que as demonstrações mais utilizadas 

são o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício o que corrobora com 

os estudos de Carneiro, Oliveira e Torres (2011) e Zittei, Politelo e Scarpin (2016), onde 
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verificaram que o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício são as 

demonstrações mais utilizadas pelas entidades.  

 Quando perguntado se a gestão contábil é importante para captação de recursos para 

entidade responderam conforme a seguir: 

 
Sim, todos os projetos elaborados a partir de editais, precisamos apresentar a 

contabilidade organizada do ano anterior. Essa gestão é essencial para a captação de 

recursos para a organização. (E1) 

 Sim. O controle do fluxo de caixa possibilita a execução dos projetos e orienta na busca 

pelos recursos necessários à condução dos trabalhos. (E2) 

 

A entidades E3 e E4 mantêm contadores internos e seus recursos têm origem através de 

doadores individuais e mensalidades geradas através de serviços prestados que são fonte de 

recursos próprios para a manutenção das atividades. São as entidades com criação antes das 

décadas de 80 e 90 e ainda estão em funcionamento o que demonstra que a gestão contábil é 

fator que contribui para sobrevivência das atividades.  

Carneiro, Oliveira e Torres (2011) constataram em sua pesquisa que somente 6% das 

entidades respondentes não consideram a contabilidade importante para captação de recursos. 

 Quando questionado sobre a importância atribuída à contabilidade no processo de 

prestação de contas, responderam conforme descrito a seguir: 

 
O processo de prestação de contas compreende de um conjunto de informações e 

documentos o qual tem grande importância na transparência das ações realizadas pela 

a organização. Isso não se refere apenas a comprovação da utilização de recursos 

financeiros, mas também da responsabilidade que lhe foram transferidos, sejam eles 

oriundos da sociedade, da iniciativa privada ou do poder público. (E1) 

De grande importância, haja vista que com a elevação do montante de recursos 

captados a partir de 2019, ficou evidenciada a necessidade de manter um eficiente 

controle contábil, a fim de dar transparência aos atos de gestão relacionados ao 

gerenciamento dos recursos recebidos. (E2) 

A [...] trabalha com transparência, por isso fazemos nossa prestação de contas 

seguindo todas as exigências. (E3) 

 

A pesquisa de Carneiro, Oliveira e Torres (2011) identificou que a maioria dos gestores 

das entidades estudadas consideram a contabilidade como instrumento fundamental para a 

organização na elaboração da prestação de contas e 6,25% dos respondentes. 

Quando perguntado para quem é dirigida a prestação de contas da entidade responderam 

conforme declarações a seguir: 

 
A prestação de conta é dirigida aos parceiros com parceria firmados dos quais 

recebemos o financiamento e as organizações que financiam recursos através dos 

editais de projeto e arquivados na entidade. (E1) 

A prestação de contas é dirigida a associados, colaboradores, poder público e 

disponível para a comunidade. (E2) 

Nossas prestações de contas é apenas para controle, e transparência de nossa entidade. 

(E3) 

A prestação de contas é dirigida para Órgãos públicos [...]. (E4) 

 

Um dado importante é que apenas uma das quatro instituições dirige sua prestação de 

contas para a comunidade, o que corrobora com os estudos de Carneiro, Oliveira e Torres 

(2011), que identificaram em sua pesquisa que apenas 15,62% declararam que dirigem a 

prestação de contas à população em geral, indicando a falta de divulgação das atividades da 
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entidade para a sociedade. Duas das instituições apontam que dirigem suas prestações de contas 

para o poder público, o que sugere ser devido à obrigatoriedade da legislação que exige a 

comprovação da aplicação dos recursos recebidos. 

Quanto aos meios utilizados pelas entidades para divulgação da prestação de contas, 

constatou-se o seguinte: 

 
Os únicos meios que a entidade divulga são através dos conselhos da assistência e 

COMDICA1. (E1) 

A Apresentação do Balanço impresso diretamente aos interessados. (E2) 

Nossa divulgação das prestações de contas são apenas internas. (E3) 

É publicada anualmente em assembleia ordinária. (E4) 

   

Identificou-se que as entidades somente utilizam a prestação de contas financeira que se 

destina a transparência da utilização dos recursos financeiros recebidos como forma de atender 

o que determinado por lei. A transparência nas informações da origem e aplicação dos recursos 

das ESFL deve alcançar a todos principalmente a comunidade em geral. 

Zittei, Politelo e Scarpin (2016), Carneiro, Oliveira e Torres (2011) e Cruz et al. (2010), 

investigando sobre a divulgação da prestação de contas, identificaram que as entidades desse 

setor não se mostram preocupadas no aspecto das divulgações contábeis financeiras e não 

financeiras ou mesmo de suas atividades e gestão de recursos. 

No entanto, a pesquisa de Lírio e Cajaíba (2019) sobre a divulgação da prestação de 

contas mostra preocupação a respeito da falta de divulgação de demonstrações financeiras 

obrigatórias completas, através de relatórios de auditoria, da qualidade daquelas que foram 

publicadas, por parte das entidades do terceiro setor estudadas. 

Dall’Agnol et al. (2017) constataram que os meios de comunicação é a principal forma 

de divulgação das ações realizadas pelas organizações pesquisadas, sendo as principais 

ferramentas de comunicação utilizadas pelas organizações as páginas do facebook, revistas, 

folders, jornais, televisão e website. 

Nesse contexto, perguntou-se qual a importância da accountability e transparência na 

prestação de contas para captação de recursos nas entidades do terceiro setor o que pode ser 

verificado conforme repostas a seguir:  
 

Sim, a transparência na prestação de contas para a captação de recursos da entidade 

é de suma importância pois temos a responsabilidade com a ética e nos remete a 

obrigação, a transparência, de membros de um órgão administrativo ou representativo 

de prestar contas a instâncias controladora ou a seus representados. Prestamos contas 

aos financiadores, aos doares e as associadas através de assembleias gerais ordinárias 

anualmente. (E1) 
Reveste-se de grande importância. Os membros da diretoria e demais colaboradores 

mantém constante preocupação com o cumprimento dos objetivos propostos. Todos se 

sentem responsáveis pelo atingimento das metas pactuadas, atuando de maneira 

transparente, demonstrando o zelo e a ética na administração dos recursos recebidos 

e corretamente aplicados nos objetivos a que se destinam. (E2) 

 

Verificou-se que as entidades consideram importante a transparência e a 

responsabilização na prestação de contas. Lírio e Cajaíba (2019), investigando a relação da 

captação de recursos e a importância da accountability e transparência nas prestações de contas 

das entidades do terceiro setor, identificaram que o comportamento dos doadores tem relação 

                                                
1 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes 



 

77 

 

 

com a transparência nas prestações de contas possibilitando aos doadores uma capacidade de 

verificação dos recursos, o que tem relação extremamente importante para se manterem. 

A pesquisa de Dall’Agnol et al. (2017) identificou a necessidade das entidades 

manterem permanentemente e de maneira eficiente a transparência das atividades 

desempenhadas e nas aplicações dos recursos financeiros, pois a transparência é responsável 

pela manutenção dos recursos e pela confiabilidade. De maneira semelhante, Zittei, Politelo e 

Scarpin (2016), em sua pesquisa, afirmam que a transparência é um instrumento de 

sustentabilidade responsável pela sobrevivência das ESFL, e, por esse motivo, é necessário que 

as organizações do terceiro setor prestem contas dos seus atos aos seus financiadores, 

investidores sociais e doadores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente investigação teve por objetivo geral analisar a percepção das ESFL do 

município de Mossoró/RN sobre a contabilidade, transparência e accountability no processo de 

prestação de contas e captação de recursos. 

 Por meio da análise dos dados obtidos com a pesquisa percebeu-se que as entidades 

atribuem grande importância à transparência, à prestação de contas e à contabilidade para 

evidenciação dos dados contábeis, muito embora não deem ampla divulgação quanto aos 

recursos capitados, já que somente uma entidade divulga sua prestação de contas para 

comunidade. 

 Identificou-se que a maioria dos gestores das entidades utilizam a accountability apenas 

para os órgãos governamentais. Desse modo não aplicam a accountability para todos os 

envolvidos com a organização, elemento essencial para sobrevivência e continuidade das 

atividades das entidades. A falta de divulgação e transparência na prestação de contas para 

sociedade causa o desconhecimento da aplicação dos recursos e das atividades desempenhadas 

pela entidade tendo como consequência a falta de doação e credibilidade. 

Conclui-se que a accountability na prestação de contas das entidades estudadas não é 

dada na sua totalidade devido à falta de divulgação de relatórios internos e da prestação de 

contas para a comunidade em geral, tendo em vista que os demonstrativos contábeis são 

divulgados principalmente para estabelecer recursos com os órgãos governamentais.  

Este trabalho contribui para o conhecimento da sociedade sobre como as entidades sem 

fins lucrativos estão utilizando a transparência e accountability nas suas prestações de contas. 

Ademais, apresenta resultados que podem servir para os gestores das entidades buscarem 

permanentemente mecanismos que melhorem a comunicação interna e externa, a divulgação 

das informações para todos os envolvidos com a organização e a tomada de decisão.  

Como limitação desse estudo apresenta-se a dificuldade de acesso aos respondentes 

em função da pandemia do COVID 19, como também a recusa de algumas entidades na 

realização do questionário. Assim sugere-se para pesquisas futuras, a ampliação da amostra e a 

utilização de novos métodos de coletas, tal como uma entrevista semiestruturada, de forma a 

melhor compreender o processo de prestação de contas e accountability neste tipo de 

organização. 
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RESUMO 

 

O objetivo geral do estudo consiste em analisar o êxito financeiro do planejamento tributário e 

identificar o regime de tributação mais adequado, sob a ótica da elisão fiscal, de uma empresa 

do ramo de tecidos de Mossoró/RN. Trata-se de um estudo de caso em uma empresa comercial, 

tendo como principal objetivo o comércio varejista de tecidos. Quanto aos aspectos 

metodológicos, classifica-se como pesquisa descritiva, qualitativa e documental, utilizando-se 

dados disponibilizados pela empresa em estudo. Com os resultados, constou-se através do 

planejamento tributário, que na empresa analisada, o melhor regime a ser seguido é o simples 

nacional, onde o total de tributos arrecadado foi R$ 290.462,14. Já no lucro presumido somou 

R$ 405.086,68 e lucro real R$ 392.029,42, tendo em vista que o mesmo é o menos oneroso se 

comparado ao lucro real e lucro presumido. Em linhas gerais, o presente estudo corrobora aos 

achados de pesquisas anteriores, na medida em que sinaliza a relevância do planejamento 

tributário, através da elisão fiscal, como ferramenta de apoio a gestão, contribuindo para a 

redução de custos e, consequentemente, melhor performance empresarial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mercado atual a competitividade vem demandando uma postura dinâmica com o 

foco em resultados pelos empresários com intenção de obter benefícios competitivos, um 

motivo considerável e o encolhimento dos custos tributários, que está ligado diretamente na 

formação de preço exigindo uma atenção quanto a sua mensuração e contabilização para 

tomada de decisão (MUCCI et al., 2011). 

O setor têxtil no Brasil corresponde a 2,40 da produção mundial e o 5º maior produtor 

com produção média de 1,8 milhão de toneladas ao ano, empregando atualmente 1,5 milhão de 

empregados diretos e 8 milhões indiretos. Deverá crescer em 2018 5,5% com a expectativa de 

atingir R$ 152 bilhões, já na região nordeste o maior produtor e o Ceará corresponde 16,5 do 

PIB estadual, com esses dados revela a extrema importância do setor para a nossa economia 

onde deveria ser mais protegidos e beneficiados pelos incentivos fiscais devido um grande 

gerador de empregos, alta produção e exportações crescentes consequentemente aumenta a 

arrecadação tributária no país (ABIT, 2018). 

No complexo sistema tributário é notório que se transporta um custo altíssimo devido 

às imensas obrigações perante o erário além da alta carga tributária e encargos sobre a folha, 

considera muito e a energia cara, altos juros, falta de infraestrutura e logística onerosa e precária 

retiram a competitividade do setor no País, no entanto onde as empresas tem preocupação 

realizar de forma continua um planejamento, Os tributos caracteriza a maior parte dos custos, 

sendo obrigado a aumentar o preço dos produtos e serviços, esse e o principal motivo que as 

empresas não resistem no mercado por muito tempo, a elevada carga tributária, além das 

mudanças constantes das leis tributarias. Com esse motivo o planejamento tributário está sendo 

cada vez mais utilizado como ferramenta de gestão nas empresas, sendo importante iniciar o 

novo exercício planejando sua atividade com o excesso de tributação tendo como consequência 

redução de lucros o empresário reconhece que dificulta e inviabiliza muitas operações, no 

entanto planeja constantemente as atividades financeiras (LIMA; DUARTE, 2007). 

O planejamento tributário dedica-se a minimização dos custos tributários nas empresas 

podendo refletir resultados positivos, e um instrumento de bastante relevante e de uso 

permanente devido o acirramento do mercado atual, essa técnica e muito útil para o aumento a 

curto prazo de disponível em caixa para tornar as operações de investimento mais ágil a fim de 

alcançar seus objetivos (MARCELO, 2011).  

Diante do contexto do mercado atual, perante uma crise econômica instaurada no país, 

observa-se que o setor varejista no estado do Rio Grande do Norte não possui nenhum incentivo 

algum, havendo assim a necessidade de avaliar o setor. Através deste estudo, por meio de um 

estudo de caso, busca-se analisar a questão tributária de uma empresa varejista para evitar a 

carga tributária elevada e, portanto, indicando que a mesma deve possuir um bom planejamento 

tributário.  

Para tanto, busca-se responder a seguinte questão de pesquisa: qual o regime de 

tributação mais adequado, sob a ótica da elisão fiscal, para uma empresa do ramo de 

tecidos de Mossoró/RN no exercício social de 2017? Assim, o objetivo geral do estudo 

consiste em analisar o êxito financeiro do planejamento tributário e identificar o regime de 

tributação mais adequado, sob a ótica da elisão fiscal, de uma empresa do ramo de tecidos de 

Mossoró/RN. 
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O trabalho é importante para mostrar aos gestores que o planejamento tributário sendo 

realizado de forma contínua traz inúmeros benefícios e contribuição para as empresas, tendo 

em vista que seus recursos economizados serão inseridos dentro da corporação, possibilitando 

vantagens aos diretores, gerentes, funcionários, contadores e sociedade, sendo demonstrado 

qual melhor regime de tributação se encaixa na sua realidade para tomada de decisões no 

exercício seguinte.  

Destarte, a pesquisa justifica-se por demonstrar ao empresário a real situação da sua 

empresa, em que através do planejamento tributário transformar os recursos economizados de 

forma lícita, através da elisão fiscal, que serão revertidos em investimentos, trazendo vários 

benefícios como geração de empregos, aumento de estoques, competitividade, redução custos 

da empresa, aumento da lucratividade, tornando mais fácil se manter no mercado em momento 

de crise e grande competitividade através dos recursos economizados.  

                  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

De acordo com Fabretti (2007, p. 32), o estudo feito preventivamente, ou seja, antes da 

realização do fato administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as 

alternativas legais menos onerosas, denomina-se planejamento tributário.   

Elisão é a maneira lícita de redução de tributos no momento da efetivação da obrigação 

tributária, tornando uma prática legal, convertendo uma ação para o planejamento tributário. 

Para a empresa a elisão faz-se um recurso imprescindível na economia de tributos, com intuito 

de livrar-se, reduzir e postergar a obrigação tributária. Para o empresário a elisão fiscal torna se 

uma ferramenta de redução de custos tributários lícitos, que torna visível essa economia em seu 

disponível para ser reinvestido (MARCELO, 2011). 

A evasão já torna ilícito o estilo de economizar tributos, sendo uma prática ilegal e 

criminosa esse caso o contribuinte usa de maneira artificiosa resultando o não recolhimento do 

tributo, não interessando em qual foi o momento da obrigação tributária nesse caso estão os 

meios ilícitos como sonegação, fraude e ocultação. 

Sendo o efeito de ocultar o fato gerador a sonegação fiscal, a Lei nº 4.729/1965 e seu 

artigo 1º define que constitui crime de sonegação fiscal:  

 
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que 

deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, 

com a intenção   de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, 

taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer 

natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção 

de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;  

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis 

com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-

as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, 

sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, 

qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre 

a renda como incentivo fiscal.     

 

Dessa forma entende-se que a elisão fiscal e o caminho permitido perante a Lei para as 

empresas reduzirem seus tributos de forma licita. O planejamento tributário é um sistema que 
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está cada vez mais atraído e utilizado pelas empresas em virtude da carga tributária elevada que 

devasta o mercado brasileiro. 

Com uma estrutura administrativa cada vez mais volumosa e burocrática acentuada 

como a do Brasil, ainda pelos desvios do dinheiro público, dessa forma o aumento da carga 

evidencia cada vez mais permanente. No entanto, o planejamento se mostra um meio legal para 

conceder a diminuição da carga tributária nas organizações, assegurando sua competitividade e 

resultando sua permanência no âmbito empresarial. O planejamento não é só importante para o 

empresário, mas abrange toda organização, como qualificação de seus colaboradores, 

atualização tecnológica, inovação e produção de novos produtos, no entanto a análise feita desta 

realidade tributária e uma definição para seu planejamento e como consequência terá uma maior 

economia para gerir e injetar seu capital poupado na condução de seus negócios (MUCCI, 

2011). 

É valido ressaltar que para cada regime tributário se faz necessário uma série de 

providências nas empresas; muitas delas contábeis andando em conjunto com o assessoramento 

jurídico.  Segundo Fabretti (2007, p. 30), a contabilidade tributária “é o ramo da contabilidade 

que tem por objetivo. Aplicar na prática os conceitos, princípios e normas básicas da 

contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada”. 

Percebe-se que o planejamento tributário e a avaliação das possibilidades permitidas das 

operações antes da ocorrência do fato gerador para que o empresário possa selecionar a melhor 

opção para redução de sua carga tributária. 

 

2.2 REGIMES DE TRIBUTAÇÃO 

 

Atualmente, os Regimes Tributários existentes no Brasil são quatro: Simples Nacional, 

Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro arbitrado. Entretanto, seguindo evidências anteriores e 

para fins do presente estudo, não será analisado o Lucro arbitrado (FONSECA; VALE 

JÚNIOR; ANDRADE; 2017). 

O simples nacional é um tipo de regime de apuração, que globaliza todos os impostos, 

taxas e contribuições. Esse sistema estabelece normas gerais pertinentes ao método 

diferenciado, assegurando as Microempresas e empresas de pequeno porte nas esferas Federal, 

Estadual e Municipal, incluindo as obrigações assessórias, contando também seu outro 

benefício para redução de custos e a dispensa da contribuição patronal de 20% do INSS sobre 

a folha de pagamento. 

Devido alguns benefícios esse regime é o mais solicitado no país, onde em 2017 

145.509.748 e no RN 160.122 empresas optaram pelo simples nacional. Porém, cada empresa 

deve avaliar se este regime é realmente vantajoso diante de sua realidade (SIMPLES 

NACIONAL, 2017). A Lei que regula o Simples é a lei complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006.  

O Lucro Presumido é outro método de apuração e recolhimento simplificado do Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), apropriado às 

pequenas e médias empresas. A aplicação da escrituração contábil habitual representa a forma 

de aplicação da presunção do lucro perante o faturamento da empresa sendo relativo a seu ramo 

de atividade demonstrando no quadro abaixo de acordo com o Decreto 3.000/1999, 516 a 528 

do Regulamento do Imposto de Renda.  Art. 22 da Lei 10.684/2003 da Contribuição Social. 

Pode ser aceito nesse sistema as pessoas jurídicas que não estão obrigadas a apuração no lucro 

real.  

           Para uma escolha exata o gestor precisa analisar qual a seu percentual de lucro perante 

a sua receita bruta, uma vez que será a base para a apuração do seu imposto, não importando se 

http://www.portaltributario.com.br/rir.htm
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no ano terá prejuízo ou lucro abaixo do esperado. Segue dados de acordo com a atual tabela de 

presunção: 

  

a) Comerciais e industriais em geral, e as atividades de loteamento de terrenos, 

incorporação imobiliária, venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, 

atividade rural, atividade gráfica, quando atuar nas áreas industriais e comerciais, 

prestação de serviços hospitalares e de transporte: 8% 

b) Demais serviços de transportes: 16% 

c) Prestação de serviços em geral: 32% 

d) Revenda, para consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool carburante e gás 

natural: 1,6% 

e) Comércio, indústrias, serviços hospitalares e de transporte: 12% 

f) Prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de transporte; 

intermediação de negócios; administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis 

e direitos de qualquer natureza: 32%. 

 

Após a inserir a presunção sobre a receita aplicar as alíquotas de 15% para IR e 9% de 

CSLL. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões 

ou compensações prescritas ou autorizadas por este (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 6º) e 

conceituado pelo RIR de (1999) em seu art 247. E o art 246 comenta que o lucro real estão 

obrigadas as pessoas jurídicas (Lei nº 9.718, de 1998, art. 14). 

 
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior, seja superior ao limite de vinte e 

quatro milhões de reais, ou proporcional ao número de meses do período, quando 

inferior a doze meses; 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 

desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas 

de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 

de capitalização e entidades de previdência privada aberta; 

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais 

relativos à isenção ou redução do imposto; 

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo 

regime de estimativa, na forma do art. 222; 

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de 

assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 

de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultante de vendas 

mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 

            

Ressalta-se que algumas empresas podem optar por um dos três regimes; outras são 

impedidas de utilizar algum destes regimes e outras obrigadas a utilizar determinado regime. A 

escolha do regime tributário que a empresa irá seguir poderá ser feita, a cada ano no mês de 

janeiro (FONSECA; VALE JÚNIOR; ANDRADE, 2017). 

 

2.3 SETOR VAREJISTA DE TECIDOS 

 

O setor têxtil no Brasil corresponde a 2,40 da produção mundial e o 5º maior produtor 

com produção média de 1,8 milhão de toneladas ao ano, empregando atualmente 1,5 milhão de 

empregados diretos e 8 milhões indiretos. Deverá crescer em 2018 5,5% com a expectativa de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9718.htm#art14
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atingir R$ 152 bilhões, com esses dados revela a extrema importância do setor para a nossa 

economia onde deveria ser mais protegido e beneficiado pelos incentivos fiscais devido um 

grande gerador de empregos, alta produção e exportações crescentes consequentemente 

aumenta a arrecadação tributária no país (ABIT, 2018). 

Logo no setor varejista de tecidos no estado do Rio Grande do Norte não tem incentivos 

fiscais sendo tratado de forma integral incluindo todos os tributos mesmo na condição de 

simples nacional. 

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação, dos seguintes tributos: a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); b) 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL); d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); e) 

Contribuição para o PIS/Pasep; f) Contribuição Patronal Previdenciária (CPP); g) Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); h) Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS) (RECEITA FEDERAL, 2018). 

Portanto, diante de toda essa carga tributária observa-se importância do planejamento 

tributário na empresa varejista pesquisada. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar o êxito financeiro do planejamento 

tributário e identificar o regime de tributação mais adequado, sob a ótica da elisão fiscal, de 

uma empresa do ramo de tecidos de Mossoró/RN. Trata-se, portanto, de um estudo de caso, 

pois busca-se apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, descrever, compreender 

e interpretar a complexidade de um caso concreto (MARTINS, 2006). 

Quanto à natureza, classifica-se como qualitativa, pois busca apresentar explicações 

teóricas e pretende se constituir como um estudo intensivo e detalhado dos fenômenos 

(VIEIRA; ZOUAIN, 2005) e descritivo, pois se pretende obter informações sobre determinado 

grupo, no caso a empresa do ramo de tecidos em análise (COLLIS; HUSSEY, 2005; GRAY, 

2012). 

Para a coleta de dados utilizaram-se dados disponibilizados pela empresa, onde foi feito 

contato via telefone e e-mail previamente com o proprietário para que o mesmo disponibilizasse 

os dados para o estudo. Em seguida, procedeu-se pessoalmente à empresa para obtenção dos 

dados. Para tanto, analisou-se a Demonstração do Resultado do exercício social de 2017. 

Na análise realizada, buscou-se observar se o método que a empresa utiliza atualmente 

é benéfico para a entidade e apontar, ainda, qual seria o mais apropriado e que traria melhores 

resultados. Para melhor visualização, os dados são apresentados por meio de gráficos e tabelas 

dos softwares Microsoft Word e Excel (versão Windows 2010). 

 

4 RESULTADOS 

 

           O estudo de caso expõe uma empresa que atua no comercio varejista de tecidos, 

localizada na cidade de Mossoró-RN, onde se evidencia como uma referência de mercado na 

região, lembrando que a empresa estudada é optante do simples nacional, tributada sobre seu 

faturamento bruto. 

O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar a importância do planejamento tributário 

em uma empresa comercial do ramo varejista de tecidos na cidade de Mossoró RN, que possuía 

no ano calendário de 2017, o regime tributário do simples nacional, contudo foi importante o 
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planejamento para detectar sua rentabilidade e competitividade em seu empreendimento, 

minimizando o desembolso desnecessário, nos pagamentos de tributos para os próximos anos.  

Para atender o objetivo do estudo de propor a realização do planejamento tributário de 

forma adequada, foi feita uma simulação com os valores de compra e venda da empresa, com 

o propósito de encontrar o melhor regime tributário. Ressalta-se que as vendas nesse período 

foram de R$ 1.890.870,80 (um milhão, oitocentos e noventa mil, oitocentos e setenta reais e 

oitenta centavos). Já suas compras no mesmo período foram de R$ 1.125.299,62 (um milhão, 

cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos). 

No Gráfico 1, pode se verificar o primeiro regime de tributação a ser analisado, que foi 

o simples nacional, ressaltando-se que foi regime adotado pela empresa em todo o exercício de 

2017. As vendas efetuadas de janeiro a dezembro de 2017 pela empresa foram de R$ 

1.890.870,80 (um milhão, oitocentos e noventa mil, oitocentos e setenta reais e oitenta 

centavos) que foram aplicadas a alíquota do simples nacional. Conforme tabela do anexo I – 

comércio, sobre o valor das vendas encontrou o valor total a recolher de R$ 188.246,07 (cento 

e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos). Houve retirada de pró-

labore de um sócio entre janeiro de dezembro no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que 

foi aplicado 11% do INSS, resultando-se no total a recolher de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos 

e oitenta reais).  

 
Gráfico 1: Regime tributário Simples Nacional 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

As compras efetuadas fora do estado foram de R$ 1.103.797,88 (um milhão, cento e três 

mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) sobre uma alíquota de 7% e 12% 

de acordo com o estado de origem como essas mercadorias são enquadradas como tributadas 

pelo RICMS-RN. O cálculo é feito segundo diferencial de alíquota, ou seja, alíquota do estado 

do Rio Grande do Norte 18% menos a alíquota interestadual. Logo, a diferença de 11% ou 6% 

que gerou o imposto a recolher de R$ 100.236,07 (cem mil, duzentos e trinta e seis reais e sete 

centavos).   

No Gráfico 2, pode-se verificar o segundo regime tributário a ser analisado, o Lucro 

Presumido. Observa-se que o valor do faturamento mensal das vendas de janeiro a dezembro 

se realizado sob a ótica deste regime, foi de R$ 1.890.870,80 (um milhão, oitocentos e noventa 

mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos) e após cálculo, encontrou se um valor de PIS 

de R$ 12.290,66 (doze mil duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) apurados numa 

alíquota de 0,65%, e COFINS de R$ 56.726,12 (cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e seis 
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reais e doze centavos), apurados sobre uma alíquota de 3%. O débito desse imposto não poderá 

ser compensado com o crédito do mesmo, sobre as entradas, pois esse regime é cumulativo em 

relação ao PIS e COFINS.  

 
Gráfico 2: Regime Tributário Lucro Presumido 

 
           Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Também foram apurados 15% de IRPJ que incide sobre um lucro pré-definido de 8% 

sobre o valor das vendas, para maior parte do comércio, que gerou um débito a recolher no 

valor de R$ 22.690,45 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos) 

e 9% de CSLL que incidiu 12% do seu faturamento, gerando um débito a recolher no valor de 

R$ 13.614,27 (treze mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e sete centavos). Além disso, 

também houve retirada de pró-labore (31%) somando com o valor da folha de pagamento (20%) 

de janeiro a dezembro, que gerou um custo R$ 59.644,50 (cinquenta e nove mil, seiscentos 

quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). As compras realizadas fora do estado somaram a 

R$ 1.103.797,88 (um milhão, cento e três mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito 

centavos) multiplicado pela alíquota interna do Estado do Rio Grande do Norte de 18% menos 

o crédito sobre alíquota interestadual de 7% e 12%, variando com o estado de compra deu um 

total R$ 240.120,68 (duzentos e quarenta mil, cento e vinte reais e sessenta e oito centavos). 

No Gráfico 3, apurou-se o terceiro regime tributário a ser pesquisado, que foi o Lucro 

Real com finalidade de comparação em relação aos demais. Com o resultado do exercício de 

janeiro a dezembro encontrou-se um lucro de R$ 384.434,33 (trezentos e oitenta e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). A partir desse lucro apurou-se os 

impostos como: a) IRPJ alíquota de 15%, b) CSLL alíquota de 9%, onde gerou um total a 

recolher de R$ 92.264.24 (noventa e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte quatro 

centavos).  

No lucro real existe a opção de se recolher a apuração do imposto trimestralmente ou 

anualmente. Portanto, esse sistema é não cumulativo em relação ao PIS e COFINS, existindo a 

viabilidade de creditar, as alíquotas que são PIS 1,65% e COFINS 7,6%. No entanto, estas 

foram sobre o valor das vendas de 2017 que foi R$ 1.890.870,80 (um milhão, oitocentos e 

noventa mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos) gerando um valor de PIS de R$ 

31.199,37 (trinta e um mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), e COFINS de 

R$ 143.706,18 (cento e quarenta e três mil e setecentos e seis reais e dezoito centavos). Ressalta-
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se que esses valores podem ser compensados com crédito de PIS e COFINS nas compras no 

valor de R$ 104.090,21 (cento e quatro mil, noventa reais e vinte e um centavos).  

 
Gráfico 3: Regime Tributário Lucro Real 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Cabe destacar ainda que houve retirada de pró-labore (31%) somando com o valor da 

folha de pagamento (20%) de janeiro a dezembro, que gerou um custo R$ 59.644,50 (cinquenta 

e nove mil seiscentos quarenta e quatro reais e cinquenta centavos.  

As compras realizadas fora do estado somaram a R$ 1.103.797,88 (um milhão, cento e 

três mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) multiplicado pela alíquota 

interna do Estado do Rio Grande do Norte de 18% menos o credito sobre alíquota interestadual 

de 7% e 12%, variando com o estado de compra deu um total R$ 240.120,68 (duzentos e 

quarenta mil cento e vinte reais e sessenta e oito centavos). 

No Gráfico 4 verifica-se a diferença em valores dos tributos dos três regimes tributários 

analisados, onde o total do imposto a ser recolhido no período de doze meses no simples 

nacional será de R$ 290.462,14 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

quatorze centavos). Já no lucro presumido, o total do imposto a ser recolhido será de R$ 

405.086,68 (quatrocentos e cinco mil, oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos). E por fim, 

o valor total de imposto a ser recolhido pelo lucro real será de R$ 392.029,42 (trezentos e 

noventa e dois mil, vinte e nove reais e quarenta e dois centavos). 

 
Gráfico 4: Comparativo dos três regimes analisados 

 

               Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Diante dessas informações, constata-se através do planejamento tributário concluído, 

que o melhor regime a ser seguido é o simples nacional, tendo em vista que o mesmo é o menos 
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oneroso se comparado ao lucro real e lucro presumido. Em semelhante estudo, Araújo et al. 

(2017) analisar o êxito financeiro do Planejamento Tributário, e identificar o regime de 

tributação mais adequado sob a ótica da elisão fiscal, em nível federal, de uma empresa que 

atua no comércio de materiais de construção no município de Dourados-MS. Com os resultados, 

os autores encontraram que A escolha pelo Lucro Real Trimestral se mostrou a menos onerosa 

para a empresa, pois possibilita benefícios fiscais permitidos por lei que oferece mais vantagens 

financeiras à empresa. 

Na mesma linha, Fonseca, Vale Júnior e Andrade (2017) avaliar a importância do 

planejamento estratégico tributário como ferramenta de gestão eficaz, tomando como base uma 

empresa comercial do ramo varejista no recôncavo da Bahia. Os resultados encontrados 

revelam que para realizar o planejamento estratégico tributário, faz-se necessário a consulta a 

especialistas (Contadores, Administradores ou Advogados) que estudem e/ou trabalhem nas 

áreas de finanças e tributos, a fim de orientar a alta administração na projeção futura e 

preventiva para tomada de decisões de forma segura. 

Desta forma, constata-se que, em linhas gerais, o presente estudo corrobora aos achados 

de pesquisas anteriores, na medida em que sinaliza a relevância do planejamento tributário, 

através da elisão fiscal, como ferramenta de apoio a gestão, contribuindo para a redução de 

custos e, consequentemente, melhor performance empresarial. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar o êxito financeiro do planejamento 

tributário e identificar o regime de tributação mais adequado, sob a ótica da elisão fiscal, de 

uma empresa do ramo de tecidos de Mossoró/RN.  

Os resultados demonstraram que o melhor regime a ser seguido pela empresa é o simples 

nacional, tendo em vista que o mesmo é o menos oneroso se comparado ao lucro real e lucro 

presumido. Destarte, verifica-se que a empresa em análise deve permanecer com o regime 

tributário no qual já atua no momento. 

Verifica-se, portanto, que planejamento tributário é uma ferramenta útil de gestão 

empresarial, tendo em vista que um correto enquadramento tributário permite a redução de 

carga de tributos e, por conseguinte, melhores resultados para a companhia. Além disso, o 

planejamento tributário também reforça a necessidade dos empresários e profissionais da área 

contábil estarem atualizados em relação à legislação tributária, para que possam oferecer 

informações para a tomada de decisão.  

Destarte, em linhas gerais, o presente estudo corrobora aos achados de pesquisas 

anteriores, na medida em que sinaliza a relevância do planejamento tributário, através da elisão 

fiscal, como ferramenta de apoio a gestão, contribuindo para a redução de custos e, 

consequentemente, melhor performance empresarial. 

O presente estudo trata-se de um estudo de caso, fato este que não pode generalizar os 

resultados. Por este motivo, sugere-se para futuros estudos a realização de um estudo 

comparativo em companhias do mesmo setor ou segmentos diferentes, com o intuito de 

comparar os resultados aqui encontrados e contribuir com o avanço dessa discussão no meio 

acadêmico e profissional, dada a relevância da temática. 
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RESUMO 

À luz da Teoria da Contingência, as práticas de controladoria podem auxiliar os gestores na 

tomada de decisão e no planejamento estratégico. Assim, o objetivo desta pesquisa é de analisar 

as práticas de controladoria utilizadas e os fatores contingenciais de uma empresa industrial do 

ramo alimentício no cenário de pandemia. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de caráter 

descritivo e de natureza qualitativa, mediante estudo de caso. Os resultados permitiram 

conhecer quais práticas de controladoria e os fatores contingentes mais adotados pela empresa 

no cenário de pandemia. Assim, constatou-se que a empresa utiliza 20 práticas de controladoria, 

das quais 45% estão classificadas no segundo estágio dos artefatos da contabilidade gerencial 

(artefatos tradicionais), com foco no controle e no planejamento. Respaldado pela Teoria da 

Contingência, foram utilizados os seguintes fatores contingenciais para a análise: ambiente, 

tecnologia, estrutura, estratégia e gestão. Observou-se que o ambiente da empresa é estável; a 

estratégia mais adotada pela empresa é a defensora; a tecnologia direciona-se para a 

sobrevivência com foco na eficiência dos processos e a estrutura é mecanicista, formalizada e 

centralizada. 

 

Palavras-chave: Fatores Contingenciais. Práticas de Controladoria. Indústria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com as constantes mudanças econômicas, sociais e políticas que afetam os ambientes 

empresariais, as empresas precisam se adaptar ao ambiente em que estão inseridas para 

melhorar o seu desempenho (SILVA et al., 2014). Assim, respaldado pela Teoria da 

Contingência, as empresas utilizam as práticas de controladoria para auxiliar aos gestores na 

tomada de decisão e no planejamento estratégico visando o desempenho organizacional (LIMA; 

MACEDO, 2019). 

A escolha das práticas de controladoria dependem das situações específicas da empresa. 

São vários motivos que afetam a seleção das práticas gerenciais e a sua implementação nas 

organizações, como a estrutura, a estratégia, a incerteza ambiental e a tecnologia da informação 

(OTLEY, 2016; UYAR; KYZEY, 2016). 

Neste início do século XXI, diversos acontecimentos de importância histórica têm 

apresentado à humanidade um novo cenário social. Dentre tais acontecimentos, pode-se citar a 

pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), processo ainda em curso, que vem 

desestabilizando diferentes contextos mundiais (ANTUNES NETO, 2020). 

A pandemia causada pelo novo coronavírus tem exigido diferentes tipos de 

adaptabilidade em todas as áreas, como nos negócios, na educação, no desenvolvimento das 

pesquisas científicas, no modo como as pessoas se comportam, decidem e são ‘forçadas’ a se 

adaptar frente ao contexto atual (NASSIF; CORRÊA; ROSSETO, 2020). 

Deste modo, tendo em vista a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 e seus 

reflexos nos diversos cenários, tais como o campo empresarial, emerge a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as práticas de controladoria utilizadas e os fatores contingenciais de uma 

empresa industrial do ramo alimentício no cenário de pandemia? Assim, o objetivo da pesquisa 

é de analisar as práticas de controladoria utilizadas e os fatores contingenciais de uma empresa 

industrial do ramo alimentício no cenário de pandemia. 

 Para tanto, realizou-se um estudo de caso em uma empresa do ramo alimentício 

instalada há mais de 50 anos no mercado no município de Mossoró-RN. Quanto à abordagem, 

a pesquisa enquadra-se como qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados um 

questionário, adaptado de Souza et al. (2013) e Dalchivon, Wenke e Zanin (2017). 

Cabe destacar que estudos tem abordado sobre fatores contingenciais, práticas de 

controladoria e o desempenho das empresas (CARVALHO; CALLADO; CALLADO, 2018; 

DALCHIVON; WENKE; ZANIN, 2017; LEITE; DIEHL; MANVAILER, 2015; SOUZA et 

al., 2013). Devido ao contexto de pandemia, torna-se relevante analisar tais temáticas, haja vista 

que as práticas de controladoria aplicadas pela empresa depende de vários fatores e pode 

auxiliar os gestores na tomada de decisões em um cenário de crise. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 FATORES CONTINGENCIAIS E AS PRÁTICAS DE CONTROLADORIA 

 

Os fatores contingenciais são explicados pela Teoria da Contingência, que buscam 

compreender como os fatores podem influenciar no desenvolvimento e sobrevivência das 

empresas de acordo com o ambiente que estão inseridas (BEUREN; FIORENTIN, 2014; 

CARVALHO; CALLADO; CALLADO, 2018). 

Os fatores incluem aspectos internos e externos; no interno, tem-se os sistemas de 

informação, a estrutura, estratégia, a posição da empresa no mercado, a participação dos 
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funcionários nos sistemas, e a mudança e, no externo, a tecnologia, concorrência no mercado, 

a cultura nacional e a incerteza (OTLEY, 2016).  

Souza et al. (2013) estudaram cinco fatores que estão relacionados a Teoria da 

Contingência. O fator ambiente, que analisa o ambiente no qual a empresa está inserida. A 

estratégia, ou seja, a análise da estratégia que está sendo adotada pela empresa. A tecnologia, 

que direciona os mecanismos utilizados por outros e das escolhas tecnológicas da empresa. A 

gestão, que aborda as orientações, incentivo dos colaboradores e tipo de relação entre os 

colaboradores e gestores e o fator estrutura, ou seja, a estrutura em que a empresa é inserida, 

como o porte da empresa e as incertezas que impactam na forma como a organização está 

estruturada. 

 Assim, as organizações são influenciadas pelos fatores dos ambientes interno e externo. 

Desse modo, tem-se a controladoria para equilibrar os ambientes e integrar a estrutura 

corporativa da instituição, com a finalidade de gerar informações relevantes a respeito do 

negócio, atividade empresarial e do desempenho organizacional (CARDOSO; CÁCERES, 

2015).  

Para Álvaro e Ramiréz (2017), o uso de técnicas, práticas e ferramentas é fundamental 

no sistema de gestão empresarial para os resultados e a sustentabilidade. Ademais, as práticas 

de controladoria precisam estar alinhadas com os objetivos organizacionais (ABDEL AL; 

MCLELLAN, 2011). 

É importante ressaltar que as práticas de controladoria e da contabilidade gerencial 

foram desenvolvidas em quatro grande estágios evolutivos. O primeiro estágio, que se deu antes 

da década de 1950, tinha como foco a determinação do custo e do controle financeiro. O 

segundo estágio (1965), direcionou-se para o controle e planejamento empresarial. O terceiro 

estágio (1985), por sua vez, foca na redução do desperdício de recursos utilizados nos processos 

dos negócios. Já o quarto e último estágio (1990 – atual) tem como objetivo a geração ou criação 

de valor para o cliente, acionista e inovação organizacional) (ASSUNÇÃO et al., 2014). 

Neste sentido, pesquisas foram desenvolvidas com o intuito de identificar quais as 

práticas de controladoria são utilizadas pelas companhias brasileiras de acordo com os quatro 

estágios evolutivos supracitados, bem como quais os fatores contingentes influenciam na 

adoção de tais práticas, as quais serão discutidas a seguir. 

Andrade et al. (2013), buscaram identificar a intensidade da utilização de práticas de 

contabilidade gerencial estratégica (CGE) e a influência de algumas das principais variáveis 

contingenciais (estratégia e tamanho da empresa) que podem explicar essas práticas. Os 

resultados indicam que “medição integrada do desempenho” e “custeio meta” representam 

práticas de CGE amplamente utilizadas, seguidas de “benchmarking”, “precificação 

estratégica”, “custeio estratégico”, “avaliação e monitoramento da marca”. 

 Assunção et al. (2014), por sua vez, analisaram a relação entre os artefatos da 

contabilidade gerencial evidenciados pelas maiores empresas de capital aberto no Brasil e as 

características do sistema de controle dos seus ciclos de vida, constando-se que estas 

companhias utilizam tanto artefatos dos primeiros estágios (1 e 2), classificados como 

tradicionais, como também dos estágios 3 e 4, entendidos como modernos. 

Leite, Diehl e Manvailer (2015) analisaram as práticas de controladoria, os fatores 

contingenciais e o desempenho, mostrando que as práticas de controladoria mais aplicadas são 

o orçamento operacional, a avaliação de desempenho, o planejamento tributário e que o 

alinhamento entre os fatores contingenciais e a escolha de práticas de controladoria podem 

refletir diretamente no desempenho das empresas. 

  Dalchivon, Wenke e Zanin (2017) constataram que as práticas de controladoria mais 

utilizadas em uma cooperativa de crédito são as do segundo estágio dos artefatos da 
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contabilidade gerencial, e que as práticas controladorias mais aplicadas são o retorno sobre o 

investimento (ROI), análise custo/volume/lucro (CVL), análise do valor presente líquido 

(VPL), avaliação de desempenho, controles internos e orçamento de capital. 

Carvalho, Callado e Callado (2018), encontraram uma relação estatística significativa 

dos fatores contingenciais relacionados as características do gestor com o desempenho de uma 

rede de franquias e em quanto aos fatores contingências relativos a empresa, tamanho e mercado 

não apresentaram uma significância estatística. 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para analisar as práticas de controladoria utilizadas e os fatores contingenciais de uma 

empresa industrial do ramo alimentício no cenário de pandemia, realizou-se um estudo de caso 

com abordagem qualitativa. 

A pesquisa foi realizada no Município de Mossoró/RN, em uma empresa industrial do 

ramo alimentício que está no mercado há mais de 50 anos. A empresa foi selecionada pela sua 

contribuição na economia local e a durabilidade no mercado, bem como pela amostragem por 

acessibilidade e conveniência dos pesquisadores.  

Quanto à coleta de dados, realizou-se no período de Maio de 2021, através de um 

questionário estruturado pela plataforma Google Forms. O instrumento foi composto por 25 

questões, em 6 seções: características do respondente, práticas de controladoria utilizadas, 

fatores contingenciais ambiente, fatores contingenciais estratégia, fatores contingenciais 

tecnologia, fatores contingenciais gestão e fatores contingenciais estrutura.  

Utilizou-se a escala likert de 5 pontos; na seção sobre a utilização das práticas 

considerou-se: 1) não sei responder, 2) não utilizou, 3) utiliza raramente, 4) utiliza às vezes e 

5) utiliza sempre. Na seção dos fatores considerou-se o grau de concordância e discordância: 

1) discordo totalmente, 2) discordo, 3) indiferente (não sei ou não quero responder), 4) concordo 

e 5) concordo totalmente. 

Para as práticas de controladoria, utilizou-se o modelo adaptado de Dalchivon, Wenke 

e Zanin (2017) e Leite, Diehl e Manvailer (2015), apresentados no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Práticas de controladoria 

Práticas de controladoria 

Análise do Retorno sobre o Investimento (ROI) 

Custeio Padrão  

Custeio por Absorção  

Custeio Variável  

Análise Custo/Volume/Lucro (ponto de equilíbrio)  

Análise do VPL (Valor Presente Líquido e/ou Taxa de análise de balanços)  

Avaliação de desempenho da empresa (indicadores de análise de balanços)  

Controles internos administrativos  

Controles internos para proteção de ativos (controle patrimonial)  

Orçamento de capital  

Orçamento operacional  

Planejamento tributário  

Preço de transferência  

Análise de terceirização (outsourcing)  

Custeio ABC  

Custeio Kaizen  

Custeio Meta  

Análise de cadeia de valor 

Balanced Scorecard (BSC) 



 

97 

 

 

Gestão Baseada em Valor (VBM)  

Gestão Interorganizacional de Custos (GIC)  

Indicadores-chave de Desempenho (KPI)  

Sistema de Gestão Econômica (GECON)  

Teoria das Restrições (TOC)  

Valor Econômico Agregado (EVA)  

Fonte: Adaptada Dalchivon, Wenke e Zanin (2017) e Leite, Diehl e Manvailer (2015) 

 

Para a análise dos fatores contingenciais, utilizou-se os fatores ambiente, estratégia, 

tecnologia, gestão e estrutura com base nas dimensões de Mintzber (2011), estratégias de Miles, 

Snow, Meyer e Coleman (1978), bem como o modelo adaptado de Souza et al. (2013). 

O questionário foi aplicado com o gestor da empresa responsável pela unidade de 

controladoria. Quanto às características do gestor, o mesmo é do gênero masculino, possui 40 

anos de idade, atua no mercado há 20 anos e tem vínculo com a empresa em estudo há mais de 

5 anos.  

Para a tabulação dos resultados, utilizou-se o Microsoft Excel (2013); para encontrar a 

média das respostas da escala, adotou-se 0 (não e 1 (sim) e, para a análise, realizou-se um 

acareamento entre os resultados obtidos com os achados da literatura e estudos anteriores. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 PRÁTICAS DE CONTROLADORIA  

 

Para analisar as práticas de controladoria utilizadas pela empresa em estudo aplicou-se 

um questionário com o gestor responsável pela unidade de controladoria, indagando-se a 

respeito da utilização de tais práticas, conforme Tabela 1.  

Percebe-se que a média das respostas do gestor concentra-se no item “utiliza sempre” 

(0,52), “utiliza as vezes” (0,24), “utiliza raramente (0,04)” e “não utiliza” (0,20). Assim, as 

práticas que o gestor “utiliza sempre” são: as Análise do Retorno sobre o investimento (ROI), 

Custeio por absorção, Custeio variável, Avaliação de desempenho da empresa (indicadores de 

análise de balanços), Controles internos para proteção de ativos (controle patrimonial), 

Orçamento operacional, Planejamento Tributário, Preço de transferência, Custeio ABC, 

Custeio kaizen, Custeio meta, Análise de cadeia de valor e Valor econômico agregado (EVA). 

Em relação ao item “Utiliza ás vezes”, as práticas são: Custeio padrão, Análise 

Custo/Volume/Lucro (ponto de equilíbrio), Controles internos administrativos, Orçamento de 

capital, Análise de terceirização (outsourcing), Indicadores-chave de desempenho (KPI). 

 
Tabela 1: Práticas de controladoria 

Práticas 
Não sei 

responder 

Não 

utiliz

a 

Utiliza 

raramente 

Utiliza 

às vezes 

Utiliza 

sempre 

Análise do Retorno sobre Investimento 

(ROI)  
0 0 0 0 1 

Custeio padrão 0 0 0 1 0 

Custeio por absorção 0 0 0 0 1 

Custeio variável 0 0 0 0 1 

 Análise Custo/Volume/Lucro (ponto de 

equilíbrio) 
0 0 0 1 0 

Análise do VPL (Valor Presente Líquido 

e/ou Taxa de análise de balanços)  
0 0 1 0 0 
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Avaliação de desempenho da empresa 

(indicadores de análise de balanços)  
0 0 0 0 1 

Controles internos administrativos 0 0 0 1 0 

Controles internos para proteção de ativos 

(controle patrimonial) 
0 0 0 0 1 

Orçamento de capital 0 0 0 1 0 

Orçamento operacional 0 0 0 0 1 

Planejamento tributário 0 0 0 0 1 

Preço de transferência 0 0 0 0 1 

Análise de terceirização (outsourcing)  0 0 0 1 0 

Custeio ABC 0 0 0 0 1 

Custeio kaizen 0 0 0 0 1 

Custeio meta 0 0 0 0 1 

Análise de cadeia de valor 0 0 0 0 1 

Balancead Scorecard (BSC) 0 1 0 0 0 

Gestão baseada em valor (VBM) 0 1 0 0 0 

Gestão interorganizacional de custos(GIC) 0 1 0 0 0 

Indicadores-chave de desempenho(KPI) 0 0 0 1 0 

Sistema de gestão econômica(GECON) 0 1 0 0 0 

Teoria das restrições(TOC) 0 1 0 0 0 

Valor econômico agregado (EVA) 0 0 0 0 1 

Média das respostas 0 0,20 0,04 0,24 0,52 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Quanto as práticas que o gestor “Utiliza raramente”, tem-se a Análise do VPL (Valor 

Presente Líquido e/ou Taxa de análise de balanços) e as que não são utilizadas pela empresa 

“Não utiliza”, são: Balancead Scorecard (BSC), Gestão baseada em valor (VBM), Gestão 

interorganizacional de custos (GIC), Sistema de gestão econômica (GECON) e Teoria das 

restrições (TOC). 

Para analisar as práticas de controladoria utilizadas, observou-se a classificação por 

estágio para compreender a necessidade gerencial do gestor (Tabela 2). Nota-se que 45% das 

práticas de controladoria utilizadas correspondem ao estágio 2, 20% ao estágio 1 e 3 e 15% ao 

estágio 4. O estágio 1, refere-se as práticas voltadas para o controle de custos e financeiros. 

Condizente com os estudos de Beuren e Müller (2010), Reis e Teixeira (2013) e Leite, Diehl e 

Manvailer (2015), que corroboram quanto às práticas Custeio por absorção, custeio variável e 

Analise do Retorno sobre Investimento (ROI) como as que são mais utilizadas pela empresa do 

primeiro estágio.  

No estágio 2, as práticas tem foco no planejamento e controle da gestão. Os resultados 

em relação ao Preço de transferência, confronta-se com Dalchiavon, Wernke e Zanin (2017), 

que menciona que o Preço de Transferência é o menos utilizado dentre as práticas, pois na 

empresa em estudo utiliza sempre. 
 

Tabela 2: Práticas de controladoria por estágio 

Estágio Práticas % Utilização 

1º 

Análise do Retorno sobre Investimento (ROI)  

20% 
Custeio padrão 

Custeio por absorção 

Custeio variável 

2º 

Análise Custo/Volume/Lucro (ponto de equilíbrio) 

45% 
Análise do VPL (Valor Presente Líquido e/ou Taxa de análise de balanços)  

Avaliação de desempenho da empresa (indicadores de análise de balanços)  

Controles internos administrativos 
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Controles internos para proteção de ativos (controle patrimonial) 

Orçamento de capital 

Orçamento operacional 

Planejamento tributário 

Preço de transferência 

3º 

Análise de terceirização (outsourcing)  

20% 
Custeio ABC 

Custeio kaizen 

Custeio meta 

4º 

Análise de cadeia de valor 

15% Indicadores-chave de desempenho(KPI) 

Valor econômico agregado (EVA) 

  Total 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

  

No estágio 3, as práticas tem foco nas perdas. Com base na teoria de Beuren e Müller 

(2010) e McLellan e Moustafa (2011) são umas das práticas mais utilizadas, como a Analise de 

Terceirização e na empresa em estudo, constatou-se que utiliza as vezes. Em relação ao estágio 

4, o foco é na criação de valor e percebe-se que são as práticas menos utilizadas. Conforme 

Ahmad (2014) há uma alta resistência das organizações em inovarem suas práticas. 

Percebe-se, com base no estudo que mesmo em cenário de pandemia, a empresa utiliza-

se de práticas mais voltadas ao controle de custos e planejamento, classificadas nos artefatos 

gerenciais 1 e 2, com 75% de utilização. 

 

4.2 FATORES CONTINGENCIAIS  

  

Para analisar os fatores contingenciais da empresa industrial do ramo alimentício no 

cenário de pandemia, aplicou-se um questionário com o gestor em relação ao ambiente, a 

estratégia, a tecnologia e a gestão. A Tabela 3 apresenta os resultados que referem-se aos fatores 

contingenciais em relação ao ambiente. 

 
Tabela 3: Fatores contingenciais em relação ao ambiente 

Fatores Contingenciais em relação ao ambiente 

D
is

co
rd

o
 

to
ta

lm
en

te
 

D
is

co
rd

o
 

In
d

if
er

en
te

 

C
o

n
co

rd
o

 

C
o

n
co

rd
o

 

to
ta

lm
en

te
 

O ambiente é simples e estável 0 0 0 0 1 

O ambiente é complexo e turbulento 0 1 0 0 0 

Acompanha as mudanças que estão ocorrendo na economia, no mercado, nas 

relações sociopolíticas 0 0 0 0 1 

Algum desenvolvimento tecnológico pode transformar o ambiente todo 0 0 0 1 0 

A concorrência tem um peso 0 0 0 1 0 

Tem um grau de hostilidade do mercado 0 0 0 1 0 

Média  0 0,17 0 0,5 0,33 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

 

 Percebe-se que a média de concordância em relação aos fatores do ambiente é 0,83. Para 

o gestor, o ambiente organizacional é estável e livre de tumultos, buscam acompanhar o que 
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está ocorrendo na economia e no mercado, a tecnologia influencia na atmosfera local ajudando 

a enfrentar a concorrência e existe uma hostilidade no mercado.  

Com base nas respostas do gestor e nas dimensões de Mintzber (2011) a empresa tem 

um ambiente organizacional de fácil compreensão (simples) e que não sofre com o imprevisto, 

como mudanças econômicas, demandas de clientes e tecnológicas, além do ambiente hostil, 

que representa o nível de concorrência e a disponibilidade de recursos (MINTZBERG, 2011). 

Na Tabela 4 tem-se os fatores contingenciais relacionados com a estratégia. 

 Em relação as estratégias, a média de concordância do gestor é de 0,93. Observa-se que 

a organização adota estratégias visando combater as táticas utilizadas pela concorrência, busca 

se precaver das adversidades mercadológicas, preservar o nicho particular, neutralizando 

ameaças e otimizando as oportunidades e reagindo as mudanças que surgem. 

 
Tabela 4: Fatores contingenciais em relação a estratégia 

Fatores Contingenciais em relação a estratégia 
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A empresa adota um ante estratégia 0 0 0 1 0 

A empresa reagi a qualquer mudança que surja 0 0 0 1  

A empresa tenta defender um nicho particular 0 0 0 0 1 

A empresa analisa e identifica novas ameaças e oportunidades 0 0 0 1 0 

A empresa adota uma postura inovadora e proativa procurando 

novas oportunidades e avaliando as atividades existentes 0 0 0 0 1 

A postura do meio ambiente é competitiva  0 0 0 0 1 

A postura do meio ambiente é competitiva colaborativa 0 0 1 0 0 

Média  0 0 0,14 0,43 0,50 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

 

Com base nas respostas do gestor e nas estratégias de Miles et al. (1978), a estratégia 

adotada pela empresa é a defensora, pois a empresa se esforça em manter o domínio estável do 

nicho do produto, visando qualidade e preços competitivos. Na Tabela 5, observa-se os fatores 

relacionados a tecnologia. 

 
Tabela 5: Fatores contingenciais em relação a tecnologia 

Fatores Contingenciais em relação a tecnologia 
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Os processos usados para transformar recursos são padronizados e 

roteirizados 0 0 0 1 0 

A tecnologia enrijece operações  0 0 1 0 0 

A tecnologia é flexível  0 0 0 1 0 

A empresa enfrenta escolhas tecnológicas  0 1 0 0 0 

Média  0 0,25 0,25 0,5 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  
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Na Tabela 5, nota-se que a média de concordância em relação ao fator tecnologia é 0,5, 

apresentando que os processos da empresa são padronizados, roteirizados e flexíveis. Para o 

gestor, a tecnologia está relacionada a sobrevivência, pois ajuda na produção de escala e no 

desenvolvimento de novos produtos. 

Os principais fatores que interferem no andamento da organização são a tecnologia e as 

adversidades mercadológicas, em que os fatores da tecnologia estão relacionados ao ambiente 

interno da empresa e são ferramentas que podem intervir no externo como na atitude de 

concorrentes, bem como afetar as metas que buscam o melhorar o desempenho organizacional 

(OTLEY, 2016).  

Corroborando com os achados de Leite, Diehl e Manvailer (2015), em que as empresas 

visam a tecnologia como um meio para eficiência dos processos, sendo rotineiros, complexos 

e padronizados. Na Tabela 6, apresentam-se os fatores relacionados a gestão. 
 

 
Tabela 6: Fatores contingenciais em relação a gestão 

Fatores Contingenciais em relação a gestão 
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As pessoas procuram por desafios e envolvimento 0 0 0 1 0 

Os valores e crenças modelam a cultura e a subcultura empresariais 0 0 0 1 0 

A filosofia dominante é autoritária  0 0 1 0 0 

A filosofia dominante é democrática 0 0 0 0 1 

A filosofia ressalta enfoques inovador e assume risco 0 0 0 0 1 

Média  0 0 0,2 0,4 0,4 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

 

 Na Tabela 6, observa-se uma média de concordância de 0,8, em que a busca de novos 

desafios, a interferência dos valores e da cultura, a democracia e a inovação são fatores 

relacionados a gestão. Para Hamann (2017) o sucesso da organização depende muito das 

relações estabelecidas entre os níveis hierárquico. 

Na Tabela 7, nota-se que a média de concordância é de 0,75, em que a estrutura da 

empresa é de grande porte, com objetivos e refletida pelas incertezas do ambiente. Com base 

no gestor, pode-se classificar a estrutura da organização mais mecanicista, pois existe um 

grande divisão de trabalho, com decisões mais centralizadas. Condizente com os resultados 

apresentados por Leite, Diehl e Manvailer (2015), pois a maioria das empresas brasileiras 

tendem a ter uma estrutura mecanicista, formalizada e centralizada. 

 
Tabela 7: Fatores contingenciais em relação a estrutura 

Fatores Contingenciais em relação a estrutura 
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A organização é burocrática  0 0 1 0 0 

Os objetivos da organização definem a estrutura da organização 0 0 0 1 0 

O porte da empresa é grande 0 0 0 1 0 
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A incerteza do ambiente impacta na forma como a organização 

está estruturada 0 0 0 1 0 

Média  0 0 0,25 0,75 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2021).  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo buscou analisar as práticas de controladoria utilizadas e os fatores 

contingenciais de uma empresa industrial do ramo alimentício no cenário de pandemia, à luz 

da Teoria da Contingência. Para tanto, realizou-se um estudo de caso com abordagem 

qualitativa, por meio da aplicação de um questionário com o gestor responsável pela unidade 

de controladoria da empresa analisada. 

Observou-se que as práticas utilizadas pela empresa são Análise do Retorno sobre o 

investimento(ROI), Custeio por absorção, Custeio variável, Avaliação de desempenho da 

empresa (indicadores de análise de balanços), Controles internos para proteção de 

ativos(controle patrimonial), Orçamento operacional, Planejamento Tributário, Preço de 

transferência, Custeio ABC, Custeio kaizen, Custeio meta, Análise de cadeia de valor, Valor 

econômico agregado (EVA), Custeio padrão, Análise Custo/Volume/Lucro (ponto de 

equilíbrio), Controles internos administrativos, Orçamento de capital, Análise de terceirização 

(outsourcing), Indicadores-chave de desempenho(KPI), Análise do VPL (Valor Presente 

Líquido e/ou Taxa de análise de balanços).  

Quanto à identificação dos fatores contingenciais, percebeu-se que o ambiente na qual 

a organização está inserida é estável e livre de tumultos. A empresa adota estratégia com o 

intuito de combater a concorrência. Constatou-se que possui fundamentos de tecnologia a qual 

busca uma maior eficiência nos processos. Com relação ao fator gestão foi possível analisar 

que não existe uma cultura autoritária e que os colaboradores estão sempre em busca de novos 

desafios. Em se tratando da sua estrutura organizacional a empresa é considerada de grande 

porte, sendo avaliada pelo gestor de forma burocrática em sua organização, pois existem 

incertezas no âmbito ambiental e impactos capazes de gerar incertezas.  

No que se refere as limitações da pesquisa, vale salientar a questão de o questionário ter 

sido aplicado em uma única empresa. Outro fator foi a falta de trabalhos realizadas na mesma 

linha de pesquisa, voltado exclusivamente para indústrias. Por se tratar de um estudo de caso, 

os dados são limitados, uma vez que esses refletem a realidade da empresa, gerando 

informações que possam comprometer seu desempenho comercial no que se refere a 

competitividade no ramo empresarial.  

Como sugestões para pesquisas futuras sobre esse tema, recomenda-se a realização de 

estudos com um maior número de empresas, o que irá possibilitar a realização de outras 

discussões, bem como comparativos. Realizar um estudo aplicando um estudo de caso múltiplo, 

além de aplicar procedimentos estatísticos para a análise, como a análise fatorial entre as 

práticas de controladoria e os fatores contingenciais. 
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RESUMO 

 

O trabalho teve como objetivo analisar a gestão de custos na atividade da pecuária. O local onde 

o trabalho foi desenvolvido foi no município de Campo Grande/RN, evidenciando a forma de 

como os pequenos produtores usam a contabilidade de custos na criação de gado. A 

metodologia utilizada para o estudo foi de natureza exploratória e descritiva, com abordagem 

qualitativa, utilizando como procedimento técnico o estudo de caso. Os resultados obtidos na 

pesquisa mostraram que os pequenos produtores de gado desconhecem em sua grande parte a 

importância da mensuração correta dos custos incorridos na criação de gado, sendo visto com 

algo totalmente distante da realidade dessas pessoas, causando uma impressão distorcida de que 

esse tipo de procedimento tem um altíssimo custo financeiro envolvido, fazendo com que se 

tenha a impressão errônea de que é algo apenas acessível para criadores de grande porte. 

 

Palavras-chave: Custos. Agropecuária. Contabilidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um mundo cada vez mais carente e necessitado de novas fontes de alimento, 

essa tem sido a principal preocupação a longo prazo por parte de muitos cientistas que 

acompanham uma demanda crescente por mais comida, podendo ser notado uma correlação 

entre o aumento da população e o crescimento da indústria alimentícia que cada vez mais a sua 

demanda expandi para tentar entregar mesmo com uma oferta limitada (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, FAO, 2017). 

Diante desse cenário surge a pecuária, uma atividade pertencente ao setor primário da 

economia, que é uma das principais áreas de comércios nos últimos tempos sendo responsável 

por levantar o produto interno bruto (PIB) por diversas vezes compensando o desempenho ruim 

dos outros setores. Está cada vez mais interligada ao meio ambiente industrial e mais 

dependente das transformações nas técnicas e nos recursos tecnológicos fazendo com que o uso 

de tecnologias para maximizar a produção seja indispensável para obtenção de bons resultados 

(BOLFE, 2016). 
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A pecuária brasileira é uma das mais importantes do mundo e tem os seus resultados 

reconhecidos tanto dentro como fora do país onde atua nos mercados mais exigentes. É notório 

o reconhecimento que a carne brasileira é considera por muitos uma das melhores do planeta e 

a criação de gado leiteiro é considerado exemplo por bastante lugares do mundo no qual se 

espelham na produção brasileira, mas para que esse resultado fosse alcançado foi necessário foi 

necessário um aperfeiçoamento do trabalho em busca da máxima eficiência (BOLFE, 2016). 

Diante dos avanços da pecuária e de forma alinhada com as boas práticas de meio 

ambiente visando a exploração sustentável, criou-se o estatuto da Terra, disposto na Lei nº 

4.504, de 20 de novembro de 1964, a lei determina medidas de assistência e proteção à 

economia rural, assistência técnica, produção e distribuição de sementes e mudas, criação, 

venda e distribuição de reprodutores e uso de inseminação artificial, mecanização agrícola, o 

cooperativismo, além de introduzir um plano de reforma agrária pautada na consagração de 

propriedades familiares (BRASIL, 2020). Para Marion (2017), as empresas rurais são aquelas 

que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais 

e da transformação de determinados produtos agrícolas. 

Com o avanço das plantações e principalmente dos rebanhos os produtores diante de um 

mercado que estava a se tornando cada vez mais competitivo tiveram que buscar novos métodos 

de gestão e diante desse cenário, a contabilidade de custos surge como uma forma aliada na 

gestão dos custos envolvidos no auxílio da produção agrícola (BOLFE, 2016).  

O conhecimento financeiro auxilia no planejamento, na solução de problemas e nas 

tomadas de decisão. As finanças fornecem um mapa com números e análises que o ajudam a 

desempenhar bem suas funções. Além disso, o empresário rural precisa conhecer a 

Contabilidade e finanças para entender os relatórios financeiros preparados por outros 

segmentos da organização. O empresário precisa saber o que significam os números, ainda que 

não tenham como gerá-los (CREPALDI, 2012). 

O modelo de sistema de informações de custos (SIC) para as empresas rurais tem como 

função primordial gerar informações suficientes, adequadas e reais para a gestão estratégica dos 

seus custos. Deve ainda, proporcionar maior controle financeiro sobre o ciclo produtivo e 

avaliar o desempenho econômico-financeiro da empresa e atividades que desenvolvem, 

possibilitando as tomadas de decisões no gerenciamento do processo produtivo com maior 

confiabilidade e segurança para o criador (SÊMOLA, 2003). 

Diante das novas exigências impostas pelo contexto moderno de produção diante de um 

mercado cada vez mais competitivo no qual mais qualidade e menores CP são um dos principais 

objetivos dos produtores rurais, uma eficiente estrutura administrativa do setor produtivo torna-

se imprescindível para a sobrevivência, continuidade e desenvolvimento da propriedade 

agropecuária.  

Neste sentido, a utilização de ferramentas como o SIC, capazes de gerar instruções 

financeiras confiáveis para o apoio da gestão econômica/financeira, parece ser um dos possíveis 

caminhos para uma inadiável reorganização desses produtores. Esta pesquisa tem como 

questão: Como é feita a análise e mensuração dos custos na atividade da pecuária? O 

trabalho tem como objetivo analisar a gestão de custos na atividade da pecuária.  

O trabalho tem como justificativa, averiguar e conhecer de que maneira os produtores 

estão lidando com a mensuração dos seus custos, diante de um mercado que cada vez mais tem 

se desenvolvido diante disso tem se tornando cada vez mais competitivo tornando a informação 

correta acerca dos gatos envolvidos no manejo como diferencial para sair na frente da 

concorrência. O trabalho tem como contribuição acadêmica explorar e difundir cada vez mais 

o assunto de contabilidade de custos e sobre a importância do seu conhecimento. Já para 
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sociedade é melhor embasamento das teorias de custos para os produtores e empresas rurais do 

agronegócio que poderiam ter uma melhor mensuração dos seus custos. 

 

2 REVISÃO LITERATURA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA PECUÁRIA 

 

Na pecuária de corte existem três estágios pelos quais os animais são submetidos até o 

momento do abate. Fica a cargo das propriedades rurais escolherem qual melhor se adequa, 

geralmente, seguem apenas uma etapa, como forma de reduzir tempo de retorno financeiro 

acelerando a entrada de recursos no empreendimento. Assim, as atividades são classificadas 

como: cria, recria e engorda.  

De acordo com o que diz Crepaldi (2012), na cria a atividade principal é a criação do 

bezerro e após o desmame a venda do mesmo, período igual ou inferior a doze meses, 

produzindo a matriz, após o desmame, gerando uma nova matriz, normalmente um bezerro por 

ano. Marion e Segatti (2012) consideram que a recria consiste na venda do novilho um bezerro 

a cada ano a venda do novilho magro para engorda, a partir do bezerro desmamado, produzi-lo 

para a próxima etapa, a recria leva em torno de mais um ano após a compra do bezerro. 

A engorda é atividade denominada invernista, pois a partir de um novilho ainda magro 

adquirido para após um tempo de engorda ser colocado à disposição para o abate. Nesta etapa 

acrescenta se ao tempo de mais um ou então dois anos ao processo, levando a criar, recriar e 

engorda chegando a um tempo de algo em torno de trinta e seis meses para finalização completa 

do processo (MARION, 2010).  

Para uma fazenda que deseja atuar nestas três etapas é necessário que o empreendimento 

rural disponha de uma boa infraestrutura com um quadro de funcionários e com um excelente 

controle de custos é assim de tudo é importante haver um bom planejamento financeiro que 

possam manter o funcionando das operações do negócio, já que os lucros futuram só iram vir a 

médio e longo prazo ,assim diante deste  cenário muitas fazendas preferem trabalhar apenas 

com duas etapas resultando numa redução de tempo significativa impactando diretamente o 

faturamento e custos menos elevados. 

 

2.2 CUSTOS E CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO  

 

O lucro é objetivo almejado por toda e qualquer organização que emprega os seus 

recursos financeiros como também recursos humanos (SMITH, 1776). Com tudo para que esse 

tão almejado resultado seja alcançado é necessário um conhecimento sobre os custos e de forma 

eles podem impactar na sua empresa. 

Os métodos de custeio são utilizados como forma de saber quais os custos estão 

incorridos sobre aquela organização, existem dois tipos de métodos de custeio mais utilizados 

absorção e variável onde o principal objetivo é a separação de custos variáveis e fixos e definir 

qual o grau de importância terá dentro da organização (MOURA, 2005). O custeio por absorção 

consiste no ato de verificação de todos os custos envolvidos na produção de bens sou serviços 

prestados (SÁ, 2009). Custeio variável tem apenas os gastos variáveis apurados no custo das 

vendas variando assim de acordo com o faturamento da empresa (MOURA, 2009). 

A empresa rural é o empreendimento que pode ser pessoa física quanto jurídica pública 

ou privada que explora economicamente e racionalmente dentro do que tange a legislação 

vigente, que possui rendimento econômico da região onde se estar situado explorando e 

preservando a vegetação nativa (CREPALDI, 2007). 
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Contabilidade rural é o ramo que estuda o patrimônio rural que geralmente é composto 

por ativos biológicos como, cabeças de gado, terra, tratores, estoques de produtos agrícolas 

entre eles sementes e até mesmo fertilizante e não deixando de fora também os passivos, temos 

contas como empréstimos, pagamento de fornecedores, obrigações trabalhistas e Patrimônio 

Líquido (capital, reservas, entre outros). Um fato curioso e interessante, segundo Marion (2016) 

o período de enceramento do exercício difere da contabilidade comercial e industrial já que a 

mesma não é obrigada a espera do final do ano para que seja feito o enceramento do exercício 

vigente. 

Segundo Crepaldi (2012), ele ressalta que mesmo diante da importância da 

contabilidade rural para o sucesso do negócio, ela ainda é pouco usada no Brasil os produtores 

ainda se utilizam de maneiras arcaicas de controle, diante de um pensamento onde acreditam 

que tais novas técnicas não irá gerar nem uma contribuição e assim não havendo um incremento 

ou então melhorias financeiras. Onde muitos fazendeiros procuram um contador apenas na 

época de declaração de imposto de renda desconhecendo o valor que uma informação contábil 

correta pode gerar em seus negócios contribuindo para um aperfeiçoamento da empresa rural 

com planejamentos futuros encontrando os pontos fracos para corrigi-los e conservando pontos 

fortes na atividade produtiva determinando o sucesso na ajuda ao empresário com auxílio no 

controle gerencial e patrimonial de sua empresa. 

Além dos métodos de custeio já citados anteriormente ainda podemos citar mais vários 

outros meios de saber os custos envolvidos. O custeio abc constitui uma nova forma de 

financeira de gerir as instituições, em particular as empresas que pretende adentrar nesse 

mercado que cada vez mais caminha para algo extremamente disputado (JORDAN et al., 2011). 

Onde esse sistema orienta para as verdadeiras causas que geram os fatos ou atos que podem vir 

a gerar custos, a sua implementação no setor do agronegócio onde o mesmo possui 

características únicas que o diferem dos outros forma de negócio uma dos princípios pontos que 

podem ser apontados para isso é fato de não existir uma padrão de rotina a ser seguido já que 

nesse tipo de empreendimento as rotinas nunca são as mesmas, assim causando um 

estranhamento (DI DOMENICO; LIMA, 1995). 

 

2.3 GESTÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE 

 

Com relação aos sistemas de custos da produção de gado bovino (MALAFAIA et al., 

2006), assim como a implantação dos sistemas de custos de uma empresa da zona urbana, em 

um empreendimento rural a uma série de passos que devem ser seguidos, tais como: separação 

dos gastos em custos de produção e despesas, que é onde se encontra a maior dificuldade, pois 

alguns conceitos de custo direto, indireto, fixo ou variável não se aplicam da mesma forma que 

nos modelos comuns de negócio.  

Desta forma, para se gerenciar os custos de produção do gado bovino é necessário 

conhecer os conceitos relacionados à atividade, pois há diversos enfoques que podem ser dados 

e várias metodologias que podem ser utilizadas, dependendo do método escolhido, se obterá 

um resultado que pode demonstrar um custo maior ou menor por unidade produtiva, 

prejudicando o controle e a competitividade da propriedade no mercado (MELZ, 2013). 

A melhora na performance e na capacidade produtiva é um fator primordial para adesão 

as boas práticas e métodos de custeio na cultura de criação de gado bovino. Através do estudo 

das análises feitas tomando como base os itens de análise dos custos estão, custo, volume e 

lucro, resultante da aplicação das práticas envolvendo os sistemas de custo ,é possível fazer a 

mensuração e identificação de itens de extrema importância como para o planejamento das 

ações que podem ajudar na melhor tomada de decisão pelos administradores do negócio como 
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base nos seguintes objetos, o volume mínimo de produção necessário para que aja  a obtenção 

do lucro(ponto de equilíbrio contábil), encontrando um ponto de estabilidade financeiro e de 

produtividade , dentro dos fatores limitadores da capacidade produtiva (MEGLIORINI, 2007). 

Identificar os limitadores que podem vir a interferir na capacidade produção de bovinos 

é podendo gerar problemas de produção como sendo área de pastagem, as estações de seca e 

chuva, o recurso financeiro do produtor. Uma solução para manter a produção regular com 

menores chances de imprevistos, com entregas programadas do produto ao frigorífico, é o 

confinamento. Ao modificar o sistema de produção do manejo tradicional, o pasto, para o 

confinamento, os custos tendem a aumentar, todavia, a produtividade também (LOPES; 

MAGALHÃES, 2005). 

A Norma presente no CPC 29 (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS), 

relativo ao tratamento dos ativos biológicos e produtos agrícolas estabelecendo os 

procedimentos contábeis corretos a serem adotados. Para utilizar de maneira correta é 

necessário se atentar a conceito de ativo biológico, que pode ser entendido como um animal ou 

planta viva que estão sujeitos a transformação biológicas, ou seja vindo passar pelos processos 

de crescimento, degeneração, produção e apropriação que geram mudanças nesse ativo.  

O mesmo traz uma definição do que são despesas de vendas ligadas aos ativos 

biológicos, antes de tudo é necessário o entendimento do conceito do que é uma despesa de 

vendas, despesas de vendas são despesas incrementais diretamente atribuídas a vende um ativo 

biológico, exceto despesas financeiras e tributos sobre o lucro. Vindo a perde o seu valor 

enquanto ativo no ato do fim de colheita do mesmo ou então pela cessação da vida desse ativo 

biológico. 

Mas que para possamos ter excito é necessário saber como é feito reconhecimento de 

maneira correta dos custos envolvidos, é para se encontrar o valor justo de um ativo biológico, 

se faz necessário usa se do método por agrupamento, onde acordo com os atributos de mercado 

em que os preços são baseados. Havendo a impossibilidade de mensuração correta do que por 

sua vez deve ser mensurado ao custo deve ser fazer utilizando a seguinte sequência de menos 

qualquer outra depreciação e perda por irrecuperabilidade que está acumulada. Ativos 

biológicos que se encontram presos a terra, como arvores devem ser mensurados de forma 

separadamente da terra em que se encontram. 

Para entender melhor como funciona a mensuração correta de uma ativo biológico 

podemos tomar como base aquisição de novos bezerros por parte de uma fazenda onde foram 

comprados com intuito de posteriormente serem vendidos. Os ativos biológicos serão 

mensurados pelo seu valor justo diminuídos os gastos estimados para a sua venda de forma 

mais simples o valor justo pode ser entendido como o valor justo é uma avaliação baseada no 

mercado onde a não em critérios bem definidos pela por aquela entidade. Mas para que o valor 

sujo esteja correto é necessário seguir alguns preceitos pré-estabelecidos seguindo a seguinte 

hierarquia: Deve conter um mercado ativo onde existe facilidade em encontrar compradores 

dispostos a negociar caso não seja possível encontrar um mercado ativo se faz necessário tomar 

como base o preço praticado em uma transação, também é importante comparar os preços de 

mercado de ativos similares, como também a busca por melhores processos e ideias inovadoras 

e procedimentos mais eficientes que tragam melhores resultados  

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES 

 

Nos últimos anos as pesquisas sobre o ramo agropecuário vêm sendo desenvolvidas com 

mais frequência, com o intuito de conhecer e estudar as modificações e os impactos trazidos 

por todas as mudanças neste ramo. A análise dos estudos é fundamental para demonstrar os 



 

111 

 

 

riscos e expectativas para os futuros agropecuaristas e contadores. No Quadro 1, serão 

elencados os estudos empíricos desenvolvidos ao tema da presente pesquisa.  

 
Quadro 1: Estudos anteriores sobre agropecuária 

Titulo Autor Objetivo Principais resultados 

Gerenciamento de 

custos nas 

propriedades rurais: 

uma pesquisa sobre o 

uso dos conceitos da 

contabilidade de 

custos pelos 

produtores 

Braum, L. 

M. S.; 

Martini, O. 

J.; Braun, R. 

S (2013) 

Análise sobre as formas utilizadas 

pelos produtores rurais do município 

de Toledo – PR para gerenciar os 

custos das atividades a fim de 

verificar se os conceitos da 

contabilidade de custos são aplicados 

na gestão das propriedades. 

Os resultados revelaram que 

86,48% dos produtores rurais 

são responsáveis pela 

administração/gestão da 

propriedade, as fontes de 

informações utilizadas pelos 

produtores rurais no processo de 

tomada de são principalmente 

os conhecimentos empíricos 

adquiridos e os fatores 

analisados no momento de 

definir a atividade/cultura a ser 

desenvolvida, por 64,86% dos 

produtores, é a experiência 

adquirida na atividade. 

Gerenciamento de 

custos na pecuária de 

corte: um comparativo 

entre a engorda de 

bovinos em pastagens 

e em confinamento 

Raupp, F. 

M.; Fuganti, 

E. N (2014) 

Analisar o gerenciamento de custos 

incorridos na pecuária de corte por 

meio de um comparativo entre a 

engorda de bovinos em pastagens e 

em confinamento. 

Pode-se inferir que o risco do 

confinamento é maior, pois 

apresenta maior variação de 

resultado, uma vez que, em 

função dos seus elevados custos, 

seu retorno está atrelado ao 

preço de venda. 

Gestão de Custos: um 

estudo de caso em 

uma propriedade rural 

localizada na região 

oeste do estado do 

Paraná. 

Suski, M. I.; 

Braum, L. 

M. S.; 

Braun, R. S 

(2014) 

Levantar os gastos envolvidos nas 

atividades desenvolvidas em uma 

propriedade rural localizada no 

município de Marechal Cândido 

Rondon – Paraná a fim de verificar 

quanto cada uma delas representa em 

relação aos resultados obtidos no ano 

de 2013. 

Os resultados revelaram que 

nesta propriedade rural são 

desenvolvidos três tipos de 

atividades, as quais são: 

suinocultura, avicultura e 

agricultura. Na suinocultura a 

fase desenvolvida é a cria, na 

avicultura houve sete lotes 

criados e vendidos, e na 

agricultura ocorreu o plantio de 

soja e milho. 

Gestão De Custos 

Aplicada À 

Bovinocultura De 

Corte: o caso da 

fazenda paraíso em 

Juina-MT 

Souza, R. N. 

S.; Melz, L. 

J (2014) 

Analisar se os custos da Fazenda 

Paraíso na produção de engorda 

proporcionam retorno financeiro no 

abate, de acordo com o valor de 

mercado. 

Foi identificado que a empresa 

conhece o seu custo de 

produção. A receita bruta obtida 

foi suficiente para cobrir custos 

e despesas. Obtendo um retorno 

financeiro de 2,8% ao mês. 

O contador e a 

Tecnologia Da 

Informação Aplicada 

À Escrituração 

Contábil Na Região 

Médio-Norte Mato-

grossense 

Oliveira, S. 

M.; Souza, 

P. C. (2016) 

Verificar, com base na opinião dos 

profissionais contábeis do município 

de Tangará da Serra, os impactos da 

tecnologia da informação aplicada à 

escrituração contábil na atuação dos 

contadores. 

Os resultados mostram que há 

utilização da Tecnologia da 

Informação pelos escritórios e 

profissionais contábeis, 

promovendo a agilidade do 

trabalho e reduzindo os riscos 

de fraude e demandando a 

requalificação dos profissionais. 
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Gestão de custos na 

pecuária: estudo de 

caso em uma 

propriedade rural do 

Rio Grande do Sul 

Antonioli, 

G.; Zambon, 

E. P. (2017) 

Identificar e analisar os custos da 

engorda do gado de corte em uma 

propriedade pecuária no Rio Grande 

do Sul 

Os resultados revelam o custo 

direto total por cabeça de gado 

de R$ 1.717,10, o equivalente a 

um custo médio de R$ 4,29 por 

kg produzido. 

A História Da 

Contabilidade E Seus 

Aspectos 

Contemporâneos: uma 

contribuição teórica 

ao profissional da 

atualidade 

Mattes, C. 

S.; Longaro, 

R. C.; Wesz, 

L. F. P. A 

(2018) 

Estudar a história da contabilidade e 

seus aspectos contemporâneos, 

descrever a evolução teórica da 

Contabilidade, mostrar a teoria 

contábil contemporânea e seus 

objetivos e normas internacionais, 

analisar a evolução da contabilidade 

moderna e o mercado de trabalho do 

profissional contábil, portanto, para 

contemplar os respectivos objetivos 

foi necessário lançar mão de uma 

pesquisa descritiva quanto ao seu 

objetivo metodológico. 

O profissional da atualidade, 

precisa caminhar junto da à 

teoria, se basear nos princípios, 

ter as escolas de pensamento 

como base e saber dizer que 

rumo as empresas podem ou não 

tomar, sem a teoria não temos 

uma prática de sucesso, de nada 

adianta longos relatórios muito 

bem elaborados se não tem 

motivo, se não evidencia 

informações relevantes, se não 

tem base, a teoria é sim nossa 

fiel escudeira 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Portanto, após o elencado de pesquisa acima, identifica-se a necessidade de novas bases 

de pesquisas sobre o assunto.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa tem como analisar a gestão de custos na atividade da pecuária. A pesquisa 

se classifica como exploratória, com abordagem qualitativa, com o método de estudo de caso. 

Nesse sentido Beuren (2003, p. 62) sustenta que “toda pesquisa se baseia em uma teoria, que 

serve como ponto de partida para a investigação”. 

O método utilizado neste trabalho foi o estudo de caso, que é uma investigação empírica 

com base em observações de um fenômeno contemporâneo diante de um contexto real, mesmo 

diante de limites não tão bem estabelecidos (YIN, 2001). O método qualitativo, foi utilizado 

para identificar como é feito o controle de custos e como os mesmos fazem para manter o 

controle sobre os mesmos, através de relatos e conversa com os mesmos. 

O processo de coleta de dados foi realizado juntamente com os proprietários rurais em 

cada propriedade relacionada, levantando dados sobre a mensuração dos custos, efetuando 

estudos, realização de observação e entrevistas. A coleta de dados ocorreu no período de 10 a 

27 de março de 2021, com o público alvo que foram os produtores rurais em um total de 10 

produtores do município de Campo Grande/RN. Após a coleta de dados onde posteriormente 

realizada as análises, reflexões e comparativo dos dados sobre os como é feito o controle de 

custos por parte dos pequenos produtores de gado. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, apresenta-se a análise dos dados obtidos em campo, através de uma 

entrevista estruturada, com o intuito de analisar entender como o pequeno produtor rural 

mensura os seus custos e se os mesmos possuem algum conhecimento prévio acerca da forma 

correta de como se deve lidar com os custos inerentes a atividade desempenhada na cidade de 
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Campo Grande/RN. A entrevista possibilita chegar a variáveis mais profundas e mais 

complexas, como poderemos perceber logo a seguir. 

 

4.1 CONSTRUINDO A ENTREVISTA 

 

É importante ressaltar a reciprocidade entre entrevistado e entrevistador para que 

houvesse o maior aproveitamento e com máximo de extração de dados ideias e percepções dos 

pequenos produtores visando a melhor construção e desenrolar da entrevista. Buscando 

entender como o pequeno produtor rural mensura os seus custos e se os mesmos possuem algum 

conhecimento prévio acerca da forma correta de como se deve lidar com os custos inerentes a 

atividade desempenhada e para atingi-lo delineamos como universo pesquisado alguns 

pequenos criadores de gado da cidade de Campo Grande /RN e entrevistamos seus respectivos 

responsáveis. 

Para fins de sigilo dos participantes manteremos a identidade pessoal dos entrevistados 

atribuindo a cada um deles um pseudônimo escolhido de forma aleatória. No Quadro 2 

apresentamos um breve histórico de cada um deles. 

 
Quadro 2: Identidade dos entrevistados 

Nome dos entrevistados Tempo de atuação 

Amarelo 3 anos 

Azul 12 anos 

Vermelho 25 anos 

Roxo 40 anos 

Branco 40 anos 

Cinza 25 anos 

Rosa 38 anos 

Laranja 15 anos 

Marrom 15 anos 

Violeta 20 anos 

Fonte: Adaptado de Martins (2006, p. 24-26). 

 

4.2 ENTREVISTANDO 

 

Nessa etapa verificamos os resultados encontrados em campo, a partir da aplicação da 

entrevista. Os entrevistados sujeitos desta pesquisa serão identificados aqui com pseudônimos 

azul, amarelo, verde e vermelho. Inicialmente indagamos os respondentes sobre quais motivos 

o levaram a escolher o seu atual profissional contábil? Qual o tipo de relação existente entre 

vocês? 

 
A escolha do profissional contábil por parte da empresa de seu através de uma 

escolha criteriosa onde foram considerado os seguintes critérios, liderança, 

capacidade de tomar decisões e a capacidade de se atualizar perante a tecnologia e 

criatividade, um profissional multidisciplinar capaz de ter uma visão totalmente 

ampla do negócio (AZUL,2021). 

 

Na nova era tecnológica, as características anteriores apresentadas, já não são mais 

consideradas suficientes em meio ao acelerado desenvolvimento global, conforme Primack 

(2008 p. 14). Percebe-se a importância da escolha correta com base em critérios bem definidos 

do profissional contábil, sendo de extrema importância para o sucesso e também para as 

tomadas de decisão mais assertivas. Quando questionado sobre a percepção de a atividade 

proporcionar resultados positivos, obteve-se a seguinte resposta: 
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Foi buscado um profissional bem conhecido na cidade pela sua capacidade de 

entender o negócio e pelo amplo conhecimento em outras áreas que são essenciais 

para o desenvolvimento da atividade desempenhas pela empresa e também foi 

observado a sua capacidade de lidar com novas tecnologias empregadas na vida 

contábil e administrativa (AZUL, 2021). 

 

Para o autor Cornachione Jr. (2001, p.105) diz que “hoje não é mais possível aceitar o 

eficaz desempenho profissionais em um amplo leque de atividades econômicas, científicas e 

educacionais e mesmo esportivas, sem o apoio da informática, a contabilidade não foge à 

regra”. Nota se a importância de um profissional contábil bem afinado com as novas tendências 

do mercado tendo consigo uma visão ampla de negócios e de suas implicações para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento praticas envolvidas naquele negocio  

Muito importante a escolha correta do profissional contábil para o sucesso de qualquer 

empreendimento que por sua vez deve ter um bom profissional alinhado com os interesses e 

objetivos do empreendimento, mas acima de tudo se mostre um grande conhecer daquele 

mercado e também detenha conhecimento sobre diversos assuntos transformando se em um 

profissional dinâmico e versátil. 

A experiência e a vivencia em qualquer ramo de atuação é algo válido e de suma 

importância para a qualidade do que se pretende fazer, no ramo da pecuária não é diferente 

onde muito da teoria não se aplicar muito a pratica vivenciada pelos criadores, onde por muitas 

vezes é necessário criar soluções rápidas e práticas para que seja contorno ou até mesmo evitar 

o surgimento de problemas futuros que possam vir acarretar prejuízo a saúde dos animais.  

Onde muitos neste meio tem os primeiros contatos com a criação de animais ainda muito 

jovens quando começam acompanhar o negócio da família na maioria das vezes sendo inseridos 

naquela atividade por intermédio dos pais ou até mesmo pelos avôs, que acabam passando de 

geração em geração a profissão aprendida ainda muito jovem onde muitos acabam 

transformando em sua profissão é as mantem até hoje ,de forma diferente da qual foi aprendida 

pelos seus antepassados que o coloram no ramo com olhares na modernidade e se atualizando 

constantemente as melhorias e demandas de um mercado que cada vez mais está competitivo 

onde logo só os melhores iram permanecer ativos neste mercado . 

A maioria dos processos seletivos praticados no Brasil é baseado fundamentalmente no 

fator experiência profissional, além de abranger os demais fatores como: escolaridade, 

conhecimentos, entre outros. Entretanto, no processo decisório o fator que possui um maior 

peso é a experiência profissional (CAVALCANTI, 2009). 

Já que muito do conhecimento adquirido não pode ser explicado por meio de palavras 

ou até mesmo ser verbalizado podendo apenas ser aprendido de forma individual por meio da 

experiência da atuação em determinado mercado (POLANYI, 1996). 

Sim, sendo a mesma como principal fonte de renda é a pecuária realizada por pequenos 

produtores, empregando, em geral, mão de obra relacionada com o núcleo familiar, mas 

também podendo contar com a presença de trabalho assalariado. Trata-se de uma das expressões 

mais importantes em termos de produção na pecuária, além de ser um dos setores que mais 

empregam trabalhadores no meio rural atualmente. 

Há no brasil, mais de um milhão de fazendas na atividade (BOTELHO, 2008). De acordo 

com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em 2007 o PIB do agronegócio foi 

de US$ 299 bilhões, sendo responsável por cerca de 24% do PIB brasileiro. Desse total US$ 86 

bilhões vindos da pecuária representando 28,76%. O Brasil exporta só em carne bovina, mais de 

US$ 5 bilhões por ano, representa mais de 7% do PIB brasileiro e gera milhões de empregos. Há 

no Brasil, mais de um milhão de fazendas na atividade (BOTELHO, 2008). 
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Atualmente não existe nem um método sequer de. Custeio empregado nas propriedades 

onde na maioria das vezes a simples palavra já causa estranhamento e frigir de sobrancelhas 

por parte dos criadores que se mantem de forma arcaica e desconhecem agindo de forma 

inconsequente com os custos incorridos do seu próprio negócio. Muito desse comportamento 

está ligado a forma como o indivíduo aprendeu com os seus antecessores que assim como ele 

também desconheciam a importância agindo de uma forma inconsistente e inadequada. 

Segundo Melz (2013) na contabilidade de custos é possível encontrar os conceitos que 

distinguem gastos de desembolsos, investimentos de custos e despesas, além do conceito de 

perdas normais e anormais. Apesar dos muitos problemas com relação ao processo de apuração 

de dados e da subjetividade na sua estimação, a determinação do custo de produção é uma 

prática necessária e indispensável ao bom administrador, constituindo-se em um valioso 

instrumento para as decisões do administrador, contador e seus usuários, esclarece Lopes e 

Carvalho (2006). 

Atualmente não existem nem um método de controle de custos empregado nas 

atividades desempenhada pelas atividades onde por muitas vezes sua importância é 

desconhecida ou até mesmo deixadas em segundo plano devido a uma visão adquirida com os 

antepassados que também eram desprovidos totalmente de qualquer conhecimento acerca da 

informação correta envolvendo os custos atribuídos atividade desempenhada. Para Martins 

(2008), “custeio significa apropriação de custos”. Os métodos de custeio representam as formas 

aceitas de se alocar os custos aos bens produzidos e serviços prestados.  

Para Crepaldi (2005, p. 84) “Contabilidade Rural é um instrumento da função 

administrativa que tem como finalidade: controlar o patrimônio das entidades rurais; apurar o 

resultado das entidades rurais; prestar informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das 

entidades rurais aos diversos usuários das informações contábeis”. Em raras exceções são 

encontrados algum método de controle de custos ou até forma de registrar todos as despesas e 

custos incorridos nas operações, em sua minoria dado as limitações e pouca intimidade com a 

tecnologia costumam estar efetuando os seus registros em cadernos onde se encontram itens 

como, valor gasto durante a semana, custos individuais gastos em cada animal e o valor total 

gasto durante todo mês. 

Planejamento e controle na atividade rural O administrador rural deve gerar ao 

proprietário orçamentos, planilhas, sistema de controle que possibilite a ele acompanhar o 

desenvolvimento de suas atividades. Desta forma, deverá ter um bom planejamento de suas 

ações para com as atividades relacionadas, pois servirá como base para a previsão das 

necessidades, da geração de recursos, controle da atividade e parâmetro para comparação da 

atividade que está sendo executada (CREPALDI, 2009). Com o planejamento é possível traçar 

objetivos e como eles irão ser alcançados. O planejamento conceitua-se em três termos: 

planejamento, plano e tomada de decisão (SILVA, 2014). 

Aqui tivemos um cenário onde grande maioria não sabia o que eram os métodos de 

custeio muitos até ficaram pensativos tentando entender, mas no final acabavam por admitir o 

seu total desconhecimento acerca do que estava sendo falado em alguns momentos 

demonstrando um pouco de desconforto com a pergunta levando a alguns segundo de silencio. 

Assim, muitos produtores rurais não possuem um controle organizado de suas operações 

financeiras, não conseguem apurar ao certo o lucro de suas atividades, separar o lucro de cada 

atividade, e assim acabam misturando a renda de diversas atividades em um único caixa 

(CREPALDI, 2009). 

Eles não possuem conhecimento da importância das informações que podem ser obtidas 

de forma transparente e auxiliando na tomada de decisões (CREPALDI, 2009). Mesmo não 

havendo uma forma correta de mensura com exatidão validando as informações temos respostas 
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diferentes onde muitos afirmam que a atividade desempenhada é lucrativa por isso os mesmos 

ainda permanecem nela por outro lado temos criadores que afirmam não terem lucros ou alguma 

satisfação financeira e também aqueles que não souberam responder com exatidão quando 

questionados sobre como eles chegaram ao resultado do período. 

De acordo com Crepaldi (2009) por mais que a contabilidade seja conhecida pela 

capacidade de mensurar e informar seus eventos, o princípio da entidade vem sendo 

constantemente deixado de lado nas propriedades rurais, pois a grande maioria dos produtores 

não separam suas despesas próprias das da entidade rural, fantasiando assim a apuração do 

lucro, dado a falta de uma separação correta desses valores. Assim, muitos produtores rurais 

não possuem um controle organizado de suas operações financeiras, não conseguem apurar ao 

certo o lucro de suas atividades, separar o lucro de cada atividade, e assim acabam misturando 

a renda de diversas atividades em um único caixa (CREPALDI, 2009). 

Desconhecem o seu nível de organização diante dos concorrentes uma vez que esse 

mercado se torna cada vez mais competitivo é de estranha importância conhecer o que os seus 

concorrentes estão fazendo para que assim estratégias sejam tomadas para futuras campanhas 

ou então medidas que visem melhorias na maneira de produzir agregando novas experiências e 

até forma mais eficiente de manejo do gado ,técnicas essa que já tiveram sua eficácia 

comprovada e validade como algo funcional por outras propriedades rurais que são referências 

na sua área de atuação . 

Conforme Silva (2014), a administração rural é tratada como ramo da administração que 

se utiliza de funções como planejamento, organização, direção e controle, para obter resultados 

compreensíveis e constantes na atividade desenvolvida em empresas rurais. Tanto em empresas 

rurais pequenas como nas grandes, a mão de obra utilizada deve ser organizada. Os empregados 

devem ser registrados, e ter seus direitos respeitados. Silva (2014) descreve que fica mais fácil 

ao proprietário atribuir funções de cargo aos colaboradores, facilitando a direção da propriedade 

rural para alcançar os objetivos.  

Sim, com exatidão nas informações seria possível haver melhor entendimento melhor 

acerca da dimensão do negócio e suas implicações envolvendo os custos desde de acompanhar 

o rebanho diariamente ,sabendo disso é possível planejar de maneira mais eficiente a partir daí 

é possível estabelecer metas e planejamento a médio e longo prazo e traçar estratégias que 

poderão ser utilizadas para obter melhores resultados no final do período de engorda resultado 

assim em uma maior eficiência tanto de recursos financeiros empregados como também um 

melhor aproveitamento de mão de obra por parte das equipes. 

Segundo Leone (2000) a Contabilidade de Custos deve identificar, classificar, registrar, 

e interpretar os dados monetários provenientes das atividades desenvolvidas na entidade, com 

o fim de auxiliar na tomada de decisão da área administrativa. A contabilidade de custos 

segundo Martins (2010), tem finalidade de controlar os custos para gerar dados a fim de 

estipular padrões e orçamentos, analisando variações, tentando reduzir os custos e auxiliando 

na tomada de decisões. 

Sim, sempre é bem vinda toda e qualquer forma de ajuda na hora de entender os custos 

envolvidos na produção seja em forma de ajuda ou então de alguma ferramenta pratica para 

seja possível executar pelos próprios criadores dando lhe maior poder sobre a tomada de decisão 

sobre e conferindo mais confiança aos produtores que poderão ter disposição um leque maior 

de possibilidades. 

O uso da informática nos negócios rurais, segundo Crepaldi (2009), contribui para uma 

boa gestão dos negócios, contudo, é necessário um bom controle na propriedade para auxiliar 

na informatização dos dados. Segundo Oliveira (2018, p. 98) “o controle compreende as 
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anotações das principais atividades da propriedade a fim de verificar se as ações previstas foram 

executadas, ou seja, se os resultados obtidos estão de acordo com o planejado”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho concluiu o seu objetivo de como analisar quais as implicações da análise e 

mensuração de custos na atividade da pecuária. Por meio de um conjunto de operações e 

técnicas referentes ao gerenciamento dos custos envolvidos no processo (CREPALDI, 2008), 

onde foi tido total êxito ao trabalhar objetivo conversando com os pequenos criadores nas 

propriedades rurais de forma informal em forma de uma conversa sobre os desafios envolvendo 

o dia a dia conhecendo melhor as dificuldades por parte dos criadores e entendendo como é 

feita a parte de mensuração dos custos incorridos na atividade. 

Com base no estudo realizado com os pequenos produtores foi possível a chegar as 

seguintes conclusões, uma delas é que muito dos pequenos criadores desconhece totalmente os 

seus custos incorridos na criação de gado sendo por muitas vezes ignorados ou tendo sua 

relevância ignorada sendo visto com algo totalmente distante da realidade dessas pessoas 

causando uma impressão distorcida de que esse tipo de procedimento tem um altíssimo custo 

financeiro envolvido fazendo levando-os a crer que seja algo acessível para apenas a criadores 

de grande porte. 

Uma das principais limitações seu por parte de conseguir entrevistados que tivessem 

interesse efetivo em colaborar o trabalho onde por diversas vezes pedidos de visitas as essas 

propriedades foram negadas por diversos motivos, e os que aceitaram foi necessário 

desconstruir o ambiente de trabalho acadêmico e emerge o pequeno criador em uma verdadeira 

conversa criando um verdadeiro clima de confiança e descontração gerando umas conversas 

bastante produtivas.  

Sugere-se para futuras pesquisas a aplicação de um modelo de implantação de método 

de custeio dentro de uma propriedade pecuária, mostrando todos os passos necessários e 

controles que devem ser adotados. Também é importante que novos estudos verifiquem com 

maior profundidade os fatores de que influenciam nas decisões dos pecuaristas, para que o 

método implantado consiga atender essas expectativas. 
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RESUMO  

 

Este trabalho versou acerca do uso da contabilidade rural por pequenos produtores, 

apresentando como objetivo geral identificar se a contabilidade rural para pequenos produtores 

está sendo utilizada como ferramenta de gestão e controle no desenvolvimento das atividades 

da propriedade rural. Para alcançar o objetivo deste estudo foram utilizados os seguintes 

procedimentos metodológicos: pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa da modalidade 

estudo de caso. Foi conduzida uma entrevista, do tipo semiestruturada, com a proprietária do 

Sítio Várzea da Salina, no município de Apodi/RN, por meio da Plataforma Google Meet. Os 

resultados evidenciaram que a propriedade não é gerida com todo o aparato possível do 

profissional da contabilidade. Os proprietários respeitam o princípio da entidade e fazem a 

separação do patrimônio de suas pessoas física e jurídica; porém desconhecem das vantagens 

propiciadas pelo assessoramento contábil. O controle do negócio, adquirido pela experiência, é 

suportado de maneira singela desde os registros à execução. Conclui-se, portanto, que existe 

um potencial a ser explorado na região pesquisada e uma notória carência de suporte do 
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profissional contábil a estes pequenos produtores rurais, cuja tomada de decisão certamente 

seria conduzida com mais acerto e permitiria negócios mais produtivos e lucrativos.  

 

Palavras-chave: Contabilidade Rural. Relevância. Agronegócio. Pequeno Produtor. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

Na redação da contabilidade, sua essência numérica indica a altivez dos acontecimentos 

que menciona, já na posição dos números sugere sua definição. Ela é tão remota quanto o 

trabalho, e o desenvolvimento de leis auxiliaram os registros e o surgimento da moeda 

promoveu em alto grau o progresso contábil (MONTOTO, 2012). Há um volumoso 

conhecimento e instrumentos em uma gestão, dentre tantos a contabilidade tem se destacado 

pelo seu potencial, com recursos informativos estruturados, visando a responsabilidade e 

transparência para seus gestores (SILVA; MARION, 2013). 

As ferramentas e as metodologias para execução dos relatórios padronizados 

enriqueceram a contabilidade. Calcula-se o conhecimento direcionado a uma empresa, se bem 

que os ensinamentos podem constituir pessoas dependendo da ocasião e afinidades são 

exploradas dentre a empresa focando em diferentes indivíduos. Um componente primordial na 

contabilidade consisti em importâncias monetárias e a empresa repassa informações em período 

estabelecido, progredindo de um período ao seguinte onde o alvo é assegurar resoluções para a 

empresa (CARVALHO, 2005; IUDICIBUS, 2005; MARTINS, 2005; FAVERO et al., 2011). 

A contabilidade permite uma gestão com mais veracidade, onde o domínio do seu 

patrimônio é mais garantido e os resultados esperados aparecem com mais altivez, por outro 

lado, a falta da ferramenta dificulta na tomada de decisão no momento oportuno; a contabilidade 

está presente em diversos ramos e seguimentos, cada um com suas específicas características, 

tais como: auditoria, tributária, custos, agronegócio, dentre outras, está última corresponde a 

uma área mais agrícola, onde ainda é pouco utilizada pelos pequenos produtores, diante disso 

as transformações são constante, visando buscar variáveis diversas para todos os tipos de 

produtores (GIMENES; GIMENES, 2006).  

A evolução da tecnologia tem ajudado aos produtores, onde passaram a entender que 

não é relevante apenas o conhecimento da produção, mas, todo o planejamento agrega valor ao 

negócio (ULRICH, 2009). A contabilidade aplicada ao setor do agronegócio, apresenta em seus 

relatórios informações da saúde da empresa, possibilitando mais investimentos passando 

segurança e transparência a quem desejar, essas informações prestadas pela contabilidade no 

agronegócio não beneficiam apenas ao gestor em seu processo decisório, informando seus 

impactos ou ampliando seu ganho, mas aos seus investidores e ao próprio governo, onde a 

avaliação dos relatórios deixa exteriorizada a situação da empresa (CREPALDI, 2017).  

A partir do seu crescimento, o Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) emitiu o CPC 

29 em 16 de setembro de 2009, que objetiva a mensuração dos ativos biológicos e produtos 

agrícolas. Já em 2016 entrou em vigor a revisão dos ativos biológicos pela Norma Brasileira de 

Contabilidade (NBC). Os pequenos produtores do agronegócio no Brasil, sendo a maioria 

pessoas físicas, não demonstram interesse pela contabilidade, alegando ser algo de alto custo. 

Crepaldi (2012) diz que a contabilidade é necessária e os registros apenas na cabeça não servem, 

que a tecnologia é essencial e todo aquele que toma de conta da gestão precisa saber da 

ferramenta.  

Diante dos fatos pesquisados, surgiu o interesse do estudo com o seguinte problema: A 

contabilidade rural para pequenos produtores está sendo utilizada como ferramenta de 
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gestão e controle no desenvolvimento das atividades da propriedade? Tendo como objetivo 

geral identificar se a contabilidade rural para pequenos produtores está sendo utilizada como 

ferramenta de gestão e controle no desenvolvimento das atividades da propriedade rural.  

Esse trabalho visa contribuir do ponto de vista prático, na abordagem de informações 

relacionadas a temática, com os estudos acerca do assunto abordado, evidenciando a relevância 

da contabilidade como ferramenta de gestão para os pequenos produtores, bem como 

despertando o interesse de proprietários rurais para a implementação da ferramenta contábil em 

suas propriedades. Por sua vez, do ponto de vista teórico, contribui no enriquecimento da 

discussão, na inferência adquirida pelas informações discutidas de cunho acadêmico e 

profissional.  

A pesquisa está estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. Na sequência, 

tem-se o referencial teórico pertinente ao tema. Posteriormente, no terceiro item enfatiza-se a 

metodologia utilizada; enquanto no quarto ponto apresenta-se os resultados e a análise das 

informações obtidas. Já na quinta e última seção, são expostas as considerações finais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

Nesse tópico, será exposta a abordagem conceitual sobre a contabilidade do 

agronegócio; bem como a utilização do CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola. Permeia 

ainda pelo profissional contábil e os pequenos produtores rurais, além do gerenciamento da 

atividade rural e finaliza com a exposição de estudos anteriores.  

 

2.1 CONTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO  

 

O ramo do agronegócio tem evoluído e suas particularidades têm aumentado com os 

avanços tecnológicos, isso atrai investimentos, ocasiona na compra de novos implementos 

agrícolas, consequentemente, propicia um aumento na produção. A contabilidade rural como é 

chamada, abrange o agronegócio em diversos setores, distinguindo-se da contabilidade 

gerencial (OLIVEIRA, 2018).  

Na sua pesquisa, Fernandes (2019) comenta que a contabilidade aplicada ao 

agronegócio pode trazer mais transparência aos gestores, uma vez que os relatórios acabam por 

evidenciar a real situação das empresas, apontando no que precisa ser melhorado, bem como 

àquilo que te traz mais lucro. Ter essa visão, amplia os investimentos, abre portas para a 

empresa, e consequentemente, pode elevar seu patrimônio.  

A contabilidade rural, é fundamental para gestão das empresas, sua ampliação da uma 

visão da produtividade e o levantamento do crescimento almejado pelo produtor, para isso as 

informações precisam chegar de forma clara e objetiva aos pequenos produtores rurais, seria 

uma ferramenta indispensável na execução de suas atividades diárias (DIAS; ANDRADE; 

GOMES FILHO, 2019).  

Por sua vez, Silva (2017) relata a contabilidade rural como relevante na gestão das 

pequenas propriedades, porém a prática ainda é pouco utilizada, como ele destaca em seu estudo 

no munícipio de Capitão Poço/Pará e a falta do registro é refletido no controle da produção e 

na tomada de decisão em suas pequenas propriedades de agricultura familiar.  

O uso da contabilidade no âmbito rural, serve para o desenvolvimento das propriedades 

rurais, todavia, alguns produtores rurais ainda não são acompanhados por essas informações 

tão relevantes. Alguns produtores só mantem contato com a contabilidade para prestação de 

contas junto ao governo e não revelam nenhum interesse em usar a contabilidade como gestão 

(BERTANHA et al., 2018).  
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Corrobora Fernandes (2019) destacando que a contabilidade rural é valiosa para seus 

empreendedores, o seu uso está esquecido ou até mesmo negligenciado pelos produtores, em 

que o papel de destaque seria o suporte na tomada de decisões; assim como esclarecer possíveis 

dificuldades nas prestações de contas, incluindo os tributos pagos ao governo, evitando assim 

possíveis punições aos pequenos produtores.  

A contabilidade no agronegócio é relevante nas empresas, pois conduzem seus gestores 

a transparência e a confiabilidade. Mesmo sabendo da relevância da contabilidade, alguns 

pequenos produtores ainda não a tomam por base para o gerenciamento de seus negócios, 

alegando ser complexo pelo pouco conhecimento que tem. É notória a carência dos pequenos 

produtores quanto as informações contábeis (CARDOSO; SOUZA; PEREIRA, 2020). Seu uso 

aprimora as vivacidades nas empresas dos pequenos produtores. Essa área é relevante não 

apenas pelos seus relatórios, mas para encorajar os gestores em suas decisões, isso precisa ser 

rotineiro nas atividades desenvolvidas pelos produtores pois ainda é perceptível a falta de 

exploração na área em questão (ANDRADE; DIAS; GOMES FILHO, 2019).  

A contabilidade rural está atrelada a gestão das empresas, deixando claro as contas 

existentes nos relatórios, onde o proprietário saberá distinguir o que é patrimônio da empresa 

suas receitas e despesas, e caso precise tomar alguma decisão, fundamentada nos relatórios e 

esclarecimentos dados saberá o que fazer (SILVA; SILVA; SILVA, 2019). Mas não se limita 

a isso, com sua utilização, outros benefícios se originam, como a liberação de créditos junto aos 

bancos, uma visão transparente aos usuários externos, ocasionando a manifestação de interesse 

e ampliando as barreiras dos produtos, ou seja, sociedades podem surgir, aumentando ainda 

mais suas receitas (FERNANDES, 2019).  

O desconhecimento do valor das informações contábeis para alguns produtores rurais, 

tem estagnado o desenvolvimento de suas propriedades. Ao que se estuda, uma empresa que 

usa a contabilidade como gestão está mais bem preparada para enfrentar as possíveis 

adversidades que possam surgir no decorrer do tempo complementa (BERTANHA et al., 2018). 

A contabilidade aplicada ao agronegócio ainda é pouco usada, afirma o estudo de Oliveira 

(2018), em que se evidencia que em 2017, acresceu 14,5%, sendo que poderia ter crescido mais 

caso tivesse uma abrangência expressiva  

A visão da necessidade da contabilidade do agronegócio está mudando, na pesquisa 

apontada por Fernandes (2019) se relata a vontade que os pequenos produtores sentem em 

ampliar suas produções, ter um controle relevante em sua gestão. As informações de produtores 

que aderiram a contabilidade e tem ampliado suas receitas são repassadas pelos próprios 

produtores em seus convívios. Visando uma gestão eficaz em sua empresa. Os demonstrativos 

elaborados pelo profissional contábil, contém informações que são muito uteis para suas 

tomadas de decisões, e com uma boa utilização os produtores alcançam e traçam novos 

objetivos (GASSOLA; WOIDAB, 2020).  

 

2.1.1 CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola  
 

Para que não houvesse mais divergências nos procedimentos contábeis, e para o 

entendimento no quesito, houve a implementação no Brasil das Normas Internacionais de 

Contabilidade, com o propósito de somar no âmbito mundial e facilitar todo o processo contábil, 

dentro das normas internacionais IAS 41 dentre dos demais pronunciamentos contábeis 

aplicados está o CPC 29, que trata dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas 

(CAMPAGNONI; MACEDO; ROVER, 2015).  

O CPC 29 (2009) que trata dos Ativos Biológicos, menciona o uso da contabilidade nos 

ativos especificando os conceitos dos ativos biológicos como dos produtos agrícolas. O período 
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de vida dos ativos biológicos varia, mas no geral estendem, ou seja, tem um período longo 

(BORTOLUZZI et al., 2019).  

Os regulamentos implantados que são baseados nos regulamentos internacionais, com 

o uso do CPC 29, identificou os ativos biológicos na contabilidade, aliado a isso estão as plantas 

portadoras que sofreram modificações na classificação, devido a revisão da norma, passando a 

ser do ativo imobilizado, ao tratar do seu balanço patrimonial (OLIVEIRA; SILVA, 2018). 

Como toda regra existe exceção, as plantas portadoras não são classificadas como ativos 

biológicos, conforme a revisão do CPC 08, já para atividades agrícolas os ativos imobilizados 

(CPC- 27), ativos usados para aluguel de terrenos (CPC-06, alterado pela revisão do CPC-14) 

entram nas exceções, como elucida o CPC 29.  

O CPC 29 relata que está admitido nas atividades agrícolas é o acréscimo do gado, o 

cultivo das florestas com a finalidade de comercialização, a coleta periódica ou estável, 

plantação de jardins, lavouras, floricultura e as mudanças aquáticas relacionadas aos peixes. 

Para o reconhecimento dos ativos e produtos agrícolas, existem alguns pontos essenciais, como 

o domínio dos proveitos ocorridos, um possível ganho junto com os ativos que irão para 

entidade e o valor e o custo do ativo sejam confiáveis.  

Como mencionado por Bortoluzzi et al., (2019) outra especificação descrita no CPC-29 

é atividade agrícola, designada como comando das variações sofridas pelos ativos, estendendo 

até sua safra. Atrelado ainda a atividade agrícola está sua comercialização e a suspensão dos 

ativos, informação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2009).  

O CPC 29 destaca que na atividade agrícola o domínio pode ser confirmado quanto a 

origem do gado. O ativo biológico precisa ser descrito ao valor justo com exceção das despesas, 

no caso da comercialização. Para os produtos agrícolas, que tem origem em seus ativos 

biológicos, sua descrição ao valor justo é reconhecida no momento da colheita, esses 

reconhecimentos podem ser facilitados se forem agrupados, onde seus preços são 

fundamentados no tempo e características deles, analisando sempre o mercado.  

Ainda segundo o CPC 29 o ganho ou a perda oriunda das alterações feitas em seu valor 

justo com exceção das despesas tem o reconhecimento em todo o período, do início ao fim, 

caso seja necessário e tenha sobra deverá ser incluso no exercício consecutivo. Se as despesas 

comerciais sejam descontadas na deliberação do valor justo, a descrição da perda será no início 

quanto ao ativo biológico, assim como seu ganho e para o produto agrícola a perda ou o ganho 

será adicionado a receita no próximo momento, assim como também podem originar-se no 

início do processo.  

 

2.2 PROFISSIONAL CONTÁBIL E OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS  

 

Os pequenos produtores têm buscado dirigir suas propriedades mesmo diante da falta 

de esclarecimentos que tanto se faz relevante no meio, tentando arcar com suas dívidas e 

continuar suas produções (CARDOSO; SOUZA; PEREIRA, 2020). Os produtores rurais 

precisam tomar conhecimento sobre os benefícios que a contabilidade pode proporcionar, sendo 

uma ferramenta que avisará o momento para tomar algumas decisões em suas propriedades 

(SILVA; SILVA; SILVA, 2019).  

Por sua vez, Gazzola e Woida (2020) destacam que há carência do conhecimento quanto 

à relevância do uso da contabilidade para administrar uma propriedade, está bem relacionada 

aos pequenos produtores, tendo em vista a falta da expansão que poderia ter atingido no setor 

do agronegócio. O uso da contabilidade proporciona ao pequeno produtor explorar ainda mais 

sua propriedade lhe dando chance de acertar e aumentar suas receitas (CARDOSO; SOUZA; 

PEREIRA, 2020).  
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Nesse mesmo entendimento, Cardoso, Souza e Pereira (2020) apontam um fator 

indispensável no cenário financeiro do Brasil, que são os pequenos produtores rurais, mas, algo 

que impede a objetividade disso é a falta de conhecimento na parte contábil, o que acaba por 

barrar a expansão da propriedade. Ressaltam ainda, que os registros os quais não são necessários 

que os pequenos produtores façam apontamentos assimétricos, no que abrange ao imposto de 

renda, mas sim, apontamentos fáceis e no livro-caixa.  

O entendimento básico do produtor sobre a ferramenta contábil é necessário, pois ela já 

está atrelada ao agronegócio (ANDRADE; DIAS; GOMES FILHO, 2019). O produtor rural 

precisa acompanhar as notícias que fazem referência ao seu negócio, não basta apenas dominar 

sua propriedade, ele precisa saber onde está rendendo mais (GAZZOLA; WOIDA, 2020).  

Sobre o contador em uma pequena empresa, um estudo dos autores Silva, Silva e Silva 

(2019) relatou que a contabilidade quando aplicada aos produtores rurais ressalta as melhorias 

e necessidade das empresas rurais; sinalizando quando necessitam de um controle mais eficaz 

levando em conta que o tempo é o principal aliado a produção, isso torna imprescindível o 

acompanhamento de todo processo para diminuir as prováveis perdas que possam existir.  

Os avanços tecnológicos têm levado a contabilidade no agronegócio a outro patamar, 

pois manter o controle das empresas e de todas as suas atividades têm sido rotina de seus 

gestores, o profissional contábil se fundamenta em relatórios, para que os índices possibilitem 

evidências para a diminuição dos impactos negativos que a empresa possa sofrer (DALPIVA 

et al., 2018).  

Em acordo estão Barbosa e Rodrigues (2017) que relatam a relevância do profissional 

contábil para a gestão das pequenas propriedades rurais, onde muitos não têm condições 

financeiras de pagar ou não tem livre acesso, devido a localização das propriedades, mas são 

cientes da necessidade do profissional e dos benefícios que trariam para as tomadas de decisões.  

A contabilidade no agronegócio ganhou força com os avanços tecnológicos, para ter 

esclarecimento no ramo atrelado a isso está o CPC-29, que trata dos ativos biológicos. No Brasil 

essa norma tem destaque com suas informações relevantes e seguras, deixando visível a 

evolução do PIB - Produto Interno Bruto, em algumas empresas no decorrer dos anos 

(MENDONÇA; OLIVEIRA FILHO, 2016). 

 

2.3 GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE RURAL  

 

A forma de gerenciar as atividades rurais está longe de obter seu potencial, porém com 

os avanços é possível perceber a necessidade de progredir, muitos produtores têm se tornado 

comerciantes, diante de tantas atividades que desempenham em suas propriedades (ULRICH, 

2009).O gerenciamento nos setores rurais estão sujeitos a mudanças climáticas, com isso é 

necessário que exista uma flexibilização quanto as atividades que serão desempenhadas, tendo 

em vista que o planejamento é imprescindível, mesmo diante dos possíveis contratempo 

(SILVA; SILVA; SILVA, 2019).  

Diante dos riscos existentes para os proprietários rurais, ter uma boa gestão diminui a 

as chances de vai-e-vem, os pequenos produtores estão mais perto disso, pois muitos não têm 

uma boa gestão e achar que apenas a experiência basta (GAZZOLA; WOIDA, 2020). Ter uma 

ferramenta de gestão gera crescimento na produção, além da qualidade, pois os administradores 

passam a ter mais controle de tudo que está sendo feito (FERNANDES, 2019).  

Dessa forma, para se ter satisfação quando ao gerenciamento de uma atividade a 

contabilidade entra como suporte, esclarecendo aos seus usuários as diversas decisões que 

podem ser tomadas no processo de gestão. Independe do tamanho, as propriedades que 

desempenham alguma atividade rural precisam da contabilidade para auxiliar sua gestão 
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(BARBOSA; RODRIGUES, 2017; FERNANDES, 2019). Para a conquista e o bom 

desenvolvimento das atividades, os produtores precisam de uma gestão hábil (ANDRADE; 

DIAS; GOMES FILHO, 2019). Montoto (2012) afirma que a execução de afazeres na 

propriedade, desempenhados pelos membros das famílias e o cuidado com os seus bens, 

caracteriza uma forma de gestão, ainda que se trate de uma gestão básica e sem conhecimento 

didático.  

Devido aos constantes avanços tecnológicos, administração no setor rural precisa está 

em desenvolvimento, para que isso ocorra de forma mais eficaz, o uso da ferramenta contábil 

como gestão causa uma sequência de informações que servirão para esclarecimentos e tomadas 

de decisões (ANDRADE; DIAS; GOMES FILHO, 2019). Para alcançar sucesso e não ser 

surpreendido com os contratempos, os produtores rurais têm buscado a forma de gestão mais 

condizente diante das atividades desempenhadas (EICHLER; PARREIRA, 2020). Com as 

características de cada propriedade é possível desenvolver um modelo de gestão, pois tudo que 

é desenvolvido precisa ser conhecido e informado (FRAÇÃO; LADWIG; OLIVEIRA, 2020). 

Nas propriedades rurais as pessoas podem ser utilizadas para obter bons resultados, sendo que 

a gestão atrelada a isso desenvolve as soluções para obter melhorias (FREITAS; PASSOS; 

TORRES, 2020).  

O desenvolvimento do pequeno produtor rural está atrelado ao seu conhecimento sobre 

o meio ambiente, mas para alavancar os negócios uma boa gestão se faz primordial, os pequenos 

produtores vivenciam incertezas, quanto ao ambiente de trabalho, e ter uma gestão eficiente 

acaba gerando recursos para tomada de decisões (SILVA, 2017).  

 

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES  

 

No Quadro 1, a seguir, será abordada uma estrutura sintética, relacionando alguns 

estudos empíricos referentes ao tema abordado, que trata a respeito da contabilidade rural e o 

pequeno produtor rural, a explanação subsidiará a análise dos resultados. 

 
Quadro 1: Estudos anteriores relacionados ao tema 

Autor/ano Objetivo Resultados 

 

 

 

Barbosa e 

Rodrigues (2017). 

 

 

 

Analisar os fatores que levam os 

pequenos produtores rurais a não 

fazerem uma contabilidade 

regular de seu patrimônio. 

 

Evidenciou-se que estes não têm conhecimento na 

área contábil, o que ajuda a explicar o fato de serem 

produtores rurais a muitos anos e ainda assim não 

conseguirem uma rentabilidade financeira maior, 

mesmo com o passar do tempo, muitos, mal 

conseguem manter o sustento da família e da 

propriedade. 

 
 

 

 

 

Silva, Silva e Silva 

(2019). 

 

Sintetizar, de forma clara, 

objetiva e concisa as posições 

estratégicas tomadas pelos 

produtores rurais que já utilizam 

da contabilidade como 

ferramenta, demonstrando como 

as ferramentas da contabilidade 

são fundamentais para os 

produtores e como podem 

auxiliá-los. 

 

 

 

 

Foi possível expor os conceitos referentes ao tema 

proposto, bem como as possíveis contribuições da 

contabilidade para o produtor rural.  
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Andrade, Dias, e 

Gomes Filho 

(2019). 

 

Analisar a utilização da 

contabilidade do pequeno 

produtor rural do Sítio Barra em 

Orós, Ceará-Brasil.  

 

Os agricultores pesquisados não utilizam a 

contabilidade em nenhuma forma nas suas 

atividades rurais, entretanto demonstraram o 

interesse por conhecimentos e esclarecimentos sobre 

contabilidade e no que essa possa acrescentar na 

melhoria das atividades dos agricultores. 

 

 

Carraro, Costa e 

Ramos (2020). 

 

Demonstrar se a reorganização 

societária pode ajudar os 

pequenos produtores rurais na 

aquisição de recursos financeiros 

e materiais de forma menos 

onerosa.  

 

O meio menos oneroso e mais vantajoso para o 

produtor é a abertura do capital. Entretanto, para 

isso, é mais aconselhável que ele seja um produtor 

de grande porte. E a fim de abranger os pequenos 

produtores, existe um meio muito conveniente para 

tal: a reorganização societária, que possibilita, dentre 

muitas vantagens (econômicas, estratégicas, 

produtivas, tributárias), a abertura do capital, 

possibilitando um meio bem menos custoso de 

captar recursos. 

 

 

 

Cardoso, Souza e 

Pereira (2020). 

 

Demonstrar a relevância da 

Contabilidade Rural aplicada aos 

pequenos produtores, como um 

instrumento de gestão que 

possibilita, por meio das 

informações contábeis, o 

planejamento e controle 

financeiro, auxiliando na tomada 

decisão, visto que esta contribui 

para compreensão dos custos e 

resultados da produção.  

 

Verifica-se que a Contabilidade Rural é um dos 

instrumentos de gestão menos usual pelos 

produtores residentes do Município de Rio Real, 

BA. Este estudo constatou a falta do conhecimento 

dos produtores rurais, em relação ao uso das 

ferramentas Contábeis para gerir sua propriedade e 

consequentemente alavancar seus resultados. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

3 METODOLOGIA  
 

Para alcançar o objetivo geral dessa pesquisa que foi analisar se a contabilidade rural 

para pequenos produtores tem contribuído no melhoramento de sua atividade empresarial, foi 

estudada. Aplicada em um Sítio Várzea da Salina no município de Apodi-RN. A pesquisa, 

quanto aos objetivos, se caracteriza como descritiva, os autores Freitas e Prodanov, (2013) 

explicam como as particularidades de alguma região, requerendo informações precisas sobre a 

área ou pessoas que a pesquisa relatará. 

Abrange também uma revisão de cunho bibliográfica em que Corrêa, Souza e 

Vasconcelos, (2018) enaltecem como documentos necessários para obtenção de conceitos 

relevantes. Já Carvalho et al. (2019), conceitua como agrupamento uniforme dos dados, e toda 

informação deve ser referenciada para comprovar sua veracidade. Já o referencial teórico 

conceituará e explicará os principais conceitos necessários do trabalho, enaltecendo com uma 

aplicação de um estudo de caso que Carvalho et al. (2019) conceitua de uma visão relevante 

para as pesquisas que mostram a realidade, em que situações vividas passam despercebidas, 

assim revelam fatos e acontecimentos proveitosos para o desenvolvimento da pesquisa. 

A pesquisa ocorreu em uma pequena propriedade rural no município de Apodi-RN, em 

que os produtores poderiam passar seus conhecimentos, coletando informações e esclarecendo 

algumas dúvidas sobre o uso da contabilidade na gestão da propriedade. A coleta de dados, foi 

realizada via internet, mediante uma reunião utilizando a plataforma do Google Meet, tendo em 

vista, a existência da pandemia da Covid-19 que impossibilitou o acesso presencial aos 

produtores rurais. A obtenção das informações ocorreu por meio de uma entrevista, de natureza 

semiestruturada, com questões abertas, correspondente ao período do ano de 2021 sendo, 
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portanto, uma pesquisa transversal, em que Carvalho et al. (2019), relata em seus estudos como 

sendo algo analisado no decorrer do tempo em grupos caracterizados. 

Quanto à abordagem do problema do presente estudo, se configura como qualitativa, 

em que Carvalho et al., (2019) acomete como uma análise elaborada. O isolamento das ideias 

colocado sobre curso em que suas formas têm um intuito, ou seja, um resultado, para isso 

determina que as observações da área sejam reais (FREITAS; PRODANOV, 2013).  

Os dados foram analisados com base no conteúdo abordado e realizou-se um 

comparativo com as respostas da pesquisa estruturada. A natureza do trabalho, deu-se de forma 

básica, onde Freitas e Prodanov (2013) relata que ser básica é contribuir com o avanço 

científico, estimulando informações verídicas. Uma análise dos resultados dos artigos 

estudados construiu o resultado desse estudo.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS GESTORES  

 

A análise dos resultados teve como base uma entrevista aplicada em uma propriedade 

rural, localizada no Sítio Várzea da Salina do Município de Apodi, no estado do Rio Grande do 

Norte. Foram proferidas 10 perguntas relacionadas a contabilidade e a gestão da propriedade 

rural. A entrevistada partilhou que existe a produção da cultura do milho, este acaba por servir 

de alimento na criação de aves, como as galinhas. Que a propriedade rural, também trabalha 

com culturas de pomares, tais como as frutas banana e manga. Por último, mas não menos 

significativo, é a cultura de cereais que se apresenta como mais rentável para os proprietários 

do sítio supracitado, isto é, a produção de arroz. 

O sítio é administrado pelos proprietários e mais uma terceira pessoa, a qual se 

responsabiliza pelo desenvolvimento de trabalhos que não podem ser executados pelos 

administradores. Todos possuem o conhecimento empírico com relação ao ambiente rural, ou 

seja, o que aprenderam com seus familiares e amigos ao longo das gerações; a execução se dá 

pela própria experiência, e assim vão se mantendo. Gazzola e Woida (2020) relatam que muitos 

produtores acreditam que o conhecimento com base na experiência prática lhes permite uma 

boa gestão, que eles poderão responder pelos riscos de qualquer adversidade que aconteça em 

seu dia a dia rural. Silva (2017) complementa que esse tipo de experiência prática traz bons 

resultados, porém poderiam ser associados ao conhecimento que lhe permita assim, uma gestão 

eficaz. 

Diante dos conceitos abordados nesse trabalho algumas explanações foram feitas de 

forma mais simples e informal. Para obter um pouco mais de conhecimento sobre a propriedade 

de modo geral, levantou-se a indagação sobre a organização e todos os cuidados que os 

proprietários têm com a propriedade rural, em que se obteve, por exemplo, que o trabalho mais 

manual e de teor operacional, como o cuidado com as plantações, ficam no encargo de uma só 

pessoa, a terceira que foi citada anteriormente. Enquanto a gestão propriamente dita, a parte 

administrativa fica na incumbência do casal proprietário do sítio, bem como o trato com os 

animais da propriedade.  

Foi salientado ainda, que há uma preocupação com o consumo de energia elétrica na 

propriedade e ela se utiliza de um programa governamental, chamado Tarifa Verde, que 

concede um desconto na tarifa do consumo de energia elétrica utilizada na irrigação das 

propriedades que atuam com agropecuária e aquicultura. Os agricultores que utilizam a energia 

elétrica no período compreendido entre as 21h e as 06h, conseguem um desconto de 90%; para 

aqueles que consomem no período das 02h às 11h, o desconto é de 73%. No Sítio Várzea da 
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Salina, os proprietários se utilizam do primeiro caso e aproveitam para utilizarem os motores 

na irrigação de suas terras, durante a noite.  

 

4.2 GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE RURAL 

 

Com o enfoque de conhecer a respeito do gerenciamento praticado nas atividades da 

propriedade rural, o primeiro questionamento buscou saber quais eram as ferramentas utilizadas 

na gestão de sua atividade; a entrevistada destacou apenas itens como os implementos agrícolas, 

com destaque para os tratores. No entanto autores como Dias, Andrade e Gomes Filho (2019) 

consideram a utilização da contabilidade para pequeno produtor rural de grande valia, como 

abordam na pesquisa do Sítio Barra em Orós, no estado do Ceará, em que seus resultados, 

constataram que os agricultores pesquisados não utilizavam a contabilidade em nenhuma forma 

nas suas atividades rurais, entretanto demonstraram o interesse por conhecimentos e 

esclarecimentos sobre a contabilidade e no que essa possa acrescentar na melhoria das 

atividades desempenhadas. Bertanha et al. (2018) complementam, relatando que a 

contabilidade ainda não faz parte de muitas propriedades, mesmo ela sendo de utilidade 

imprescindível para o desenvolvimento da propriedade, e que com o uso da contabilidade os 

proprietários conseguiriam enfrentar as dificuldades. Sendo corroborados ainda, por Silva 

(2017) que atesta a influência da contabilidade para a gestão da empresa. 

Por conseguinte, a segunda pergunta caminhou com a intenção de conhecer e ter um 

campo de visão amplo sobre a gestão da propriedade, com a indagação, a proprietária 

apresentou que os serviços que são executados no sítio, são geridos, além dela, pelo esposo e 

um trabalhador, que seguem a mesma linha de conhecimento repassado por seus familiares, em 

que ainda criança, já trabalhavam e exerciam atribuições para o controle da propriedade. 

Segundo Oliveira (2018), é comum que as pequenas propriedades rurais sejam administradas 

pelos seus núcleos familiares, mesmo que não tivessem nenhum conhecimento sobre o assunto. 

As pessoas são usadas para obter uma boa gestão nas propriedades, pois através delas é possível 

conseguir melhorias, resolução para possíveis problemas (FREITAS; PASSOS; TORRES, 

2020). Montoto (2012) concorda que o cuidado com a propriedade feito pela família, é uma 

forma de gestão. 

No terceiro ponto discutido, a entrevistada enfatizou que as atividades agrícolas 

desempenhadas na propriedade nem sempre trazem uma lucratividade de forma rápida, pois 

cada produto tem um tempo certo para colheita, como ela bem exemplifica, ao citar a cultura 

do arroz que leva em média 4 meses. Silva, Silva e Silva (2019) afirmam que há necessidade 

de ser maleável quanto as atividades desempenhadas, tendo em vista que o setor rural sofre com 

mudanças climáticas, dentre outras peculiaridades.  

 

4.3 UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA CONTÁBIL  

 

Prosseguindo na caracterização da propriedade a quarta pergunta indagou sobre o uso 

da contabilidade em sua atividade empresarial, a proprietária respondeu não utilizar. Silva 

(2017) esclarece o pouco uso da contabilidade pelos pequenos produtores e traz um exemplo 

que serve de comparativo, que se trata do munícipio de Capitão Poço, no estado do Pará, em 

que se concluiu que há dificuldade no uso da contabilidade pelas famílias produtoras. Quando 

na verdade, sabe-se que a contabilidade funciona como um meio de esclarecimento e 

informação na condução das decisões acuradas, dado todo o desenvolvimento atrelado ao setor 

rural (ANDRADE; DIAS; GOMES FILHO, 2019).  
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O quinto ponto relatado, deu sequência acerca do gerenciamento das decisões que são 

tomadas na propriedade, no ponto de vista da entrevistada a contabilidade é uma ferramenta 

muito útil e ajudaria muito caso fosse utilizada. Cardoso, Souza e Pereira (2020) apontam que 

há pouco uso da contabilidade pelos pequenos produtores rurais. Em seus achados, eles 

demonstraram alguns benefícios da contabilidade, quando aplicada ao pequeno produtor rural, 

tais como: auxiliar por meio desta ferramenta, uma gestão mais eficiente, com um controle das 

finanças mais fidedigno e com resultados alavancados.  

O sexto questionamento buscou inferir acerca do controle de despesas e receitas 

desempenhados no sítio. A proprietária salientou que em detrimento a tudo ser produzido na 

propriedade, eles conseguem honrar com todos os seus compromissos financeiros. O controle 

é feito manualmente, com o uso de um caderno em que são elencados os gastos e que se obtém 

assim uma boa organização. Autores como Fernandes (2019) afirmam que a prática do uso do 

caderno é comum, como fora observado em um estudo acerca da relevância da contabilidade 

rural na agricultura familiar na cidade de Monte Negro, no estado de Rondônia.  

Na sétima pergunta, buscou-se saber a relação da proprietária com o uso de sistemas, 

e/ou do computador e consequentemente do acesso à internet. A entrevistada informou que faz 

uso da internet, mas apenas para assuntos pessoas, de modo que em nada ela consegue, a priori, 

se beneficiar quanto a sua gestão rural. A contabilidade é responsável por organizar o sistema 

de informações dos proprietários (ANDRADE; DIAS; GOMES FILHO, 2019). Os produtores 

que trabalham sem a presença de um profissional contábil, sem suporte de sistemas, permeiam 

com mais dificuldades pois há um uso limitado de informações sobre a sua área de atuação 

(FERNANDES, 2019).  

A contabilidade ainda não é algo conhecido na propriedade, ressalta a entrevistada, no 

oitavo ponto retratado na entrevista, mas ela conta que tem interesse e seria uma ferramenta 

usual, assim ela tenha mais conhecimento sobre tal atribuição. 

Esse tipo de anseio é explicado por Fernandes (2019), que nos evidencia o desejo de 

alguns pequenos produtores em fazer o uso da contabilidade em suas propriedades, porém com 

a pouca informação retida a respeito, acabam sendo vencidos pelos obstáculos. No mesmo 

estudo do autor, constatou-se que os agricultores de Monte Negro/RO até conhecem a 

contabilidade, mesmo que de forma básica, diferente do objeto de estudo desta pesquisa.  

Apesar da falta de conhecimento sobre o uso da contabilidade, o entendimento que os 

patrimônios precisam ser separados é praticado na propriedade, isto é, pessoas física e jurídica 

são distintas. O nono item versou sobre a diferenciação de patrimônios, e a proprietária afirma 

que as contas não podem ser misturadas, e que os custos com a propriedade são expressivos em 

relação aos gastos pessoais. Montoto (2012) evidencia o princípio da entidade de que existe 

necessidade da separação dos patrimônios, mesmo que a relação seja de uma ou mais pessoas, 

mesmo que não seja algo atrelado ao lucro, os patrimônios não podem ser confundidos. 

Corroborando com a entrevistada, os autores Silva, Silva e Silva (2019) afirmam o quão 

imprescindível se faz essa separação. Eles evidenciam em seu estudo, que essa distinção 

permite uma abrangência da propriedade, um conhecimento claro, objetivo e conciso das 

posições estratégicas tomadas pelos produtores rurais.  

Mesmo com seus registros manuais em dia, a proprietária relatou a existência de 

dificuldades quanto a tomada de algumas decisões e que diversas dúvidas acabam por surgir 

nessa fase da gestão, e seria um momento propício ao suporte e assessoramento de um 

profissional contábil, assim se conduziu o décimo e último ponto da entrevista. Gazzola e 

Woida (2020) enfatizam que a contabilidade é usada a muito tempo e que é uma ferramenta 

comumente usada para tomada de decisões e que o profissional contábil viabiliza as 

informações para esse ato. Barbosa e Rodrigues (2017) reforçam a relevância dos profissionais 
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contábeis para o pequeno produtor rural e relatam a dificuldade de acesso às propriedades, 

corroborando com os autores supracitados, tem-se Cardoso, Souza e Pereira (2020) apontando 

que os proprietários rurais precisam conhecer e compreender a contabilidade, tendo assim 

possibilidade de promover melhorias no controle da produção e expandirem seus negócios.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A contabilidade rural é aplicada aos produtores rurais, ofertando inúmeros benefícios 

aos seus usuários, tais como: um controle eficaz no gerenciamento das atividades e controle dos 

gastos mediante informações contidas nos relatórios contábeis, até o intento de suporte na 

tomada de decisões. Diante disso o estudo teve como objetivo identificar se a contabilidade 

rural para pequenos produtores está sendo utilizada como ferramenta de gestão e controle no 

desenvolvimento das atividades da propriedade rural.  

A pesquisa foi realizada no Sítio Várzea da Salina no município de Apodi, no estado do 

Rio Grande do Norte, em que se revelou que a propriedade ainda não é gerida com o uso da 

ferramenta contábil, ocasionada pela falta de conhecimento da referida ciência. Todavia, 

evidenciou-se a existência de interesse em fazer uso para agregar valor as atividades 

desenvolvidas e na administração da propriedade, tendo em vista, esclarecimentos detalhados 

acerca dos gastos e ajuda na resolução de problemas que possam existir, e até mesmo na 

aplicabilidade de recursos, como opções de investimento. 

A proprietária afirma a existência de dificuldades em muitos momentos de seu processo 

decisório, o que denota total anseio por ferramentas de suporte a tomada de decisão, como é o 

caso da ciência contábil. A entrevistada desempenha atividades que são satisfatórias para o 

cumprimento dos gastos, muito embora sejam utilizados mecanismos menos sofisticados de 

acesso e manutenção dessa informação. No entanto, destaca-se, também o respeito ao princípio 

da entidade em sua gestão.  

Com a análise de todas as informações obtidas, constata-se que o pequeno produtor rural 

ainda carece de informações contábeis, em que a maioria deles não conhecem os benefícios que 

poderiam obter quando da aplicação da contabilidade. Que além de deixar todos os gastos mais 

fiéis a realidade, auxiliaria na tomada de decisões em relação a outras áreas de suas 

propriedades.  

A pesquisa relaciona-se com Barbosa e Rodrigues (2017); Silva, Silva e Silva (2019); 

Andrade, Dias, e Gomes Filho (2019); Carraro, Costa e Ramos (2020); Cardoso, Souza e Pereira 

(2020), corroborando quanto ao pouco uso da contabilidade pelos pequenos produtores rurais, 

sendo na gestão ou utilização da ferramenta como tomada de decisões, enaltecendo que a 

contabilidade é pouco usada, mas, existe o entendimento que para expandir os negócios precisa 

fazer uso da ferramenta.  

Esse estudo visa contribuir com os estudos acerca do assunto, também despertar os 

profissionais contábeis para alcançar os pequenos produtores rurais, além de mostrar o prestígio 

da contabilidade para os produtores rurais, assim como despertar os entrevistados para o uso da 

ferramenta contábil na propriedade.  

Algumas limitações foram notadas, como a falta de acesso a propriedade para entrevista 

presencial, devido a pandemia da covid-19, com isso a redução de candidatos a entrevista. E se 

tornou preferível o estudo de caso único. Como sugestão para futuras pesquisas, poder-se-ia 

aumentar o número de produtores rurais a serem consultados, realizando um estudo multicaso; 

no mesmo município ou em cidades similares para averiguar as semelhanças e discrepâncias 

acerca da utilização da ciência contábil pelo pequeno produtor rural brasileiro.  
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RESUMO 

 

A carcinicultura é uma atividade muito importante para a economia brasileira. A região 

Nordeste se destaca como maior protutor, contribuindo de forma significativa nesse setor 

produtivo. Visando a avaliação da viabilidade da atividade, surge o objetivo principal da 

pesquisa realizada. Além de ser considerada uma atividade de alto custo de implantação, a 

atividade se mostra em grande competitividade, sendo necessário observar a implementação da 

análise e mensuração de custos no setor da carcinicultura para garantir melhores resultados, 

sendo realizadas com o auxílio da contabilidade de custos. O trabalho realizado foi do tipo 

qualitativo, descritivo e de caso, uma vez que este refletiu a realidade de uma empresa do setor 

da carcinicultura, com identidade preservada. A partir dos dados obtidos junto a proprietário da 

empresa foi possível concluir que a atividade da carcinicultura requer uma demanda de alto 

investimento, principalmente em máquinas e na infraestrutura, se fazendo necessário um 

planejamento financeiro possibilitando um bom desempenho para o empreendimento. Quanto 

aos custos de produção, estes foram classificados em dois tipos: custos variáveis e custos fixos, 

sendo analisado também a margem de contribuição e payback simples, que demonstrou uma 

atividade economicamente viável. 

 

Palavras-chave: Contabilidade de custos. Economia. Investimento. Carcinicultura. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O camarão é um produto alimentício de água doce ou marinho que pode ser produzido 

em viveiros (COELHO, 2005). A criação de camarão em cativeiro é uma atividade conhecida 

como carcinicultura, um ramo específico da aquicultura (SEBRAE, 2021). Com o crescimento 

da demanda mundial por alimentos de alto valor nutritivo, saudáveis e com preços mais 

acessíveis, a atividade da carcinicultura se tornou uma alternativa bastante viável não só do 

ponto de vista alimentar, como também de negócio, principalmente para pequenos produtores 

rurais (SEBRAE, 2021). 

A carcinicultura ganhou destaque no cenário mundial, nacional e regional. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), no Brasil, a Região 
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Nordeste é a responsável por quase toda a produção do país, com 99,4% do total nacional. Na 

região, dois estados se destacam: o do Ceará e do Rio Grande do Norte, sendo o segundo o 

maior produtor, responsável em 2018 por 43,2% da produção nacional. Neste ano o valor de 

produção da carcinicultura nacional atingiu R$ 1,1 bilhão, contribuindo de forma significativa 

para a economia desses estados. 

Diante desse cenário, o processo de planejamento empresarial é fundamental, pois 

através dele o empresário pode conhecer melhor os seus custos e métodos mais indicados para 

tomada de decisões e assim, ter melhores condições de competir no mercado (LORENTZ, 

2016). 

 Observando a importância dessa atividade para e economia a nível estadual e nacional 

surge a seguinte sugestão: De que forma a análise dos custos em uma empresa do ramo da 

carcinicultura pode melhorar seu processo decisório? A partir desse questionamento é definido 

o objetivo do trabalho: analisar os custos de implementação e produção de uma empresa de 

carcinicultura. 

 O estudo de caso realizado utilizou a técnica de observação e coleta de dados através de 

relatórios e demonstrativos gerenciais. O desenvolvimento do trabalho se justifica pelo fato de 

a Região Nordeste ser destaque na produção do país, e os estados do Rio Grande do Norte e o 

vizinho Ceará serem os maiores produtores da Região, e na intenção de auxiliar o processo de 

implantação e produção tanto para os futuros produtores quanto para as empresas já existentes 

nesse setor. 

Como qualquer outra uma atividade geradora de emprego e renda, para implantar e 

desenvolver atividades na área da carcinicultura requer um planejamento financeiro para que 

essa atividade seja desenvolvida com bons resultados e desempenho. Lorentz (2016) destaca 

que as empresas têm enfrentado muita competição nos últimos anos, e os desafios do dia a dia 

relacionados a concorrência levam as empresas buscarem desenvolver suas atividades cada vez 

mais de forma eficiente. É nesse aspecto que o autor destaca o custo de produção como um fator 

fundamental para o sucesso de qualquer negócio. 

 Ainda de acordo com Lorentz (2016), custos são gastos relativos ao bem ou serviço 

utilizado na produção de outros bens ou serviços. O gasto só é reconhecido como custo a partir 

do momento de utilização dos fatores de produção para fabricação de um produto ou prestação 

de um determinado serviço. Sua classificação em função do volume da atividade é fator 

preponderante na tomada de decisões estratégicas de uma organização. Nesse aspecto os custos 

podem ser: fixos – existem independente da fabricação ou não de determinado produto ou do 

aumento ou redução da quantidade produzida; e os variáveis: que são mensurados na medida 

em que o volume da produção vai variando, para mais ou para menos. 

 A contabilidade desempenha um papel importante para a gestão de qualquer empresa, 

inclusive, às empresas que atuam no agronegócio, como por exemplo as empresas de 

carcinicultura, um importante setor do agronegócio em que a região Nordeste é responsável por 

95% da produção de camarão cultivado no Brasil e o estado Potiguar é o maior produtor 

nacional, sendo 60% dos produtores nacionais classificados como micros produtores (PAIVA, 

2018). 

No que se refere à contabilidade de custos, Lorentz (2016) afirma que essa área tem 

atraído nos últimos tempos não só profissionais da área contábil, e sim profissionais de diversos 

segmentos, como por exemplo, administradores, economistas e engenheiros. Isso se dá em 

função do elevado grau de exigências que a competitividade de uma economia globalizada 

requer, havendo a necessidade de um conhecimento mais aprimorado sobre controle e cálculo 

de custos de produção, haja vista que é grande a concorrência tanto no mercado interno quanto 

do mercado externo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesta seção, faz-se a abordagem sobre a atividade do agronegócio, a carcinicultura, 

seguida da contextualização da contabilidade de custos, destacando os tipos de custos, os 

métodos de custeio e indicadores econômicos. 

 

2.1 AGRONEGÓCIO 

 

 O agronegócio é também conhecido pelo termo agrobusiness, caracterizado pela junção 

de diversas atividades desenvolvidas em áreas rurais, como por exemplo, a aquicultura. A 

palavra surgiu na década de 50, quando os americanos, John H. Davis e Ray Goldberg, 

afirmaram: 

 
[…] agribusiness means the sum total of all operations involved in the manufacture 

and distribution of farm supplies; productions operations on the farm; and the storage, 

processing and distribution of farm commodities and items made from them. (DAVIS; 

GOLDBERG; 1957, p. 2)2 

 

 No cenário brasileiro, a atividade agroindustrial cresceu a partir de 1970, especialmente 

com o processamento de café, soja, laranja e cana-de-açúcar, como também a criação de 

animais, considerados os principais produtos da época. É importante destacar que o agronegócio 

ocupa uma posição de destaque na economia mundial, principalmente em países 

subdesenvolvidos, contribuindo para o crescimento no setor de exportação (SOUZA, 2018). 

 

2.2 CARCINICULTURA 

 

A criação de camarão em cativeiro é uma atividade denominada como carcinicultura e 

caracteriza a atividade de um ramo específico da aquicultura, podendo ser desenvolvida no 

cultivo de camarão marinho ou mesmo de água doce (ASSAD, 2019). Essa atividade produtiva 

contemplada dentro da aquicultura, abrange toda a criação de organismos que vivem em 

ambiente aquático em todo seu ciclo de vida ou em pelo menos parte dele, como os crustáceos 

(camarões, lagostas, caranguejos, etc.), peixes, moluscos (ostras, vieiras, sururu, mexilhões, 

etc.), anfíbios (rãs), répteis (jacarés e tartarugas), plantas aquáticas (algas), entre outros 

(NAKANISHI, 2018). 

 Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO, 2014), a produção mundial de camarões cultivados e capturados em 2014 foi em média 

5 milhões de toneladas, das quais 33,87% vieram dos cultivos. 

 No Brasil, a carcinicultura apresenta-se como uma atividade econômica de grande 

importância, principalmente para a região Nordeste (CAVALHEIRO et al., 2016). Em 2018, o 

Brasil produziu 45,8 mil toneladas de camarão marinho (Litopenaeus vannamei), sendo a região 

Nordeste responsável por 99,4% dessa produção total, dentre os principais produtores, se 

destaca o estado do Rio Grande do Norte (IBGE, 2019).  

 Ainda de acordo com dados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE 2019), os maiores produtores na carcinicultura são estados do Nordeste, 

sendo o estado do Rio Grande no Norte o maior produtor e competidor do estado do Ceará, o 

                                                
2 O agronegócio significa o total somado de todas as operações envolvidas na manufatura e distribuição dos 

suprimentos agrícolas; operações de produções agrícolas; e armazenamento, processamento e distribuição das 

mercadorias agrícolas e de itens feitos a partir delas. (Traduzido pelo autor). 
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segundo maior produtor. Observando esses dados, a carcinicultura apresenta-se como uma 

importante atividade para a economia não só a nível regional, como também nacional e mundial. 

 

2.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A contabilidade de custos é a parte da ciência contábil aplicada na atividade de 

acompanhamento, classificação, apropriação, análise e registro contábil de todos os gastos 

consumidos de forma direta ou indireta no processo produtivo da empresa (LORENTZ, 2016). 

Crepaldi (2018) afirma que a Contabilidade de Custos se desenvolveu a partir da 

Revolução Industrial, precisando passar por adaptações à realidade econômica atual, à medida 

que foram surgindo as máquinas capazes de proporcionar uma produção em grande escala. 

Diante dessa contextualização, faz-se necessário compreender que existem diferentes 

tipos de custos, que podem variar de acordo com sua finalidade ou volume de produção, listados 

e definidos no Quadro 1: 

 
Quadro 1: Tipos de custo 

Tipos Descrição 

 

Custos diretos 

 “São aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados ou serviços 

executados, porque há uma medida objetiva de seu consumo nesta fabricação ou na 

prestação do serviço.” 

 

Custos indiretos 

“São os custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados 

em diferentes produtos ou serviços, portanto, são os custos que só são apropriados 

indiretamente.” 

 

 

Custos fixos 

“São queles cujos valores são os mesmos independente do volume produzido por uma 

empresa (levando em consideração a faixa que interessa de acordo com o orçamento). 

Seu valor total permanece constante dentro daquela faixa de produção, mesmo 

aumentando o volume produzido, pois o valor total do custo total por unidade varia de 

forma inversamente proporcional.” 

 
 

Custos variáveis 

“São aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção da empresa. 

Estes custos têm variação diretamente proporcional à quantidade produzida, ou seja, 

quanto maior a produção, maior será o consumo; quanto menor a produção, menor será 

o consumo.” 

Fonte: Adaptado de Lorentz (2016, p. 24). 

 

2.3.1 Método de custeio 

 

 O método de custeio pode ser definido como uma ferramenta que visa a mensuração do 

custo de um determinado bem ou serviço, em outras palavras, definido como critérios utilizados 

para a apropriação dos custos de acordo com a atividade que uma empresa realiza, seja ela 

industrial ou comercial, por exemplo (IZIDORO, 2016). No que se refere aos métodos de 

custeio, estes estão listados e contextualizados no Quadro 2, a seguir: 

 
Quadro 2: Métodos de custeio 

Tipos Descrição 

 

Custeio por 

absorção 

 Luiz et al. (2015) define como o sistema de custeio que apropria todos os custos a um 

determinado produto ou serviço, incorridos na atividade de produção ou na prestação de 

serviço. Sejam eles classificados como fixos ou variáveis; diretos ou indiretos. 

O objetivo principal deste método é tão somente o de apurar o custo de uma unidade do 

produto fabricado. Esses tão necessários para custear inventários (estoque), constar nos 

demonstrativos financeiros e ainda mensurar o lucro líquido de um determinado período 

(LORENTZ, 2016). 
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Custeio variável 

Custeio Variável: Crepaldi (2018) destaca esse método como aquele que considera 

apenas os custos variáveis incorridos de produção de um determinado período, não 

levando em consideração os custos fixos. O custeio variável é também conhecido como 

custeio direto, este permite a demonstração de quanto cada produto contribuiu para o 

resultado final de uma determinada empresa (LORENTZ, 2018). 

Custeio Baseado 

em Atividade 

(Activity Based 

Costing – ABC) 

Lorentz (2018) afirma que o custeio ABC é um método de alocação de custos que permite 

identificar com precisão as atividades desenvolvidas por uma empresa, através de 

direcionadores de custos e atividades para alocar as despesas e custos indiretos de uma 

forma mais real aos produtos e serviços. 
 

 

Custeio Padrão 

O custeio padrão é um sistema que utiliza as informações fornecidas da contabilidade de 

custos para custeio, controle e tomada de decisões, com foco na busca constante para 

eliminar os desperdícios e alcançar o máximo possível da eficiência da utilização de 

determinados recursos que são consumidos em processos produtivos (LORENTZ, 

2018). 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em revisão de literatura. 

 

2.3.2 Indicadores econômicos 

 

Para se iniciar um negócio, seja qual ramo for, é necessário um planejamento para que 

seja estudada a sua viabilidade econômica, com a finalidade de minimizar os riscos e maximizar 

o rendimento financeiro (GOMES, 2018). Janoselli e Furlan (2016) sugerem três indicadores 

para avaliar a viabilidade de uma empresa, descritos a seguir: 

 

2.3.2.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

 O Valor Presente Líquido (VPL) pode ser compreendido como o resultado do valor 

recente da receita (valor arrecadado pelo preço multiplicado pela quantidade ofertada), menos 

o custo referente a produção do mesmo (JANOSELLI; FURLAN, 2016). De acordo com 

Gitman (2010) o VPL é encontrado através da subtração do investimento inicial de um projeto 

(FC0) do valor presente de suas entradas de caixa (FCt), descontadas à taxa de custo de capital 

da empresa (r). 

Esse indicador é calculado pela seguinte equação: 

 
Figura 1: Equação do Valor Presente Líquido (VPL). 

 
                       Fonte: Gomes (2018). 

 

Temos: 

VPL = Valor presente das entradas de caixa – Investimento inicial; 

FC1, FC2,... FCn = Fluxos de caixa; 

FC0 = Investimento inicial, e; 

i = Taxa de juros. 

O resultado encontrado pela equação dará três possíveis análises: 

VPL > 0 representa um investimento viável; 

VPL < 0 representa um investimento inviável, e; 
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VPL = 0 representa um investimento sem lucratividade. 

 

2.3.2.2 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A taxa interna de retorno é obtida a partir dos fluxos de caixa, em outras palavras, o 

retorno do investimento realizado. No cálculo é encontrada a taxa de juros que torna nulo o 

Valor Presente Líquido (VPL). 

Esse indicador é calculado pela seguinte equação: 

 
            Figura 2: Equação da Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 
        Fonte: Gomes (2018). 

 

Temos: 

t = período de tempo; 

i = taxa interna de retorno do projeto; 

O resultado encontrado pela equação dará duas possíveis análises: 

“i do projeto” > “i do mercado” o projeto é viável, e; 

“i do projeto” < “i do mercado” o projeto é inviável. 

 

2.3.2.3 Payback 

 

Para Gitman (2013) é o tempo necessário para que uma empresa recupere o seu 

investimento inicial em um projeto, e os períodos de payback são normalmente utilizados para 

avaliar propostas de investimento de capital. As empresas de grande porte costumam utilizar o 

período de payback para avaliar projetos de baixo valor, enquanto as pequenas empresas 

costumam utiliza-lo para a maioria dos seus projetos. 

Esse indicador é calculado pela seguinte equação: 

 
Figura 3: Equação do Payback. 

 
      Fonte: Gomes (2018). 

  

Temos: 

 Payback = Tempo de recuperação do investimento; 

 VI = Valor de Investimento; 

 VRE = Valor da Receita Esperada. 

 O resultado encontrado pela equação dará os possíveis critérios de decisão: 

 Payback < Prazo desejado para recuperação de investimento representa um 

investimento viável. 

 Payback > Prazo desejado para recuperação de investimento representa um 

investimento inviável. 
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2.3.3 Margem de Contribuição 

 

 A margem de contribuição refere-se a diferença entre o preço de venda do produto e 

todos os custos e despesas variáveis (LORENTZ, 2018). Dessa forma, a margem de 

contribuição representa o quanto um produto contribui na geração de lucro para um 

determinado seguimento empresarial. 

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES 

 

 O presente trabalho traz um estudo sobre a contabilidade de custos aplicada a um tipo 

de atividade do agronegócio, a carcinicultura. Esse tópico tem por objetivo listar em ordem 

cronológica os estudos realizados anteriormente nessa mesma temática, o que nos mostra a 

Quadro 3: 

 
Quadro 3: Estudos anteriores realizados listados em ordem cronológica 

Autores Objetivos Principais Resultados 

 

 

 

 

COSTA et 

al. (2003) 

A proposta do trabalho foi de mostrar a 

participação de itens no plano de contas do 

custo em diferentes sistemas de produção 

do camarão, detalhando os valores gastos 

por hectare em dois diferentes ciclos de 

produção. Sendo uma referência modal para 

o estado de Santa Catarina – 

compreendendo-se aí a região de Laguna e 

os novos empreendimentos no norte do 

estado –, o objetivo foi de estabelecer um 

custo referencial para subsidiar a tomada de 

decisão. 

 

 

O trabalho identificou os componentes dos 

custos de implantação; os componentes dos 

custos de produção separados em dois tipos de 

sistemas (analisando-os em custos fixos e 

variáveis) com a finalidade de identificar qual 

sistema apresentava-se com custos de produção 

do quilo do camarão mais baixos e maior 

viabilidade ao empreendimento. 

COELHO 

(2005) 

O foco do trabalho foi uma comunidade de 

pescadores no interior da Ilha de Itamaracá, 

no litoral do Estado de Pernambuco. A 

hipótese formulada no trabalho foi de que 

os procedimentos rudimentares de cultivo 

de camarão poderiam ser lucrativos, dentro 

de determinadas condições de tecnologia e 

mercado. 

Analisou o custo/volume/lucro e investimento da 

atividade em pequeno porte. O estudo concluiu 

que pequenos produtores obtinham boa 

lucratividade, embora o índice elevado de perdas 

durante a produção e a falta de dados no processo 

administrativo. 

 

 

 

 

SILVA 

(2015) 

O estudo teve como principal objetivo 

analisar o ganho de uma indústria de 

camarão, localizada do Estado do Rio 

Grande do Norte, através da sua venda no 

ponto de separação e no processamento 

adicional. No que se refere aos objetivos 

específicos dois deles foram: a 

identificação dos gastos da empresa bem 

como suas classificações; e, realizar o 

levantamento das receitas provenientes de 

dois tipos de produção. 

 

O trabalho mostrou o ganho de uma empresa de 

carcinicultura a partir da obtenção da análise de 

custos, quantidade produzida e o preço de venda. 

O produto (camarão) foi separado antes da venda 

ou após o processamento adicional, para ser 

analisada qual a forma era mais rentável. O 

camarão in natura se mostrou como forma mais 

rentável. 

 

SILVA 

(2017) 

Teve como objetivo analisar a viabilidade 

do cultivo de camarão em Rondônia, 

levando em consideração os gastos 

envolvidos na criação dos organismos. 

O estudo mostrou em seus resultados uma 

lucratividade de 69%, apresentando a viabilidade 

da criação de camarão. 
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PAIVA 

(2018) 

O trabalho teve como objetivo a 

identificação dos custos de produção dos 

micros produtores de camarão no município 

de Tibau do Sul, litoral do estado do Rio 

Grande do Norte, e ainda avaliar a 

viabilidade da atividade. 

O estudo classificou os custos em custos diretos 

e indiretos, fixos e variáveis, calculando as 

médias dos custos totais de produção dos 

carcinicultores entrevistados separados 

previamente em três grupos (A, B e C). O estudo 

constatou que a maior parte dos gastos se deu em 

função da compra de matérias-primas, como por 

exemplo, ração, sendo os custos variáveis com 

maior representatividade nos três grupos de 

produtores. 

 

 

GOMES 

(2018) 

O trabalho teve como objetivo geral a 

realização do estudo de viabilidade 

econômica, perfil do produtor e a ação do 

médico veterinário na carcinicultura; dentre 

os objetivos específicos destacam-se a 

determinação da viabilidade econômica 

pelos indicadores Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e 

Payback. 

 

 

A viabilidade da carcinicultura na Paraíba foi 

observada mediante respostas obtidas em 

questionários aplicados, possibilitando o cálculo 

de índices favoráveis à atividade. 

Fonte: Autoria Própria (2021). 

  

O Quadro 3 mostra que ao longo do tempo as pesquisas e estudos da Contabilidade de 

Custos no setor da carcinicultura foram aperfeiçoadas, o que proporciona uma melhor análise 

da importância desse setor para a economia, a melhoria da atividade no que se refere ao melhor 

desempenho da atividade no que se refere ao processo de implantação, como também a 

produção. É possível observar dessa forma, que o estudo da Contabilidade é essencial na 

obtenção de melhores resultados para qualquer tipo de empresa, neste caso as empresas que 

atuam na Carcinicultura.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo realizado é do tipo qualitativo, descritivo e de caso. O estudo de caso, para Yin 

(2010), é um estudo prático que leva em consideração acontecimentos reais e atuais. Dentre os 

métodos de pesquisa existentes, o estudo de caso é um dos mais populares (LUKOSEVICIUS; 

GUIMARÃES, 2018). Esse é o tipo de pesquisa cujo procedimento se volta para um caso 

específico com a finalidade de conhecer suas causas de forma completa e abrangente 

(MENEZES et al., 2019). 

Diante disso, o presente estudo de caso tem como objetivo contribuir no processo de 

contabilização de custos de implantação e produção de empresas do ramo da carcinicultura, 

auxiliando no processo de tomada de decisão, como também contribuir para estudos futuros. 

Os dados foram obtidos através de contato com uma empresa de carcinicultura, a qual 

teve sua identidade preservada e será apresentada como Empresa ABC 2021, localizada no 

Estado do Ceará, na região Nordeste do Brasil. O fator importante para escolha dessa empresa 

foi sua localização na Região Nordeste, Região esta que se destaca na atividade como a maior 

produtora do Brasil. Outro fator levado em consideração foi o de a empresa está localizada em 

um dos Estados que mais produzem camarão, e ser vizinho em território do Estado do Rio 

Grande do Norte, pois estes apresentam similaridade de valores de muitos serviços e produtos 

atualizados na atividade, como por exemplo máquinas e equipamentos utilizados, consultores 

ou prestadoras de serviços. 

O proprietário da empresa forneceu relatórios com dados atualizados do mercado de 

acordo com o período do cultivo realizado. Os valores disponibilizados correspondem ao 
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processo como um todo, considerados desde a implantação (por exemplo, o valor do terreno) 

até a etapa final do cultivo. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 A empresa ABC 21 forneceu dados referentes aos custos de implantação e custos de um 

ciclo produtivo. O tópico a seguir mostra os componentes dos cursos de implantação, 

posteriormente, um tópico com os componentes dos custos de produção. 

 

4.1 COMPONENTES DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO 

 

 No Brasil a criação de camarões baseia-se principalmente nas espécies Macobrachium 

rosenbergii (camarão da Malásia) e o Litopenaeus vannamei (camarão cinza). O sistema de 

engorda ou recria de camarões geralmente é realizado em dois formatos: viveiros escavados em 

solo natural; e, lagos e lagoas vizinhos a rios e costas (SEBRAE, 2021). 

 No caso ABC 21, a criação é realizada em viveiros do tipo escavados e os componentes 

dos custos de implantação listados a seguir, foram identificados e calculados levando em 

consideração a implantação de viveiros escavados com área de 0,5 hectare: 

 

 Valor da terra: Corresponde ao valor do hectare da terra para a construção do viveiro; 

 Gastos iniciais: Correspondem aos gastos da elaboração do projeto, licenças e 

levantamento topográfico; 

 Máquinas e equipamentos: Correspondem aos valores de serviços para movimentação 

de terra com uso tratores e caçambas; e equipamentos usados para aeração, alimentação, 

despesa e análise de amostras durante o cultivo; 

 Infraestrutura: Correspondem aos gastos de aquisição dos materiais para construção 

de casa de bomba, comporta de drenagem e instalações elétricas; 

 Serviços para implantação dos viveiros: Correspondem ao valor de contratações de 

serviços para construção de canais e bacia de sedimentação. 

 

A estrutura de criação de camarão, depende muito da expectativa do empreendedor em 

relação ao seu negócio, dessa forma pode existir uma variação de um empreendimento para 

outro. Entretanto, alguns pontos são extremamente necessários principalmente ao tipo de 

manejo, como por exemplo, a instalação dos viveiros, colheita e preparação para 

comercialização (SEBRAE, 2021). Os componentes dos custos de implantação fornecidos 

foram estruturados e detalhados em tópicos e subtópicos, como mostra a Quadro 4.  

De acordo com os dados obtidos, é perceptível que a carcinicultura é uma atividade com 

altos custos de implantação, representado pelo valor de R$ 106.168,00 dos custos totais, no 

caso da Empresa ABC 21.  

Em pesquisa, Gomes (2018) questionou criadores sobre os investimentos iniciais 

necessários, em quais pontos os mesmos chegavam a investir acima de R$ 50.000,00 por 

natureza de gasto em cada tanque, e estes demonstraram grande equivalência com relação aos 

custos de implantação da cultura. 32% dos entrevistados afirmaram realizar altos investimentos 

em equipamentos, descrito nesse trabalho no item 3. máquinas e equipamentos no Quadro 4 – 

Custos para implantação, acima dos R$ 50.000,00; e, esse mesmo percentual citou a construção 

dos viveiros, descrito aqui no item 4 do Quadro 2, como investimento acima do referido valor. 

É importante destacar que os valores podem variar de acordo com a área dos viveiros 

construídos. 
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No caso da Empresa ABC 21 o investimento em máquinas e equipamentos foi R$ 

25.100,00, inferior ao investimento citato por 32% dos produtores entrevistados na pesquisa 

citada anteriormente. Quando considerado o investimento em infraestrutura (construção dos 

viveiros), a empresa ABC 21 investiu um valor superior aos R$ 50.000,00, bem como os 

investimentos de 32% dos entrevistados. 

A complexidade e o custo da estrutura da criação podem variar em função do tipo de 

criação de camarão. Uma vez que a estrutura para a criação de camarões de água doce é 

relativamente mais simples do que a de camarões marinhos, o que interfere diretamente nos 

custos, podendo ser realizada em propriedades de pequeno, médio ou grande porte (SEBRAE, 

2021). 

 
Quadro 4: Custos para implantação de um viveiro escavado com área de 0,5há 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

 

CUSTOS PARA IMPLANTAÇÃO - VIVEIRO ESCAVADO COM ÁREA DE 0,5há R$/2021

COMPONENTES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1. Valor da terra hectare 15.000,00R$      

2. Gastos Iniciais 4.750,00R$        

Licença un 1 2.000,00R$              2.000,00R$        

Elaboração do projeto hectare 1 2.500,00R$              2.500,00R$        

Levantamento topográfico hectare 1 250,00R$                 250,00R$           

3. Máquinas e equipamentos para: 25.100,00R$      

3.1 Movimentação de terra un 7.840,00R$        

Trator tipo retro escavadeira hora 45 160,00R$                 7.200,00R$        

Caçamba trucada (transporte de terra) un 32 20,00R$                   640,00R$           

3.2 Aeração 7.740,00R$        

Aeradores un 2 3.650,00R$              7.300,00R$        

Chave eletrica de acionamento un 2 220,00R$                 440,00R$           

3.3 Alimentação 1.360,00R$        

Bandeja para ração un 30 12,00R$                   360,00R$           

Caiaque un 1 1.000,00R$              1.000,00R$        

3.4 Amostragem e análise 4.240,00R$        

Tarrafa un 1 320,00R$                 320,00R$           

Oxímetro un 1 1.880,00R$              1.880,00R$        

Salinômetro un 1 745,00R$                 745,00R$           

Phmetro un 1 420,00R$                 420,00R$           

Kit para análise de água un 1 610,00R$                 610,00R$           

Disco de secchi un 1 80,00R$                   80,00R$             

Rede de zoopâncton un 1 185,00R$                 185,00R$           

3.5 Despesca 3.920,00R$        

Rede de despesca tipo Bag net un 1 900,00R$                 900,00R$           

Balança eletrônica 150 kg un 1 550,00R$                 550,00R$           

Balança eletrônica 2.200 g un 1 40,00R$                   40,00R$             

Caixas de polipropileno (1.000 litros) un 5 320,00R$                 1.600,00R$        

Soprador 12 v un 1 830,00R$                 830,00R$           

4. Infraestrutura 54.118,00R$      

Casa de bomba m² 1 218,00R$                 218,00R$           

Bomba d'água com motor de 5 cv un 1 5.000,00R$              5.000,00R$        

Quadro para acionamento da bomba un 1 900,00R$                 900,00R$           

Rede elétrica trifásica m 200 22,00R$                   4.400,00R$        

Comporta de abastecimento 1 m³ 1 6.500,00R$              6.500,00R$        

Comporta de abastecimento 2 m³ 1 6.500,00R$              6.500,00R$        

Comporta de abastecimento 3 m³ 1 6.500,00R$              6.500,00R$        

Comporta de drenagem simples 1 m³ 1 7.500,00R$              7.500,00R$        

Comporta de drenagem simples 2 m³ 1 7.500,00R$              7.500,00R$        

Comporta de drenagem simples 3 m³ 1 7.500,00R$              7.500,00R$        

Cabos elétricos para aeradores m 200 8,00R$                     1.600,00R$        

5. Serviços para implantação dos viveiros 7.200,00R$        

Canal de abastecimento (100 m) hora 15 160,00R$                 2.400,00R$        

Canal de drenagem hora 20 160,00R$                 3.200,00R$        

Bacia de sedimentação hora 10 160,00R$                 1.600,00R$        

Custo Total - R$ 106.168,00R$    
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4.2 COMPONENTES DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

 A atividade da carcinicultura pode ser conduzida com um bom nível de eficiência, tanto 

por pequenos produtores, como também por médios e grandes. Com mão de obra não 

especializada, a atividade é realizada pelos próprios pescadores artesanais de uma determinada 

região (SEBRAE, 2021). 

No que se refere aos componentes dos custos de produção, a Empresa ABC 21 forneceu 

os custos de um ciclo produtivo. Os dados recebidos foram estruturados em quadros, como 

mostra o tópico seguinte: 

 

4.2.1 Ciclo produtivo 

 

O Quadro 5 a seguir traz informações técnicas fornecidas pela empresa sobre o ciclo 

produtivo realizado no período de 19/10/2020 a 14/01/2021: 

 
Quadro 5: Informações técnicas do ciclo produtivo 

CICLO PRODUTIVO 

PERÍODO:  

19/10 a 

14/01/2021 TEMPO (DIAS): 89 

ÁREA (há): 0,5 SOBREVIVÊNCIA (S%): 0,849265 

POPULAÇÃO INICIAL (x 1000): 80 POPULAÇÃO FINAL (x 1000): 67,94118 

DENSIDADE: 16 RAÇÃO CONSUMIDA (kg): 1.100 

PESO MÉDIO FINAL (g): 17 FATOR DE CONVERSÃO ALIMENTAR: 0,952381 

BIOMASSA FINAL (kg): 1.155     

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Dentre as principais vantagens para o produtor de camarão estão destacam-se o tempo 

do ciclo produtivo, que é de curta duração; e, os altos preços do produto no mercado (SEBRAE, 

2021). 

É importante considerar as informações técnicas do ciclo produtivo, uma vez que os 

custos podem variar de acordo com a área do terreno, a densidade inicial (quantidade de 

organismos comprados para iniciar o cultivo), o que irá interferir também na quantidade de 

ração consumida. Como também que o empreendedor conheça seu próprio negócio, mantendo 

o cuidado essencial como uma boa gestão de custos. O conhecimento do assunto, auxilia o 

produtor a ter uma boa gestão financeira, administrar e controlar os custos gerados na produção 

e comercialização de seus serviços e produto (SEBRAE, 2021). 

Ainda de acordo com SEBRAE (2021), na criação de camarões os custos podem ser 

estruturados entre custos variáveis, custos fixos e despesas comerciais. Os custos variáveis são 

aqueles que aumentam em proporção direta à produção ou comercialização, em outras palavras, 

só existem quando há produção e este varia de acordo com o volume produzido; enquanto que, 

os custos fixos são todos aqueles que independem da produção e venda, se mantendo constante 

em todo e qualquer produção. 

Os dados obtidos junto a Empresa ABC 21 referentes aos custos de produção foram 

estruturados entre custos variáveis e custos fixos. Por fim, os custos totais, que correspondem 

ao somatório de todos os custos variáveis e fixos calculados (TOTAL = CV + CF). Os custos 

de produção foram estruturados na sequência citada anteriormente, como mostra o Quadro 6. 

Quando de trata dos custos do ciclo produtivo, no caso da Empresa ABC 21, estes foram 

classificados em custos variáveis e custos fixos. Os custos variáveis foram superiores aos custos 

fixos, e esses somados, representam o total de custos do ciclo (Total = CV + CF). Paiva (2018), 

em sua pesquisa, verificou os custos variáveis de produção no ano de 2017 em três grupos 
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produtores (A, B e C), desde a etapa do cultivo até a despesca, e os custos variáveis também 

foram os mais representativos, correspondendo a mais de 80% nos grupos A e C e 76% no 

grupo B. 

 
Quadro 6: Custos do ciclo produtivo – 89 dias 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 Paiva (2018) ainda destaca que os custos com ração, povoamento, preparação do solo e 

fertilização são considerados custos variáveis, pois variam de acordo com a produção. Aqui, 

esses dados são representados pelos itens 1.1 insumos, 1.2 fertilizantes, 1.3 probiótico, no 

Quadro 4. 

A empresa ABC 21 forneceu ainda dados referentes aos custos/kg do camarão, biomassa 

final (organismos cultivados ao fim do ciclo – kg), como também o faturamento ao final do 

ciclo, como mostra o Quadro 7. 

 
Quadro 7: Dados de custo/kg e faturamento 

  CUSTO DO CAMARÃO (KG)   
QUANTIDADE UNIDADE VALOR (R$) 

1 Kg R$                                    14,14 

   

  FATURAMENTO   

BIOMASSA FINAL (KG) VALOR (KG/R$) VALOR TOTAL (R$) 

1155 R$                                24,00  R$                            27.720,00  

CUSTOS DO CICLO PRODUTIVO

DESCRIÇÃO UNIDADES QUANTIDADE PREÇO TOTAL

1. Custos variáveis 10.334,40R$  

1.1 Insumos 5.934,40R$    

Pós-larvas milhei 80 10,00R$       800,00R$       

Ração fina 40% PB kg 60 5,84R$        350,40R$       

Ração peletizada 35% PB kg 1040 4,60R$        4.784,00R$    

1.2 Fertilizantes 924,00R$       

Bokashy 01 uni 1 402,00R$     402,00R$       

Bokashy 02 uni 1 402,00R$     402,00R$       

Gesso kg 300 0,40R$        120,00R$       

1.3 Probiótico 245,00R$       

Probacil saúde kg 1 115,00R$     115,00R$       

Probacil equilíbrio kg 1 130,00R$     130,00R$       

1.4 Energia 999,00R$       

Bomba uni 1 333,00R$     333,00R$       

Aerador uni 2 333,00R$     666,00R$       

1.5 Despesca 580,00R$       

Mão de obra uni 400,00R$       

Alimentação  - 180,00R$       

1.6 Outros 100,00R$       

Frete pós larvas uni 1 100,00R$     100,00R$       

1.7 Outros (material de consumo) 1.552,00R$    

2. Custos fixos 6.000,00R$    

2.1 Depreciação 1.500,00R$    

Estruturas e equipamentos ano 10 150,00R$     1.500,00R$    

2.2 Manutenção 1.500,00R$    

Estruturas e equipamentos ano 1 1.500,00R$  1.500,00R$    

2.3 Mão de obra 1.500,00R$    

Arraçoador 1 1.500,00R$  1.500,00R$    

2.5 Outros 1.500,00R$    

Total (CV+CF) 16.334,40R$  
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  RESULTADO   

FATURAMENTO (R$) CUSTOS RESULTADO 

R$                                      27.720,00 R$                        16.334,00 R$                            11.386,00 

     Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

O custo do camarão por quilo foi no valor de R$ 14,14, podendo ser variado de acordo 

com os custos de produção. Já no que se refere ao faturamento, o valor do quilo pode variar de 

acordo com as condições ao fim do ciclo, como por exemplo a biomassa final (representada 

pela quantidade de organismos capturados no cultivo para comercialização). 

Segundo Paiva (2018), os produtores com custo do quilo do camarão mais alto, pode 

estar associado a menor área de produção e consequentemente, uma menor capacidade 

produtiva, o que gera uma menor diluição dos custos nos produtos, como também por 

apresentarem uma menor estrutura, não conseguem adquirir materiais em maiores escalas e por 

menores custos. Por outro lado, quando o preço de venda se apresenta alto, pode estar associado 

a maior capacidade produtiva, capaz de atender à necessidade dos compradores em maiores 

escalas, o que gera uma negociação com melhores preços de venda. 

Paiva (2018) analisou que a área de produção e a capacidade produtiva podem 

influenciar de forma significativa tanto no custo do camarão, quanto no preço final da venda, 

pois quanto menor for a área e a produtividade, maior será o custo do produto, ocasionando 

pouco poder durante a negociação do preço de venda. 

Para fins de compreensão da viabilidade do negócio, transformamos os dados do ciclo 

produtivo em dados mensais, e os resultados foram os seguintes: 

 
Quadro 8: Viabilidade do negócio – dados do ciclo transformados em dados mensais 

VIABILIDADE DO NEGÓCIO 

Descrição   Valor (R$) % 

Vendas à vista    R$                              9.240,00  100.00 

CMV - Custo das Mercadorias Vendidas  R$                              5.443,90  58.92 

    Valor (R$) % 

Margem de Contribuição    R$                              3.796,10  41.08 

Custos Fixos   Valor (R$) % 

Salários    R$                              1.500,00  16.23 

Depreciação    R$                                 601,82  6.51 

Outros     R$                                 500,00  5.41 

Total    R$                              6.601,82  28.16 

Total    R$                              1.194,28  12.93 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com os resultados obtidos, percebe-se a viabilidade do segmento, bem como o 

desempenho do ciclo retratado em resultados mensais. A criação de camarão é uma atividade 

de alto retorno econômico, porém é essencial que haja um controle rígido de custos e decisões 

técnicas no sistema produtivo, como também, que o empreendedor compreenda que a evolução 

do negócio ocorre de forma gradativa, uma vez que no início de suas atividades a sua produção 

será para abastecimento de mercados locais, vendas em feiras, restaurantes e revendedores 

(SEBRAE, 2021). 

Após a identificação da viabilidade do negócio, foi realizada a projeção anual dos 

resultados e seus indicadores, descritos no Quadro 9.  
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Quadro 9: Dados da projeção anual dos resultados e indicadores 

  
PROJEÇÃO ANUAL DOS RESULTADOS 

E SEUS INDICADORES    

Descrição   Valor (R$) 

Receita anual   R$                         147.074,25 

Custos variáveis    -R$                           86.651,25 

Margem de contribuição   R$                            60.423,00 

Custos fixos   -R$                           41.413,50 

Resultado   R$                           19.009,50 

Descrição   % 

Lucratividade anual   12.93% 

Rentabilidade anual   13.66% 

Descrição   Tempo 

Payback simples   88 meses 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

 A partir dos dados do Quadro 9, verifica-se que a margem de contribuição é superior 

aos custos fixos do período, o que representa lucratividade na atividade. Paiva (2018) verificou 

a margem de contribuição em três grupos de produtores entrevistados em sua pesquisa, 

mostrando também que a margem de contribuição em todos os grupos foi superior aos custos 

fixos, o que representou assim, uma lucratividade para todos os produtores. 

 No que se refere ao tempo de retorno de investimento (o payback simples), Coelho 

(2005) e Gomes (2018) também calcularam em suas pesquisas realizadas no setor da 

carcinicultura. O indicador calculado pelo primeiro autor mostrou um período de 10 meses, 

aproximadamente, considerando que o estudo não levou em conta aspectos econômicos 

importantes, como por exemplo o custo de oportunidade. Já a segunda autora, teve como 

resultado desse indicador um tempo de aproximadamente, 0,6 anos para o projeto, ou seja, o 

valor do investimento aplicado seria recuperado em apenas 60% de um ano, o equivalente a 7,2 

meses. Ambas as pesquisas mostraram um período relativamente curto nos projetos, 

diferentemente da Empresa ABC 21, que o payback simples resultou em um tempo de retorno 

de 88 meses, como mostra a Tabela anterior. 

 Diante desse cenário, compreende-se que os índices aqui encontrados, determinam que 

o negócio é economicamente viável, porém, é importante lembrar que esses dados refletem a 

realidade da Empresa ABC 21. Outro fator importante de ser destacado é que os custos 

disponibilizados e aqui estruturados foram apenas os custos variáveis e fixos, o que 

impossibilitou a realização de uma análise mais aprofundada e detalhada. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A carcinicultura se apresenta como uma atividade econômica importante no Brasil, 

principalmente para a região Nordeste, que se destaca como maior produtor. É nesse contexto 

que se faz necessária a avaliação da viabilidade da atividade, uma vez que esse setor produtivo 

se destaca como importante para a economia não só a nível regional, como também nacional e 

mundial; além de ser considerada uma atividade de alto custo de implantação, e a grande 

competitividade no mercado. 

Diante disso, observou-se a implementação da análise e mensuração de custos de uma 

empresa do setor da carcinicultura. O estudo realizado foi do tipo qualitativo, descritivo e de 

caso, caracterizado como estudo prático que reflete à realidade. Os dados foram coletados 
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diretamente com uma empresa que teve sua identidade preservada, sendo apresentada como 

Empresa ABC 21, localizada no Estado do Ceará, na região Nordeste brasileira. O proprietário 

forneceu dados atualizados do mercado de acordo com o período do cultivo, e levou em 

consideração a similaridade dos valores entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, uma 

vez que vizinhos compartilham dos mesmos serviços, como por exemplo serviços técnicos. Os 

valores informados foram referentes aos custos de implantação e produção. 

É perceptível que a carcinicultura é uma atividade que demanda planejamentos e 

investimentos altos. Dessa forma, é importante que os produtores e futuros produtores busquem 

não só conhecimento específico da área, como também conhecimento sobre planejamento 

financeiro, o que possibilitará que a atividade seja realizada com bons resultados e desempenho.  

Quando analisados, os dos custos de implantação refletem a realidade de estudos 

realizados anteriormente. A Empresa ABC 21 forneceu dados se mostrou com altos custos em 

máquinas e equipamentos e em sua infraestrutura. Já no que diz respeito aos custos de produção, 

estes também refletem um cenário real em concordância com demais estudos, mostrando custos 

variáveis superiores aos custos fixos no ciclo produtivo de camarão. 

A atividade da empresa se mostrou economicamente viável, uma vez que a margem de 

contribuição se apresentou superior aos custos fixos, se assemelhando a literatura pesquisada. 

Por outro lado, o tempo de retorno de investimento (payback) determinado foi de 88 meses, 

diferindo da literatura, que apresentou um tempo bem mais curto. 

 Quando uma pesquisa realizada reflete a realidade, como é o estudo de caso, existem 

algumas limitações, como por exemplo a divulgação de sua identidade, e no que se refere ao 

setor da carcinicultura ainda mais. Por se tratar de uma atividade altamente competitiva os 

produtores na maioria das vezes limitam o fornecimento dos dados, assim, é importante lembrar 

que a análise não foi mais aprofundada e detalhada pelo fato de que a Empresa ABC 21 no ciclo 

produtivo disponibilizou apenas os custos variáveis e fixos. 

 Finalizada a pesquisa, percebe-se sua importância não só para produtores e futuros 

produtores, como também para o meio acadêmico, visto que, os custos de implantação e 

produção no setor da carcinicultura não se apresentou amplamente estudado. Portanto, a partir 

da realização desse trabalho, espera-se que sua contribuição seja não só para o setor em si, como 

também para possíveis estudos a serem realizados. 
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RESUMO 

 

O mundo está em constante mudança e com a era digital, o marketing contábil se tornou um 

instrumento bastante relevante para gerar o desenvolvimento de escritórios e aumentar a 

competitividade entre eles. Desta forma, a pesquisa tem como objetivo identificar a percepção 

dos alunos de Ciências Contábeis sobre a importância atribuída às ferramentas de marketing na 

atuação profissional contábil. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, quali-

quantitativa e de campo, através de questionários aplicados aos discentes do curso de Ciências 

Contábeis de uma instituição de ensino superior privada, localizada no município de Mossoró-

RN. Após obtidos foram agrupados e analisados com o auxílio de ferramentas eletrônicas, 

apresentados por figuras gráficas e discutidos sobre os temas para melhor entendimento. Os 

resultados permitem concluir que é possível reconhecer com os resultados obtidos na pesquisa, 

a relevância das redes sociais para o contato com os clientes. Tanto as grandes companhias 

como para as pequenas empresas têm a possibilidade de mostrar seu trabalho. O interessante é 

estar presente e ter contato com o cliente, seja por meio de conteúdo nas redes sociais como 

pessoalmente. É indispensável compreender que as mídias tradicionais são importantes, mas 

não são mais suficientes. 

 

Palavras-chave: Marketing Contábil. Mídias sociais. Marketing Digital  

 

 



 

154 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Duarte (2021) nesse novo cenário em que vivemos, as empresas estão 

identificando a importância e como é necessário digitalizar suas atividades, no intuito de ter uma 

presença digital, parra assim conquistar novos públicos e expandir o negócio. Mencionando o 

setor contábil, que não é diferente, é preciso investir em publicidade para ter resultados mais 

eficientes, fazendo com que se perceba os incríveis benefícios do marketing digital.  

Com a era digital, o marketing contábil se tornou um instrumento de grande 

importância, pois além da demonstração de relatórios financeiros, o contador deve estar sempre 

buscando e se adaptando com as novas ferramentas de marketing, para se atualizar e oferecer 

qualidade nos serviços prestados. É necessária a realização de um planejamento de marketing 

para atingir uma quantidade significativa de clientes e, consequentemente, aumentar o seu 

faturamento. Hoje, com o avanço tecnológico, já são disponibilizadas escritoriais de 

contabilidade, como: Instagram, Facebook, Google meu negócio, Whatsapp Business, entre 

outras.  

A empresa de contabilidade que não tem conhecimento nessa área, fica suscetível a 

erros que comprometem seus resultados e faturamento, podendo afetar a sua imagem 

negativamente e gerar a insatisfação do cliente (OLIVEIRA; SILVA; SANTOS, 2015). Ao 

objetivar a conquista de novos clientes, a imagem de seu escritório deve estar no planejamento 

de suas atividades. O marketing é uma ferramenta que pode auxiliar no crescimento e 

visibilidade do escritório, aumentando sua competitividade e faturamento, reunindo 

informações sobre clientes de grandes potenciais, que podem oferecer excelentes resultados 

futuros. 

As mídias sociais são os principais meios utilizados pelos contadores como ferramentas 

de marketing, por ser a melhor forma e de maior alcance nos tempos atuais. Com os avanços 

tecnológicos, o contador precisa enfrentar seus concorrentes e destacar sua imagem com 

modernidade e competência (SILVA; SILVA; PRADO, 2015). 

Assim, busca-se, nessa pesquisa, responder a seguinte problemática: Qual a percepção 

dos discentes de Ciências Contábeis sobre a utilização do marketing contábil para a 

divulgação dos serviços dos escritórios de contabilidade A partir do problema, a pesquisa 

tem como objetivo Identificar a percepção dos discentes de Ciências Contábeis sobre a 

utilização do marketing contábil para a divulgação dos serviços dos escritórios de contabilidade, 

com a justificativa de que o marketing contábil serve para atrair novos clientes, fazendo com 

que seu planejamento inicie com o marketing para que os resultados da pesquisa possam 

conduzir um melhor método na utilização das mídias sociais para os escritórios de 

contabilidade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste trabalho visa abordar sobre os avanços na contabilidade com 

ajuda das mídias sociais e a evolução de como o marketing contribui para o crescimento e 

divulgação dos serviços realizados pelos escritórios contábeis, atraindo novos clientes que estão 

em busca de serviços contábeis. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE 

  

https://www.robertodiasduarte.com.br/tags/marketing/
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O surgimento da Contabilidade está ligado diretamente à necessidade de registros do 

comércio. Há indícios que as cidades comerciais que se iniciaram através dos povos mais 

primitivos, mas foi a partir do século XV que passou a se tornar notável, na Itália, onde surgiram 

grandes comerciantes, mercadores e banqueiros, que acabou influenciando na abertura ao 

desenvolvimento, das artes, da ciência e da tecnologia (PIRES, 2017). Neste sentido, o Quadro 

1 apresenta a evolução da contabilidade. 

 
Quadro 1: Evolução da contabilidade 

Período Características 

 

Contabilidade do Mundo Antigo 

Período que se inicia com a civilização do homem e vai até 1202 

da Era Cristã, quando apareceu o Líber Abaci, da autoria 

Leonardo Fibonaci, o Pisano. 

 

 

 

Contabilidade do Mundo Medieval 

Período que vai de 1202 da Era Cristã até 1494, quando apareceu 

o Tratactus de Computis et Seriptures (Contabilidade por 

Partidas Dobradas) de Frei Luca Pacioli, publicado em 1494; 

enfatizando que à teoria contábil do débito e do crédito 

corresponde à teoria dos números positivos e negativos, obra 

que contribui para inserir a contabilidade entre os ramos do 

conhecimento humano. 

 

Contabilidade do Mundo Moderno 

Período que vai de 1494 até 1840, com o aparecimento da Obra 

“LaContabilità Applicatta Alle Amninistrazioni Private e 

Pubbliche”, da autora de Francesco Villa, premiada pelo 

governo da Áustria. Obra marcante na história da Contabilidade. 

Contabilidade do Mundo Científico Período que se inicia em 1840 e continua até os dias de hoje. 

Fonte: Lima (2006, p. 21). 

 

Antigamente o profissional da contabilidade tinha como função escriturar e manter de 

forma manual e em ordem, os livros das empresas comerciais. Com o passar dos anos os 

contadores vem alterando sua atuação e expandindo seus conhecimentos, pois os clientes estão 

em busca de qualidade e melhores serviços, tornando o mercado cada vez mais competitivo, 

como Duarte (2021) fala que é importante ter oportunidade de oferecer competitividade ao seu 

negócio, porque as pessoas, com sua curiosidades e mais educadas acerca do mundo digital, 

procuram ter como prioridade os negócios que acompanham as novas tendências e saber aplicá-

las em suas atividades de maneira eficiente. 

 Juntamente com o decorrer dos anos a contabilidade se tornou cada vez mais 

importante, os avanços tecnológicos proporcionam aos profissionais da área contábil buscar 

cada vez mais maneiras de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Souza, Ascenção e 

Souza (2015) falam que a contabilidade estuda os fenômenos patrimoniais da entidade e a 

tecnologia tem sido grande aliada para o profissional da contabilidade e precisam estar atentas 

as mudanças, e também que na área contábil, o avanço das inovações tecnológicas pode ser 

facilmente percebido pelas grandes influências que provocou na profissão contábil, pois o 

profissional da contabilidade precisa estar atento às novas ferramentas utilizadas, passando por 

constantes reciclagem.  

 

2.2 MÍDIAS SOCIAIS 

 

As mídias sociais permitem conexão com as pessoas de forma rápida, são sites e 

aplicativos que trabalham gerando informações. As mídias sociais ajudam a transformar as 

relações humanas a produzirem resultados e trabalhos de forma ágil (JUE; MARR; 

KASSOTAKIS, 2011). Elas São ferramentas na internet que disponibilizam compartilhamento 

e a criação de informações, permitindo que usuário ao mesmo tempo pode produzir e consumir 
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do conteúdo. São meios de interação entre as pessoas, onde elas criam, compartilham, trocam 

e comentam conteúdos em comunidades e redes virtuais (GUEDES, 2013). Neste sentido, o 

Quadro 2 apresenta as mídias sociais. 

 
Quadro 2: Mídias sociais 

MIDIA SOCIAL DESCRIÇÃO 

Google meu negócio 

É uma ferramenta gratuita, que dá a possibilidade se sua empresa aparecer nos 

produtos do google. 

Instagram 

Rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que 

tem a funcionalidade de postar stories que pode ser através de vídeos ou fotos também 

com duração de 24 horas, onde permite a aplicação de filtros digitais e compartilhá-

los 

WhatsApp 

Rede social online, gratuita, onde os usuários podem conversar através de mensagens 

privadas, ou em grupo, podendo compartilhar fotos, vídeos, áudios, que permite 

também fazer chamadas de voz e de vídeo. 

Facebook 

Rede social online, gratuita, em que os usuários criam perfis que contêm fotos e listas 

de interesses pessoais, trocando mensagens privados ou públicas entre si e 

participantes dos seus grupos de amigos, da também a possibilidade de criar grupos 

de pessoas com venda de produtos de interesse em comum. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em revisão bibliográfica (2021). 

 

A comunicação pelas mídias sociais gera troca de informações e interação entre os 

indivíduos, e é essencial para condição humana. Quando um grupo de pessoas tem o mesmo 

objetivo e compartilha valores em comum formam uma rede social, assim facilitam e agilizam 

serviços entre os profissionais que podem compartilhar documentos com seus clientes e mostrar 

seus conhecimentos e serviços realizados (CASTELLS; CARDOSO, 2005). 

Nas últimas décadas a contabilidade, passou por constantes modificações que teve como 

causa os avanços tecnológicos. Com as inovações na tecnologia na área contábil permite que 

aconteça melhores interações entre os clientes e profissionais de contabilidade, tendo como 

meio a utilização de ferramentas como as mídias sociais. Contudo, para ter uma melhor 

experiência dos avanços tecnológicos, esses profissionais da contabilidade precisam obter 

conhecimento, criando assim habilidades conceituais e práticas para o gerenciamento do 

conhecimento, das informações, da comunicação e dos processos organizacionais (SILVA; 

YERKAUFER; RENGEL, 2019)  

De acordo com Kotler e Amstrong (2007) marketing contribui na decisão da escolha de 

melhores estratégias para conseguir alcançar o objetivo geral. Para ele ter um plano bem 

detalhado para cada negócio. Reforça também a importância na interatividade das mídias 

sociais, onde vão várias oportunidades de negócios, de comunicação e divulgação, servindo 

como uma ponte para ligar o relacionamento entre empresas, profissionais da contabilidade e 

clientes, aumentando sua relação e deixando o diálogo com o cliente mais direto e claro.  

Os serviços prestados devem chamar atenção de seus consumidores, se destacando nas 

mídias sociais para que clientes percebam a diferença de serviços realizados pela concorrência. 

O perfil do consumidor está se tornando cada vez mais digital, precisou-se entender sobre 

mídias sociais para as ferramentas do marketing dentro dos escritórios contábeis, pois para ser 

competitivo o seu negócio necessita de uma gestão de marketing eficiente. Pois a realidade é 

que quem ganha mais dinheiro não é, necessariamente, quem é o melhor no que faz, mas sim 

quem tem o melhor marketing (CARVALHO, 2021) 
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2.2.1 Google Meu Negócio 

 

É uma ferramenta gratuita que pode ser acessada através do link: 

https://www.google.com/business/, que permite a criação do seu perfil de negócio, realizando 

interação com seu cliente, mantendo informações sobre a empresa sempre atualizadas e 

publicando promoções e ofertas de seus serviços. A ferramenta permite a publicação gratuita 

em diversas páginas da internet para quando o cliente estiver à procura dos serviços. (GOOGLE 

MEU NEGÓCIO, 2021) 

Ainda de acordo com o Google (2021) a conta do Google Meu Negócio, pode ter uma 

experiência melhor, onde os usuários irão ter mais do que uma ficha com as informações da sua 

empresa. Fazendo com que o perfil de negócio seja um recurso que permita que você se conecte 

com os clientes através da Busca do Google e no Google Maps de forma gratuita. 

 

2.2.2 Instagram 

 

É um aplicativo que pode ser usado para uso pessoal ou profissional, devido ao seu 

engajamento profissionais da contabilidade estão buscando essa ferramenta. É gratuita, mas 

caso a empresa ou escritório deseje ter um alcance maior, pode contratar patrocínio onde suas 

divulgações vão ter um público-alvo que buscam sobre contabilidade. 

Hoje o Instagram é, a rede social com mais potencial de investimento, pois nele possui 

várias vantagens, como a de manuseio e a agilidade para chegar em um grande volume de 

pessoas que buscam pelo assunto específico. De acordo com o Mlabis (2021) o aplicativo possui 

bastante poder no mundo das mídias sociais e como todo gigante, possui números bastante 

expressivos, é um aplicativo que acumula mais de 1 bilhão de usuários em sua plataforma em 

todo o mundo, são postadas 60 milhões de fotos por dia, 1,6 bilhões de curtidas diariamente, 

devido a isso, possui um engajamento 15 vezes maior que de outras plataformas. Esses dados, 

atraem muitas empresas e profissionais que identificaram na rede social uma oportunidade para 

se aproximar do público, expandindo assim sua visibilidade, construindo relacionamento e 

fazendo grandes negócios. 

 

2.2.3 WhatsApp 
 

O WhatsApp atualmente é um dos aplicativos mais populares ao redor do mundo como 

uma das melhores plataformas de comunicação entre os usuários, sua criação foi em 2009, nos 

Estados Unidos, por Brian Acton e Jan Koum com o intuito para as mensagens via SMS. O 

WhatsApp é um app que opera de forma independente e em fevereiro de 2014, foi comprado 

pelo Facebook (CANALTECH, 2021) 

Hoje, o aplicativo é gratuito e oferece aos usuários serviços de mensagens de texto e 

áudio criptografadas, chamadas de voz e vídeo, envio e recebimento de diversos tipos de 

arquivos, além do compartilhamento de localização entre os usuários. Com o rápido 

crescimento da ferramenta, o WhatsApp vem investindo nos últimos anos em melhorias e na 

adição de novos recursos. Atualmente, ele possui mais de 1 bilhão de usuários e está presente 

em mais de 180 países, sua missão de "possibilitar que as pessoas se comuniquem sem barreiras 

em qualquer lugar do mundo" segue firma. Ainda de acordo com a companhia, todos os dias 

são enviadas 55 bilhões de mensagens, 4,5 bilhões de fotos e 1 bilhão de vídeos através do 

aplicativo (W HATSAPP, 2021) 

Existe também o WhatsApp Business, que é um aplicativo gratuito para download e 

desenvolvido especialmente para os proprietários de pequenas empresas. Com ele pode ser 

https://becoming.instafamous.pro/mind-blowing-instagram-stats/
https://www.whatsapp.com/business%22%20/
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criado catálogo para exibição de produtos e serviços. Utilizado para conectar-se com seus 

clientes facilmente ao usar recursos que automatizam, classificam e agilizam suas respostas às 

mensagens. O WhatsApp também pode auxiliar empresas de grande e médio porte a oferecer 

suporte e a enviar notificações importantes aos clientes (WHATSAPP, 2021) 

 

2.2.4 Facebook 

 

O Facebook é a maior rede social de todo o mundo, é um aplicativo que acumula mais 

de 2 bilhões de usuários ativos em todo mundo. Criado pelos estudantes Mark Zuckerberg, 

Chris Hughes, Dustin Moskovitz e Eduardo Saverin, em 2003, que estavam no segundo ano de 

faculdade, ele te dar a possibilidade de criar um perfil pessoal ou uma página de marcas, 

empresas, blogs ou outros nela possui algumas funcionalidades como reunir pessoas envolvidas 

com o negócio em questão, e interagir com outras pessoas conectadas ao site, através de trocas 

de mensagens instantâneas, compartilhamentos de conteúdos e as curtidas nas postagens dos 

usuários, gerando assim um engajamento maior e fazendo com que tal assunto chegue a um 

maior número de usurários. (AGUIAR, 2016) 

De acordo com Aguiar (2016) além de executar estas funções, também é possível 

participar de grupos, de acordo com seus interesses e necessidades, dentro da rede social, ele te 

dá a opção de promover tal conteúdo fazendo também que o alcance ao público específico seja 

maior. Atualmente, é uma das formas mais utilizadas entre os usuários da internet, para 

conectar-se com outras pessoas e para realizar buscas rápidas de informações também. 

 

2.3 MARKETING CONTÁBIL 

 

Hoje o Marketing está em todos os momentos, envolvendo atividades de empresas 

atraindo diversas pessoas para resultados positivos. Com marketing a empresa pode ter um 

padrão de responsabilidade na divulgação, criação e na manutenção de sua marca, serviço ou 

produto. Tem o principal objetivo de suprir as necessidades humanas, envolvendo o 

reconhecimento e satisfação nas necessidades humanas e sociais. O marketing é muito mais que 

propaganda e vendas, ele está ligado diretamente ao estudo de mercado, buscando se comunicar 

e mostrar ofertas que tenham valores para os clientes e sociedade em geral, e ele sendo bem 

trabalhado se torna um meio eficaz de chamar novos clientes, gerando assim retorno monetário 

em tempos de crise financeira que vivemos atualmente (LIMA; GOMES FILHO, 2019) 

As empresas que prestam serviços contábeis de médio e grande porte, precisam pensar 

em estratégias de Marketing e criar diferenciais de outros escritórios contábeis para atrair 

clientes. Os escritórios de contabilidade com o marketing, tem uma responsabilidade em criar, 

divulgar e fazer a manutenção do produto, marca ou serviço. Com isto, tendo uma boa utilização 

o marketing trará melhorias, se destacando com o diferencial na divulgação no mercado, como 

Carvalho (2021) fala que nesse sentido, a gestão de marketing ajuda a determinar o público-

alvo e os produtos ou serviços que possam interessar a essas pessoas.   

Com o avanço tecnológico e o crescimento da internet, o marketing digital vem 

ganhando destaque como uma ferramenta bastante viável de comunicação para as empresas, 

pois possui um aumento de usuários de forma constante, e devido a utilização frequente dos 

usurários das redes sociais, e-mails e outros canais de comunicação fez com que as empresas 

ganhassem mais oportunidades de divulgação de seus negócios (RODRIGUES, 2014). 

Na profissão contábil sabendo trabalhar bem o marketing, se torna uma forma muito 

eficaz de chamar novos clientes, de forma que alavanca as atividades, gerando assim um retorno 

monetário maior na crise em que vivemos atualmente (LIMA; GOMES FILHO, 2019). Com o 
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avanço na área digital, a nova realidade sofreu impacto em muitas áreas, com esse novo cenário 

os profissionais têm obrigação em se adaptar, aprimorar e ampliar suas áreas de atuação, no 

geral os profissionais de contabilidade tanto na área pública quanto privada tem que estar nesse 

processo de mudança (PELEIAS; HERNANDES; GARCIA; SILVA, 2007). 

O contador precisa criar um plano de marketing para divulgar de forma discreta seus 

serviços que não tenha problemas de conduta, explorando os meios de publicidades existentes. 

Os escritórios contábeis percebem a dependência de um marketing com boas estratégias para 

conquistar e ter a fidelidade dos clientes, como em qualquer ramo de negócio. A utilização do 

marketing para a promoção de seus serviços vem sendo um dos melhores caminhos para um 

negócio de sucesso, com o destaque no meio de um mercado altamente competitivo de 

profissionais. Deixando para trás o profissional de contabilidade como uma pessoa burocrata, 

que conhece apenas questões na sua área de atuação, e que tem exclusivamente a 

responsabilidade pela realização das práticas contábeis de seus clientes. (JULIÃO; GOMES 

FILHO, 2019) 

O profissional contábil hoje tem como uma das principais ferramentas o marketing 

contábil, pois nela ele tem oportunidade de vender seus serviços, de se relacionar com seus 

clientes, fazer que o alcance de seus produtos eleve, dar força a marca dentro do mercado. O 

marketing é a questão para a tomada de decisões, sua existência é função do cliente, assim o 

marketing é útil para agregar valor à escritórios de contabilidade pois essa fase digital 

revolucionou a prestação de serviços contábeis, e que o marketing digital vai revolucionar a 

forma de conquistar clientes, divulgando e relacionando o mercado e divulgação dos serviços 

de contabilidade. A forma de abordar, o relacionamento e muitos outros fatores têm uma cara 

nova, e é fundamental que a empresa contábil se adapte a esse novo cenário, para ter uma maior 

conquista de clientes (HERNANDES, 2014). 

Moura (2019) discorre que o marketing de relacionamento deve ser estabelecido com o 

cliente, seguindo todas as fases de interação da empresa com ele. Começando com o primeiro 

contato, em seguida vem análise de preço, detalhamento da logística até a finalização do 

contrato. Após isso, o trabalho deve ser continuado para que essa relação continue e ocorra a 

fidelização com o cliente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para atender os objetivos deste trabalho foram realizadas buscas em artigos científicos, 

livros, internet e demais publicações que havia escrito a respeito do assunto, caracterizando 

assim uma pesquisa bibliográfica, que segundo Marconi e Lakatos (2017) é um apanhado sobre 

os principais trabalhos realizados.  

Quanto a sua natureza esta pesquisa se classifica como uma pesquisa Quali-quantitativa, 

pois nela foi feita análise de dados apresentados por meio de estatísticas simples e descritivas 

por mostrar as principais características da realidade dos escritórios e contadores a necessidade 

de se adaptar com o avanço com a tecnologia e as formas práticas de divulgar o trabalho na área 

contábil. Neste tipo de pesquisa os dados são observados, analisados e interpretados, sem que 

o pesquisador interfira neles. 

Para a coleta de dados foi elaborado formulário com 7 questões, onde possuíam 

respostas de múltipla escolha, em uma escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (concordo 

totalmente) a 5 (discordo totalmente), buscando verificar a importância do Marketing para a 

contabilidade, que foram aplicados aos alunos do curso de ciências contábeis. Após os dados 

obtidos, foram realizadas análises por meio de ferramentas gráficas eletrônicas. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico serão apresentados, analisados e discutidos os dados obtidos da pesquisa. 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior, privada, localizada na cidade 

de Mossoró, município brasileiro do estado do Rio Grande do Norte, com uma população 

estimada em mais de 300.618 mil Habitantes (IBGE, 2020). 

Para facilitar a apresentação e análise de dados, os resultados foram distribuídos com 

auxílio de figuras e embasamento no referencial teórico pertinente. Os dados foram mostrados 

a Percepção dos alunos no curso de Ciências contábeis em como o marketing contribui na 

divulgação dos escritórios contábeis e profissional da contabilidade. Ao todo, foram 

entrevistados 25 usuários que cursam ciências contábeis. O espaço amostral de 25 sujeitos foi 

representado por 72% de respondentes do gênero feminino e 28% do gênero masculino (Figura 

1). Quarenta por cento (40%) dos sujeitos encontra-se entre 20 e 25 anos de idade (Figura 2). 

 
             Figura 1: Gênero                                                  Figura 2: Faixa etária 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021).                                     Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Os sujeitos também responderam sobre a o semestre que efetivamente está no curso e a 

maior parte respondeu estar cursando o 7° período (Figura 3). 

 

 
Foi analisada a percepção dos alunos do curso de ciências contábeis sobre a importância 

do marketing na contabilidade nos dias atuais. Através da análise dos dados observou-se a 

seguinte divisão: 17 (dezessete) usuários que correspondem a 68% dos entrevistados 

concordam totalmente sobre o destaque do marketing contábil nos escritórios, 6 (seis) que 

Figura 3: Período 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
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correspondem a 24% concordam parcialmente e 2 (dois) que correspondem a 8% acharam 

indiferente. 

 

 
O marketing nas empresas, contado com os escritórios de contabilidade, apresentam um 

padrão de responsabilidade, pois criam, divulgam e fazem a manutenção da marca, produto ou 

serviço. Várias são as técnicas e ferramentas que o marketing utiliza para promoção, 

publicidades audiovisuais etc. Com isso, sabendo utilizar o marketing pode trazer melhorias 

para a empresa fazendo com que ela tenha um diferencial no mercado (LIMA; GOMES FILHO, 

2017) afirmam que um escritório de contabilidade se destaca ao usar da criatividade e sabendo 

divulgar bem sua marca, vai atrair mais ainda os clientes. 

Figura 4 – O marketing contábil tem ajudado os escritórios a se destacarem 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
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Os clientes sentem o interesse e a necessidade de estarem a par e próximos quando tem 

uma ligação junto a marca ou produto, e na era digital em que vivemos, juntamente as com a 

adesão de redes sociais, os clientes sentem vontade de enaltecer, relatar sua experiência junto 

ao produto ou serviço, sempre querem estar informados sobre as promoções e solicitar ajuda se 

e quando necessário. O marketing de relacionamento está incluído nesse âmbito, não 

juntamente ao objetivo de vender, mas de satisfazer às necessidades de seus clientes, 

ultrapassando expectativas, encantando, aproximando-se, e fidelizando aqueles consumidores 

que passam a acreditar no que a empresa diz (GUEDES, 2013). 

Do mesmo modo, foi analisada que é muito importante estar presente nas redes sociais 

e que ter um site bem estruturado se torna essencial para o crescimento do seu negócio, 

observando a seguinte divisão, onde 20 (vinte) usuários responderam que concordam 

totalmente e 5 (cinco) usuários responderam que concordam parcialmente. 

Figura 5 – O marketing contábil é um potencializador para manter e atrair novos 

clientes/ O marketing contábil se tornou importante na divulgação de serviços 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
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Rodrigues (2014, p. 14) fala que “ferramentas como Twitter, Facebook, e blogs são 

bastante utilizadas pelas pessoas, e é um espaço online onde existe bastante troca de informação 

e interação” e em concordância com o SEBRAE se trata de um canal de comunicação excelente 

diretamente com o consumidor. Rodrigues (2014, p. 15) demonstram também que o fator 

principal que levam pequenas empresas a utilizarem o marketing digital, são os recursos que 

oferecem com alcance global maior de comunicação e divulgação, baixo custo e a capacidade 

alta de retenção de clientes. 

Figura 6 – Estar presente nas redes sociais, ter um bom site é essencial para 

crescimento do seu negócio 

 

Fonte: dados da Pesquisa (2021) 
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O marketing é um dos elementos responsáveis por tamanho aumento na procura de 

solicitação de diversos serviços. Neste sentido, o estudo e a prática do marketing podem agregar 

abundantemente nos níveis de entusiasmo dos clientes e fazer com que aja a procura e 

ampliação no mercado para prestadores de serviços contábeis. A influência da utilização do 

marketing na contabilidade pode ser representada sobre perspectivas para o futuro do 

profissional de contabilidade e a forma que o marketing é introduzido na contabilidade 

beneficia na relação entre os contadores e clientes. Esclarecendo seus pontos fortes e 

contribuindo na pesquisa que abrange o marketing no mercado de serviços contábeis. 

De acordo com Moura (2019) as empresas de grande porte já entenderam o quão 

importante é utilizar das redes sociais para a divulgação dos produtos ou serviços como para 

manter contato e relação com os clientes dessa mesma forma que as companhias de grande 

porte precisam ter uma gerência para a área de Redes Sociais, as pequenas empresas também 

têm essa necessidade. 

Figura 7 – Com o marketing digital se observa a importância de estar presente nas redes 

sociais 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 



 

165 

 

 

 
De acordo com Lima e Gomes Filho (2019) ter um plano de marketing bem elaborado 

nas empresas, em especial nos escritórios de contabilidade, faz com que fique sempre a frente 

de seus concorrentes, logo, plano de marketing das organizações devem obter o maior número 

de informações sobre seus clientes, para que possam assim oferecer o melhor de seus serviços 

e produtos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os dados obtidos por meio da pesquisa foi possível reconhecer a 

relevância das redes sociais para o contato com os clientes. Tanto as grandes companhias como 

para as pequenas empresas têm a possibilidade de mostrar seu trabalho. O interessante é estar 

presente e ter contato com o cliente, seja por meio de conteúdo nas redes sociais como 

pessoalmente. É indispensável compreender que as mídias tradicionais são importantes, mas 

não são mais suficientes.  

Os resultados da pesquisa apresentaram que de acordo com a percepção dos alunos do 

curso de ciências contábeis, o marketing contábil contribui sim para divulgação e crescimentos 

dos escritórios de contabilidade, isso por que em sua maioria, das respostas ao formulário foram 

sobre a concordância de que o marketing contábil é essencial para o crescimento dos escritórios 

de contabilidade 

Assim, pode-se perceber que os objetivos propostos foram alcançados, pois identificou-

se a importância da utilização do marketing na contribuição para a divulgação dos serviços dos 

escritórios de contabilidade, pois os tempos são outros e o cliente mudou, está mais engajado e 

espera uma relação superior juntamente as empresas, seja na agilidade de saber alguma 

novidade ou em ser atendido com prontidão a respeito de suas dúvidas. É perceptível que a 

maioria dos clientes utilizam diariamente às redes sociais, como Instagram, WhatsApp. 

Figura 8 – O marketing contábil contribui para divulgação e crescimento dos 

escritórios de contabilidade/ O marketing contábil se tornou essencial na divulgação de 

serviços dos escritórios contábeis 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
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 Os clientes tomam conhecimento dos escritórios pelas redes sociais por meio de 

anúncios, reforçando a importância de se estar presente no mundo digital e ter um bom 

acompanhamento de redes sociais para conseguir alcançar o público desejado. Porém, é 

necessário se relacionar na medida certa, para não poluir o cliente com muita informação.  

Este estudo teve como limitação a pesquisa mais focada em redes sociais destinadas 

apenas ao entretenimento, analisando o comportamento do consumidor final. Na análise de 

dados foi possível identificar como limitação baixo retorno de respostas esperadas, devido ao 

tempo curto de 10 dias e quantidade baixa de usuários, mesmo com fácil aplicação no 

formulário de pesquisa, sendo realizado de forma digital através do formulário google. Foi 

possível identificar de acordo com as respostas o marketing digital ajuda na divulgação e 

consequentemente atrai novos clientes.  Para trabalhos futuros propõe-se o estudo sobre outras 

mídias sociais como Twitter ou Kwai na divulgação, com uma pesquisa mais ampla e um 

período maior de coleta. 
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RESUMO 

 

A Contabilidade é formada por diversas áreas que se encontram em crescente evolução, dentre 

elas, destaca-se a Perícia Contábil. Dessa forma, o estudo consiste em analisar a percepção dos 

discentes dos cursos de Ciências Contábeis das IES públicas de Mossoró/RN acerca da Perícia 

Contábil e para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa do tipo descritiva, quantitativa e por meio 

de um levantamento, com a aplicação de um questionário a 103 discentes dos cursos de Ciências 

Contábeis da UERN e UFERSA. Os dados foram tratados mediante estatística descritiva e 

análise fatorial confirmatória e os resultados apontam que os discentes analisados não se 

mostraram tão satisfeitos com o suporte oferecido pela instituição e pelo curso para o 

desenvolvimento teórico e prático da disciplina de Perícia Contábil, porém, nutrem boas 

perspectivas em relação a área da Perícia Contábil e do curso de Ciências Contábeis como um 

todo, em maior frequência, somente após a conclusão de ambos. 

 

Palavras-chave: Ciências Contábeis. Perícia Contábil. Percepção discente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer dos anos, a Ciência Contábil e suas ramificações vêm vivenciando um 

processo evolutivo para atender as necessidades da sociedade como um todo e em diversas 

outras áreas, como por exemplo a Perícia Contábil, considerada como uma ramificação da 

Contabilidade e caminhou ao seu lado desde os tempos mais remotos, quando o seu uso 

desenvolveu-se a partir do século XIII, como um instrumento de prova em determinadas 

situações e solução para problemas, bem como foi fundamental para expansão do campo de 

atuação da contabilidade (AGUIAR; SOUZA, 2013). 

Nesse contexto, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da norma NBC 

TP 01, aprovada pela Resolução CFC nº 1.234/09, contempla a definição de Perícia Contábil 

como sendo um conjunto de procedimentos técnicos designados a levar à instância decisória 

elementos de prova necessários para dar suporte na solução de conflitos ou constatação de um 

fato, mediante laudo pericial contábil que esteja em conformidade com as normas jurídicas e a 

legislação específica que for pertinente (CFC, 2015). 

Em complemento, Hoog (2015) aponta que a Perícia Contábil expressa a ideia de um 

serviço especializado em bases contábeis, fiscais e societárias, que exige formação superior e 

capacidade de entendimento judicial e extrajudicial, tendo em vista que o próprio Código de 

Processo Civil (CPC) dispõe que a Perícia Contábil é provedora de provas, por todos os meios 

legais e moralmente legítimos, que são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda 

a ação ou a defesa. 

No que compete ao campo de atuação, a Perícia Contábil apresenta-se como uma área 

fundamental para auxiliar no comando de discussões de caráter judicial, entre duas ou mais 

partes envolvidas em situações de conflito ou que não há consenso, com o intuito de se 

aproximar da verdade, destacando que para isso, é necessária a atuação de um profissional que 

seja especializado e devidamente qualificado para auxiliar nas questões técnicas devidas 

(REZAEE; CRUMBLEY; ELMORE, 2006). 

Dessa forma, considerando que a Perícia Contábil contem requisitos obrigatórios, por 

meio de procedimentos técnicos e científicos, e em consequência disso, acarreta a ideia de que 

a formação profissional nessa área deve ser abrangente e especializada, especialmente nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) e nos cursos de Ciências Contábeis, que responsáveis por 

formar esses profissionais e garantir o conhecimento adequado para o desempenho dessas 

funções, observando o que está disposto na legislação e normas profissionais (AGUIAR; 

GONZÁLEZ, 2019). 

Destarte, o desenvolvimento do estudo norteia-se pela seguinte questão de pesquisa: 

Qual a percepção dos discentes dos cursos de Ciências Contábeis das IES públicas de 

Mossoró/RN acerca da Perícia Contábil? E para tanto, o objetivo geral da pesquisa consiste 

em analisar a percepção dos discentes dos cursos de Ciências Contábeis das IES públicas de 

Mossoró/RN acerca da Perícia Contábil.  

Nesse sentido, considerando as mudanças ocorridas nos últimos anos no ambiente da 

Contabilidade e em suas diversas áreas, como a Perícia Contábil, o estudo justifica-se pela 

necessidade de contribuir com as discussões acerca dessa área, nos âmbitos teórico e prático, 

incrementando aos estudos desenvolvidos e como uma forma de suporte para as instituições de 

ensino aprimorarem suas práticas pedagógicas e desenvolverem um novo olhar sobre o ensino 

da Contabilidade, especialmente na área de Perícia Contábil, que vem crescendo nos últimos 

anos e necessita de uma atenção no processo de formação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Essa seção apresenta a discussão da literatura analisada no estudo, com destaque para 

os principais aspectos relacionados as definições e abordagens da perícia contábil, bem como 

as atribuições do perito contábil e sobre o ensino da perícia contábil. 

 

2.1 PERÍCIA CONTÁBIL 

 

De modo geral, o Conselho Federal de Contabilidade trata a Perícia Contábil por meio 

de duas normas. A primeira delas é a NBC TP 01 - Norma Técnica de Perícia Contábil, aprovada 

pela Resolução CFC nº 1.243 de 2015, que estabelece regras e procedimentos técnicos a serem 

observados pelo perito em relação aos aspectos da perícia contábil. A segunda norma é NBC 

PP 01 - Norma Profissional do Perito, aprovada pela Resolução CFC nº 1.244 de 2015, que 

estabelece os procedimentos relativos à atuação do contador na função de perito (CFC, 2015). 

 Como forma de definição, Alberto (2009) afirma que a Perícia Contábil é considerada 

como uma ferramenta técnico-científica de constatação, prova ou demonstração para apurar a 

veracidade de situações ou fatos provenientes de quaisquer relações, efeitos e haveres sobre o 

patrimônio de entidades, pessoas físicas ou de um objeto em análise, com o intuito de se tirar 

uma conclusão técnica sobre a análise realizada. 

 De acordo com Peleias et al. (2015) a perícia contábil ganhou destaque dentro do âmbito 

jurídico, passou por um processo de aperfeiçoamento e possui relevância social, pois é capaz 

de fornecer informações técnicas e científicas ao juiz, auxiliando no seu processo da tomada de 

decisão e na elaboração do seu parecer final. Para fins de tipologia e de acordo com a Norma 

Técnica de Perícia Contábil - NBC TP 01, a perícia contábil pode ser de dois tipos: Judicial e 

Extrajudicial, dotadas de características e aplicabilidades próprias, que detêm informações 

capazes de auxiliar na tomada de decisão (CFC, 2015). 

 Conforme destaca Alberto (2009) a perícia judicial é aquela que pode ser realizada de 

acordo com os procedimentos processuais estabelecidos pelo Poder Judiciário, seja por meio 

de determinação, requerimento ou necessidade de seus agentes. Assim, a perícia contábil 

judicial é considerada como um instrumento de prova técnica-científica que se dispõe ao 

judiciário para esclarecer e chegar a verdade, disposto em um relatório conhecido como laudo 

pericial contábil (NEVES JÚNIOR et al., 2013). 

 Por outro lado, a perícia extrajudicial é aquela que pode ser realizada em a presença do 

Estado é dispensável, por necessidade e escolha de pessoas físicas e jurídicas particulares, em 

que as partes envolvidas se comprometem a aceitar o resultado elaborado pelo perito, sem ser 

necessário a presença do juiz para decidir a causa e assim, tornar a situação menos conflitante 

e mais pacífica para ambos (ALBERTO, 2009). 

 

 

2.2 ATRIBUIÇÕES DO PERITO CONTÁBIL 

 

No Brasil, a perícia contábil passou a ser desenvolvida a partir dos anos de 1911, quando 

o governo decretou e regulamentou a lei que estabelecia as atribuições dos peritos contadores. 

Posteriormente, no ano de 1939, entrou em vigor o Decreto-Lei nº 1.608/39 que estabeleceu as 

normas de participação do Perito Contábil em ações judiciais, tornando-se legal a atuação entre 

as ciências contábeis e jurídicas (AGUIAR; SOUZA, 2013). 

 O perito contábil é o profissional graduado em Ciências Contábeis, que possui registro 

regular no Conselho Regional de Contabilidade e exerce a função pericial de forma pessoal, 
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sendo profundo conhecedor da matéria periciada por meio de suas qualidades e experiências, 

atribuindo-se ainda a obrigação de respeitar os princípios da ética e do direito, atuando nas suas 

atividades com lealdade, idoneidade e honestidade, sob pena de responder por seus atos (CFC, 

2015). 

 A NBC PP 01 ainda define os tipos de perito contador, dentre eles se destacam o Perito 

Nomeado e o Perito Assistente. De modo geral, o Perito Nomeado, como o próprio nome 

sugere, é nomeado pelo juiz, árbitro, autoridade pública ou privada para exercer a perícia 

contábil; e o Perito Assistente, é contratado e indicado pelas partes para exercer a perícia 

contábil (CFC, 2015). O Quadro 1 destaca as principais características desses tipos de peritos, 

mostrando as suas principais diferenças. 

 
Quadro 1: Comparativo entre as atividades do Perito Nomeado e do Perito Assistente 

ITENS PERITO NOMEADO PERITO ASSISTENTE 

Função Auxiliar da Justiça Auxiliar das Partes 

Indicação 
Nomeado pelo juiz, respeitando as 

exigências legais 
Livre indicação das partes 

Confiança De confiança do juízo De confiança do contratante 

Parcialidade 
Deve ser imparcial. Submete-se à 

alegação de suspeição e impedimento 

Não se submete à alegação de 

suspeição e impedimento. 

Participação no processo Obrigatória Opcional, a critério das partes. 

Atividade 
Emitir juízos técnicos e sobre questão 

sub examine 

Fiscalizar o trabalho do perito e 

emitir sua opinião 

Instrumento de manifestação Laudo pericial Parecer técnico 

Compromisso 
Com a causa, não se importando a 

quem assiste 

Com a causa, mas se reporta 

diretamente com o contratante 

Fonte: Adaptado de Didier Jr., Braga e Oliveira (2009). 

 

Por meio do Quadro 1, pode-se observar algumas diferenças entre as atribuições 

profissionais do perito nomeado e do perito assistente. Assim, é possível compreender algumas 

atividades desempenhas pelo perito contador e como elas estão distribuídas dentro do processo 

de desenvolvimento da perícia contábil, juntamente com algumas características principais e a 

quem ele estar subordinado. 

 

 

2.3 ENSINO DA PERÍCIA CONTÁBIL 

 

No Brasil, a primeira lei que tratou da perícia judicial no âmbito educacional foi o 

Decreto nº 1.339 de 9 de janeiro de 1905, estabelecendo a Academia de Commercio do Rio de 

Janeiro como instituição de utilidade pública, reconhece os diplomas por ela conferidos e dá 

outras providências, dentre elas o reconhecimento e habilitação da função de perito judicial 

(BRASIL, 1905). Em 1926, o governo federal por meio do Decreto nº 17.329, regulamenta os 

estabelecimentos de ensino técnico comercial que poderiam manter de especialização para 

algumas profissões, dentre elas a de Perito Contador (BRASIL, 1926). 

 Uma das mudanças mais significativas para a perícia contábil no âmbito educacional, 

foi a partir do Decreto nº 7.988 de 22 de setembro de 1945 que instituiu o curso superior de 

Ciências Contábeis e Atuariais, estabelecendo que o curso teria duração de quatro anos e dentro 

das disciplinas ofertadas, seria oferecida a disciplina "Revisão e Perícia Contábil" (BRASIL, 
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1951), a partir desse momento, o curso de Ciências Contábeis juntamente com a disciplina de 

perícia contábil passaram por algumas modificações até os dias atuais. 

 A perícia contábil dentro do contexto profissional, é atribuída como um instrumento 

para detectar fraudes e solucionar conflitos, ela pode ser solicitada tanto de forma judicial como 

extrajudicial, entretanto, independente da forma como é requisitada, o perito contábil deve ser 

dotado de conhecimentos específicos para desempenhar sua função, sejam eles sobre os 

sistemas contábeis, sistemas de controles, legislação, cálculo financeiro, entre outros 

(SINGLETON et al., 2006). 

 Para tanto, é importante destacar o processo educacional que está por trás da perícia 

contábil. Com esse intuito, a pesquisa de Soares et al. (2012) voltada para as características do 

ensino de perícia contábil nas universidades federais no Brasil, mostraram algumas abordagens 

como: os principais tópicos abordados na disciplina, com destaque para o laudo pericial, a 

legislação que regulamenta a perícia e perito contador, os procedimentos para a realização da 

perícia contábil e as áreas de abrangência da perícia contábil. Outro aspecto importante, foi o 

fato de identificarem que a disciplina é ministrada entre o quinto e décimo semestre e que na 

maioria das universidades analisadas, a disciplina de perícia contábil é obrigatória.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Com relação aos aspectos metodológicos, a pesquisa se classifica como descritiva, por 

descrever as características de uma determinada população ou fenômeno (GRAY, 2012); de 

natureza quantitativa, tendo em vista a utilização de ferramentas estatísticas, especialmente para 

o tratamento dos dados da pesquisa (RAUPP; BEUREN, 2013); e com procedimentos para 

coleta por meio de um levantamento (survey), caracterizado como um forma de interagir 

diretamente com o público-alvo da pesquisa, que se deseja analisar e compreender o seu 

comportamento (GIL, 2010), que neste caso, se deu a partir da aplicação de questionário não 

identificados aos discentes concluintes dos cursos de Ciências Contábeis das IES públicas de 

Mossoró/RN. 

A população alvo da pesquisa compreende todos os discentes que já tinham cursado a 

disciplina de Perícia Contábil, no momento de realização da pesquisa, nos cursos de Ciências 

Contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), ambas universidades públicas, com sede na cidade 

de Mossoró, interior do estado do Rio Grande do Norte e resultando em uma amostra por 

conveniência dos discentes que se disponibilizaram a participar da pesquisa, totalizando 106 

discentes dessas universidades, caracterizando assim, a amostra do estudo. 

O instrumento de pesquisa (questionário) foi encaminhado aos discentes por E-mail ou 

rede social (WhatsApp, Instagram e Facebook), e tem sua estrutura composta por questões 

fechadas e divididas em duas seções, sendo a primeira seção, relacionada aos aspectos do perfil 

dos respondentes da pesquisa, com questões de múltipla escolha; e a segunda seção, ligada as 

questões que abrangem os aspectos relacionados ao ensino da Perícia Contábil e preparação 

para o mercado de trabalho. 

Os dados coletados foram analisados mediante a técnica de Estatística Descritiva, que 

apresenta os dados de acordo com sua média e desvio padrão, e a técnica de Análise Fatorial 

Exploratória (AFE), que organiza as variáveis em grupos (fatores) de acordo com sua carga 

fatorial. Apresenta-se ainda, os testes de Alpha de Cronbach, Esfericidade de Bartlett, Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e Variância Explicada, responsáveis por identificar a significância do 

modelo de pesquisa, confiabilidade dos dados e reforça a aplicação da análise fatorial.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram operacionalizados e tratados mediante as 

técnicas de estatística descritiva e análise fatorial confirmatória. Iniciando a seção de análise e 

discussão dos resultados, apresenta-se o perfil dos respondentes que participaram do estudo, 

como destacado na Tabela 1 a seguir. 

 
Tabela 1: Perfil dos respondentes 

CARACTERÍSTICAS 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

PERCENTUAL 

(%) 

GÊNERO 
Masculino 60 58,3 

Feminino 43 41,7 

IDADE 

Até 20 anos 14 13,6 

Entre 21 e 30 anos 66 64,1 

Entre 31 e 40 anos 15 14,6 

Entre 41 e 50 anos 08 7,7 

Acima de 50 anos - - 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (a) 74 71,8 

Casado (a) 27 26,3 

Divorciado (a) 02 1,9 

Viúvo (a) - - 

PRETENSÃO PROFISSIONAL 

Área Pública 38 36,9 

Auditoria Contábil 08 7,8 

Perícia Contábil 12 11,6 

Escritório de Contabilidade 22 21,4 

Docência 05 4,8 

Outra 18 17,5 

IES DE VÍNCULO 
UERN 64 62,1 

UFERSA 39 37,9 

PERÍODO QUE CURSOU A 

DISCIPLINA DE PERÍCIA 

CONTÁBIL 

Até o 5º período - - 

6º período - - 

7º período - - 

8º período 39 62,1 

9º período 64 37,9 

10º período - - 

TOTAL 103 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Visando traçar o perfil dos alunos dos cursos de Ciências Contábeis das IES públicas do 

município de Mossoró/RN, a Tabela 1 apresenta informações sobre gênero, idade, estado civil, 

pretensão profissional, instituição de ensino ao qual está vinculado e período que cursou a 

disciplina de Perícia Contábil. 

Conforme dados compilados na Tabela 1, 58,3% dos respondentes são do gênero 

masculino e 41,7% feminino, destes 64,1% tem idade entre 21 e 30 anos, além disso, a maioria 

(71,8%) são solteiros e nas pretensões profissionais, 36,9% preferem a área pública. Com 

relação ao vínculo institucional de ensino e período que cursou a disciplina de perícia contábil, 

62,1% estão vinculados a UERN e cursaram a disciplina no 8º período, ademais, os alunos 

vinculados a UFERSA representam 37,9% e cursaram a disciplina no 9º período. 

Na sequência, foi realizada a técnica de estatística descritiva, com o intuito de identificar 

a média e o desvio padrão das variáveis analisadas, como apresentado na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2: Estatística descritiva 

V Itens Média Desvio Padrão 

1 
O curso atendeu minhas expectativas e estou preparado para o 

mercado de trabalho na área de Perícia Contábil 
1.53 0.501 

2 
Busco informações sobre oportunidades de trabalho na área e tento 

me preparar para as novas oportunidades 
1.12 0.322 

3 
A Biblioteca da IES dispõe dos livros indicados para a disciplina de 

Perícia Contábil 
1.54 0.501 

4 
Tenho conhecimento dos procedimentos de planejamento e execução 

dos trabalhos do Perito Contador 
1.40 0.492 

5 
Houve incentivos extraclasses para aprofundamento na área de 

Perícia Contábil em meu curso 
1.63 0.485 

6 
No geral, consegui assimilar os principais aspectos e fundamentos da 

Perícia Contábil 
3.45 0.201 

7 
Após cursar a disciplina, passei a ter interesse sobre a área da Perícia 

Contábil 
3.22 0.236 

8 
Acredito que a Perícia Contábil é uma área promissora no mercado 

de trabalho 
3.12 0.242 

9 
Consigo visualizar a aplicabilidade da Perícia Contábil no mercado 

de trabalho 
2.84 0.322 

10 
Considero importante a prática da Perícia Contábil durante o curso 

de graduação 
3.37 0.215 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na Tabela 2, são apresentadas as variáveis e percepções dos alunos referentes às 

afirmativas, assim pode-se identificar as maiores e menos médias. Dessa forma, 3,45 acreditam 

que no geral, conseguiram assimilar os principais aspectos e fundamentos da Perícia Contábil. 

Em seguida, 3,45 considera importante a prática da Perícia Contábil durante o curso de 

graduação e 3,22 passaram a ter interesse sobre a área da Perícia Contábil após cursar a 

disciplina. 

Com relação às afirmativas com menores médias, apenas 1,12 disseram buscar 

informações sobre oportunidades de trabalho na área e tentar se preparar para as novas 

oportunidades. Além disso, 1,40 afirmaram ter conhecimento dos procedimentos de 

planejamento e execução dos trabalhos do Perito Contador, e por fim, 1,53 acredita que o curso 

atendeu suas expectativas e o preparou para o mercado de trabalho na área de Perícia Contábil. 

Para identificar as variáveis que representam o conjunto dos itens analisados, procedeu 

com a técnica estatística Análise Fatorial Exploratória (AFE), com o intuito de analisar a 

percepção dos discentes acerca da Perícia Contábil. Assim, foram aplicados os testes de Alpha 

de Cronbach, superior a 0,6; Esfericidade de Bartlett, menor que 0,5; Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), igual ou superior a 0,5; e Comunalidade, igual ou superior a 0,5, conforme Tabela 3. 

 
Tabela 3: Resultado dos testes de consistência das variáveis observáveis para uso da AFE 

Alpha de Cronbach 
Esfericidade de Bartlett 

Sig. 
KMO Var. Explicada (%) 

0,807 0,000 0,821 86,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Realizados os testes estatísticos, constatou-se que o Alpha de Cronbach foi de 0,807, 

apresentando alta autenticidade dos fatores conforme a relação com as variáveis observadas. A 

Esfericidade de Bartlett, igual a 0,000 o que confirma e reconhece como apropriada a utilização 
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da AFE. Já em relação ao KMO, o resultado foi de 0,821 e assim, comprova está de acordo com 

os padrões admissíveis, e referente a variância explicada obteve-se 86,08%, apresentando 

significativo grau de explicação e relevância do modelo. Ainda em relação a variância, realizou-

se o teste de variância total explicada, com o intuito de identificar a quantidade de fatores 

gerados com base no conjunto das variáveis, como destacado a seguir. 

 
Tabela 4: Teste da Variância Total Explicada 

Fator 

Autovalores iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas de rotação de 

carregamentos ao quadrado 

Total 

% de 

variân-

cia 

% 

cumula-

tiva 

Total 

% de 

variân-

cia 

% 

cumula-

tiva 

Total 

% de 

variân-

cia 

% 

cumula-

tiva 

1 5,11 51,15 51,15 5,11 51,15 51,15 5,01 50,11 50,11 

2 3,49 34,93 86,08 3,49 34,93 86,08 3,59 35,97 86,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com a Tabela 4, considerando o conjunto das variáveis analisadas, formaram-

se dois fatores, os quais explicam 86,08% da variabilidade total dos dados originais. Ressalte-

se que todos os testes realizados apresentaram resultados positivos e que não houve extração de 

nenhuma das variáveis avaliadas para a construção dos fatores, uma vez que todas apresentaram 

Comunalidade superior a 0,5, evidenciando a importância destas para a explicação dos fatores. 

A composição fatorial concluída e respectivas variáveis da percepção dos discentes analisados 

na pesquisa é apresentada na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Análise Fatorial Exploratória 

V Constructo Itens Com. F1 F2 

1 

Satisfação 

geral 

O curso atendeu minhas expectativas e estou preparado 

para o mercado de trabalho na área de Perícia Contábil 
0,668 0,786  

3 
A Biblioteca da IES dispõe dos livros indicados para a 

disciplina de Perícia Contábil 
0,591 0,682  

5 
Houve incentivos extraclasses para aprofundamento na 

área de Perícia Contábil em meu curso 
0,668 0,798  

6 
No geral, consegui assimilar os principais aspectos e 

fundamentos da Perícia Contábil 
0,859 0,947  

2 

Perspectivas 

gerais 

Busco informações sobre oportunidades de trabalho na 

área e tento me preparar para as novas oportunidades 
0,613  0,752 

4 
Tenho conhecimento dos procedimentos de planejamento 

e execução dos trabalhos do Perito Contador 
0,709  0,811 

7 
Após cursar a disciplina, passei a ter interesse sobre a área 

da Perícia Contábil 
0,572  0,679 

8 
Acredito que a Perícia Contábil é uma área promissora no 

mercado de trabalho 
0,756  0,874 

9 
Consigo visualizar a aplicabilidade da Perícia Contábil no 

mercado de trabalho 
0,692  0,784 

10 
Considero importante a prática da Perícia Contábil durante 

o curso de graduação 
0,843  0,962 

*Nota: Método de Extração: Análise dos Componentes Principais. Método de Rotação: Varimax. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Conforme observado na Tabela 5, nota-se que o Fator 1 (F1) foi intitulado de “Satisfação 

geral”, tendo em vista que foi agrupado com as variáveis V1, V3, V5 e V6, visto que as variáveis 

em questão vão ao encontro de aspectos que podem gerar uma possível satisfação dos discentes 

em relação ao que lhe é ofertado pela instituição de ensino, juntamente com o curso de 

graduação, como suporte para a disciplina de Perícia Contábil, nos âmbitos teórico e prático. 

No que compete a satisfação geral dos discentes, por meio dos resultados obtidos pela 

análise fatorial em conjunto com os dados da estatística descritiva, pode-se inferir que os 

mesmos não se apresentaram tão satisfeitos com os recursos e/ou suporte que é ofertado pelo 

curso e pela instituição de ensino para a disciplina de Perícia Contábil, divergindo assim, dos 

resultados de Gomes et al. (2012) e Rodrigues et al. (2012) ao apontarem que, os discentes 

analisados em suas pesquisas, afirmaram que tiveram suas expectativas atingidas em relação ao 

curso de Ciências Contábeis e a preparação profissional na área de Perícia Contábil, com 

resultados significativos em ambas análises. Essas divergências podem ser explicadas, levando 

em consideração que, os resultados encontrados são de instituições de ensino com 

características distintas e em realidades diferentes de análise. 

Percebe-se ainda, que o Fator 2 (F2) foi denominado de “Perspectivas gerais”, por 

considerar que reuniu as variáveis V2, V4, V7, V8, V9 e V10, uma vez que todas essas variáveis 

estão relacionadas a visão presente que o discente tem sobre a disciplina de Perícia Contábil e 

o curso em geral, bem como as expectativas futuras que o discente tem após a conclusão da 

disciplina ou do próprio curso. 

Em relação as perspectivas gerais dos discentes analisados e confrontando os dados da 

estatística descritiva com a análise fatorial, percebe que as perspectivas mais presentes dos 

discentes durante o curso da disciplina de Perícia Contábil, não são tão relevantes quando se 

analisam com as perspectivas desses discentes após cursarem a disciplina ou concluírem o curso 

e assim, as expectativas futuras em relação a área da Perícia Contábil ou do curso de Ciências 

Contábeis, são mais relevantes e frequentes entre os discentes analisados. Dessa forma, os 

resultados assemelham-se as ideias de Neves Júnior et al. (2013) e Peleias et al. (2015) ao 

abordarem em suas pesquisas que os discentes veem a área da Perícia Contábil e do curso de 

Contabilidade como sendo promissores no mercado e essas expectativas criadas, são mais vistas 

à medida que esses discentes concluem a disciplina e o curso. 

No geral, a realização da Análise Fatorial Exploratória, em que se agruparam 10 

variáveis e divididas em dois fatores (F1 e F2), percebeu-se que essas variáveis podem ser 

responsáveis por influencia a satisfação geral dos discentes com a disciplina de Perícia Contábil 

e do curso de Ciências Contábeis como um todo, no que tange aspectos teóricos e práticos, bem 

como despertam nos discentes algumas perspectivas em relação a aspectos pós conclusão da 

disciplina ou do curso, principalmente, e esses resultados proporcionam melhorias para os 

cursos de Ciências Contábeis, no que diz respeito ao desenvolvimento de suas áreas, como o 

ensino e prática da Perícia Contábil. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa, de analisar a percepção dos discentes dos cursos 

de Ciências Contábeis das IES públicas de Mossoró/RN acerca da Perícia Contábil, foram 

aplicados questionários aos discentes da UERN e UFERSA, referidas IES públicas desse 

município e os resultados apontaram uma divisão das variáveis em dois fatores 

comportamentais dos mesmos, denominados de “F1: Satisfação geral” e “F2: Perspectivas 

gerais”, com a finalidade de analisar esses aspectos e suas variáveis. 
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Os resultados apontam que os discentes apresentaram uma maior relevância nos 

aspectos “conseguiram assimilar os principais aspectos e fundamentos da Perícia Contábil”, 

“considera importante a prática da Perícia Contábil durante o curso de graduação” e “passaram 

a ter interesse sobre a área da Perícia Contábil, após cursar a disciplina”. Entretanto, em menor 

destaque estão as afirmativas “buscar informações sobre oportunidades de trabalho na área e 

tentar se preparar para as novas oportunidades”, “tenho conhecimento dos procedimentos de 

planejamento e execução dos trabalhos do Perito Contador” e “acredito que o curso atendeu 

suas expectativas e o preparou para o mercado de trabalho na área de Perícia Contábil”. 

Esses resultados foram confirmados pela análise fatorial, principalmente, ao destacar 

que as variáveis com maior relevância para os discentes analisados, são as que estão ligadas ao 

F2 – Perspectivas gerais, por representarem aspectos relacionados as expectativas futuras após 

a conclusão da disciplina de Perícia Contábil ou do próprio curso. Já as variáveis que 

apresentaram menor frequência de relevância, são aquelas ligadas ao F1 – Satisfação geral, 

inferindo que os discentes não se mostraram satisfeitos, especialmente com relação ao suporte 

oferecido na disciplina e no curso como um todo, nos âmbitos de ensino teórico e prático. 

No geral, conclui-se que os aspectos relacionados a satisfação e as perspectivas dos 

discentes, são variáveis relacionadas ao desenvolvimento dos cursos de Ciências Contábeis e 

ao ensino teórico e prático de suas áreas, como a área da Perícia Contábil. Assim, o estudo 

avança as discussões sobre essa temática e além disso, contribui para melhorias e o incremento 

de práticas pedagógicas de ensino, atenção para o suporte que é ofertado pelo curso e trabalhado 

nas disciplinas, bem como proporciona ao discente, uma visão mais prática do que ele vai se 

deparar ao concluir o curso. 

Durante a realização do estudo, percebeu-se a limitação do mesmo ser realizado apenas 

em duas instituições de ensino de um determinado estado da federação, não podendo generalizar 

esses resultados, apesar de os testes estatísticos comprovarem a significância e relevância do 

estudo. Com isso, sugere-se para pesquisas futuras, uma análise em outras áreas de estudo da 

contabilidade, bem como em outras instituições de ensino, de outras categorias, modalidades 

ou regiões. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a percepção dos discentes em relação às metodologias de 

ensino aprendizagem e o ensino remoto desenvolvidos aos estudantes de Ciências Contábeis 

em uma IES. Na coleta dos dados, aplicou-se um questionário estruturado pela escala Likert 5 

pontos. Trata-se de um estudo de caso que contou com a resposta de 31 discentes de uma 

instituição de ensino superior privada em um total de 133 discentes. Os fatores que se 

destacaram foram as estratégias de aulas práticas e de laboratório com 54.94%, as estratégias 

de aulas expositivas com 41.94% e as estratégias de aprendizagem baseada em técnicas ligadas 

ao uso de tecnologia com 45.16%, ajudam na assimilação do conhecimento contábil. Em 

relação às estratégias e o ensino remoto, percebe-se que 64% concordam que a modalidade de 

ensino remoto afetou a assimilação do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem. Discente. IES. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos problemas das instituições de ensino é a evasão estudantil, discentes que iniciam 

os cursos e não finalizam, impactando-as mediante desperdícios acadêmicos, econômicos e 
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sociais (SILVA FILHO, 2007). Diante a isso, as instituições têm se preocupado em entender a 

desmotivação, o aumento da evasão e abandono nas instituições (ALBUQUERQUE, 2016). 

No decorrer do processo de ensino aprendizagem inicia a oportunidade de ampliar sua 

autonomia na construção do conhecimento e a habilidade em apreender, os discentes possuem 

diversas maneiras de apreender, pois tem suas preferências no momento de obter conhecimento 

caracterizando o seu estilo de aprendizagem. 

Desse modo, as instituições de ensino superior (IES), visando cumprindo as exigências 

do Ministério da Educação (MEC), tem utilizado várias metodologias de ensino-aprendizagem, 

para assim obter uma boa avaliação quanto ao desempenho das (IES), dos cursos e dos 

estudantes pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), reunindo 

informações como pesquisas, corpo docente, gestão institucional, instalações e resultado do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), além de buscar obter um Índice 

Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC) reconhecido e que possa ser 

um parâmetro de desempenho para sociedade e estudantes (MEC, 2015) 

A fim de alcançar o desempenho esperado e exigido pelo MEC, tem gerado uma 

cobrança maior em relação às competências dos discentes e docentes, com inovação e 

metodologias de ensino-aprendizagem com relação às exigências do mercado de trabalho.   

Haja vista que o curso de ciências contábeis, está sempre em constante atualização devido às 

normas e CPC’s, que diariamente possuem modificações, exigem que os docentes possuam a 

necessidade de estar em um nível mais elevado de conhecimento, caso não o acompanhe este 

cenário certamente haverá falta de sintonia entre metodologia e conhecimento. A área docente 

é marcada pelos desafios constantes dos profissionais da educação encontrados nas relações 

interpessoais com os discentes (MANZZIONI, 2013).  

Relata Almeida (2015) os enfrentamentos dos docentes na sala de aula para preservar a 

harmonia e concentração nas disciplinas ministradas a absorção dos conteúdos são 

desafiadores, isso porque a tecnologia causa uma distração aos discentes. De acordo com Garcia 

(2009) culturalmente existem as avaliações de aprendizagens nas IES, que insistem em escolhas 

no uso de metodologia de avaliação somativa no final de cada período para avaliar a 

aprendizagem com aplicações de provas escritas. 

Existem vários aspectos que dificultam o resultado obtido nas disciplinas das 

instituições, dentre eles: sexo, idade, formação de base, acesso a biblioteca, acesso a internet se 

trabalham ou só estuda e a idade média (ARAÚJO, 2013). 

O problema dos discentes, quando estão na graduação e ainda não trabalham na área, é 

conhecer como o conteúdo é ministrado pelo docente em suas aulas expositivas e se realmente 

condiz com a prática. Cabe ao docente a tarefa de mistificar suas metodologias que consigam 

fazer com que o discente perceba e aprenda como se aplica a teoria na prática. O docente 

demonstra os exemplos na prática durante a aula ou também pode fazer com que o discente se 

motive a adquirir seu próprio conhecimento com pesquisas para identificar o uso da prática pelo 

conteúdo (KRÜGER, 2013). 

Desta forma, levantou-se a seguinte questão de investigação: Qual a percepção dos 

discentes em relação às metodologias de ensino aprendizagem e o ensino remoto? Tendo 

como objetivo, analisar a percepção dos discentes em relação às metodologias de ensino 

aprendizagem e o ensino remoto. Para tanto, realizou uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa, com os discentes de uma instituição de ensino superior privada, no período de 

agosto a novembro de 2020. Na coleta dos dados, aplicou-se um questionário estruturado pela 

escala Likert 5 pontos.  

Nesse contexto, pela veracidade do processo do ensino-aprendizagem ser de máxima 

relevância no âmbito acadêmico, envolvendo a todos que participam dele, exclusivamente o 
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aluno e o professor; pela necessidade de conhecer as características deste processo que na 

opinião dos discente apresentam uma significante influência no resultado final (BECK, 2014). 

Estudos têm abordado sobre o ensino aprendizagem (GUIMARÃES et al.; 2016; RAMOS et 

al.; 2019), mas não relacionado com o ensino remoto. Assim, justifica-se a presente pesquisa. 

Desse modo, o presente trabalho poderá auxiliar as (IES), os discentes e os docentes a 

identificar quais os métodos de ensino-aprendizagem mais aceitos e quais geram maiores 

aprendizados pelos discente durante a graduação do curso de ciências contábeis, principalmente 

levando em consideração ao ambiente remoto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 METODOLOGIA DE ENSINO APRENDIZAGEM E O ENSINO CONTÁBIL 

 

O processo de aprendizagem é capaz de ser visto de várias formas não só no 

educacional, pode ser na interação com os discentes e docentes que facilita a viabilização e 

suporte do aprendizado (LIMA FILHO. 2016). Segundo Costa (2019) o processo de ensino 

aprendizagem podem ser aplicados pelos docentes uma variedade de métodos de ensino que 

são aptos a transferir o conteúdo provocando assim absorção na informação e aptidão dos 

discentes existe uma diversidade de métodos de ensino que são caracterizados no ensino 

aprendizagem dentre eles: métodos expositivos, palestras estudo de caso, apresentação de 

seminário e apresentações em congressos.  

Métodos expositivos: exposição de conteúdo pelo docente e participação ativa dos 

discentes para se questionarem e discutirem sobre o conteúdo. Palestras de estudo de caso: 

ideias a partir de textos escritos ou oral para compreensão e análise do discente. Seminários e 

Apresentação em congressos: são eventos onde tem discussão ou debate de conteúdos por 

grupos ou pessoas onde serão avaliados e avaliadores (ANASTASIOU; ALVES 2004) 

Entretanto, neste período de pandemia as IES têm praticado o ensino de aulas remotas 

para que as atividades não sejam paralisadas e os discentes não sejam prejudicados em seu 

processo de aprendizagem, sobre as aulas remotas, os encontros entre os discentes e docentes 

acontecem através de diversas plataformas on-line, uma delas é o Google Meet, às aulas são 

ministradas pelos docentes, cumprindo os horários de início e término estabelecidos no 

calendário escolar.  

O ambiente deve possuir um meio estimulador, promovendo a autoaprendizagem. 

Incentivo interno e externo apresentadas pelo reconhecimento do docente e pelo empenho e 

êxitos dos discentes. A aula expositiva é uma técnica muito conhecida a depender da direção 

de classe do docente, ela estimula a aprendizagem, um cuidado especial em não deixar a questão 

do autoritarismo ou poder na hora da exposição oral (MARQUES, 2015). 

Conforme Silva (2006) a aprendizagem é o método cognitivo através do qual a pessoa 

adquire compreensão e a forma de interagir com o mundo, as questões de metodologias de 

ensino abrangem definir objetivos, organizar conteúdos e recursos de avaliações da 

aprendizagem. Conforme o autor na formação dos discentes são ampliadas as capacidades em 

aprender um conhecimento guardado em um processo de socialização intelectual, existem 

cuidados no processo de ensino aprendizagem na graduação oferecida são necessários os 

docentes estarem seguros em formação humana e pedagógica (GASPARIN, 2013). 

O docente escolherá o método de ensino que absorver seu melhor aproveitamento mais 

o processo de ensino aprendizagem não se conclui com essa forma de transferir conteúdo, existe 

uma avaliação onde o docente irá verificar o aproveitamento e esforço do discentes comparando 
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resultados almejados com as metodologias aplicadas para que o aluno seja educado para atingir 

seu objetivos (MADUREIRA, 2011).  

Neste processo de ensino aprendizagem o docente não pode deixar que a chama da 

motivação se apague e ainda há defensores que debatem que o docente não ensina e sim os 

discentes que toma iniciativa de aprender (MARION, 2009). Para Plebani (2009) comparar 

estratégias de aprendizagem corresponde a um amplo planejamento educacional, envolve o 

plano de ensino traçando estratégias adequadas, o docente pode utilizar diferentes métodos para 

atingir o máximo dos objetivos propostos nas disciplinas. 

Existem várias maneiras de repassar conteúdo da disciplina, com o docente utilizando 

seus conhecimentos para os discentes, cabe ao docente utilizar mais de um método de ensino 

para gerar o aprendizado (KRÜGER, 2013). Seguindo o raciocínio do autor o ensino superior 

vem sofrendo críticas devido às capacidades dos cursos em desenvolver no discente um 

potencial e uma curiosidade intelectual, percepção e habilidade para praticarem no dia a dia, a 

prática pedagógica é tratada como domínio da profissão docente ela que define a identidade do 

docente (COUTINHO, 2009). 

A metodologia é uma soma de ações das diversas ciências tornando diferentes suas 

técnicas e aplicações dos métodos, a disciplina de ensino provoca a transmissão de saberes, não 

basta terem um autoconhecimento se não forem transmitidas corretamente, as situações de 

vidas, essas condições irão alcançar a aprendizagem significativa (FONSECA, 2016). Para 

Silva Filho. (2017). Existem formas avançadas para avaliar as características do ensino superior 

e os conhecimentos obtidos pelas Instituições de Ensino Superior, são elas o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes - ENADE e o Exame Nacional de Suficiência do Conselho 

Federal de Contabilidade. 

Segundo Farias (2018) a vida do discente não se resume apenas no bom desempenho 

das avaliações ao sair bem ou mal, vai muito além disso, ele é um ser dependente de 

conhecimentos, é necessário que a instituição e o docente estendam seu campo de visão em 

relação ao discente e iniciarem a pensar em novas concepções avaliativas para a validação 

positiva desse processo o docente deve fornecer ao discente o despertar de sua soberania crítica, 

de sua curiosidade, para que possa ser realizada o encanto da aprendizagem as atribuições do 

docente é conduzir e auxiliar com o conhecimento do discente, os dois devem crescer 

mutuamente, o docente no seu papel de orientador e o discente no de aprendiz. 

Há docentes que preservam a ideia de que os discentes já colaboram ativamente das 

aulas pelo fato de estarem envolvidos ao assistirem a uma aula expositiva (GUERRA, 2016). 

Para Leal, (2006), a aula expositiva é uma ferramenta de ensino no qual o docente expõe em 

sala de aula conteúdos com o objetivo a sua compreensão pelos alunos a utilização única deste 

método pode ocasionar alguns problemas, como por exemplo, a passividade do discente que 

não desenvolverá no processo de ensino-aprendizagem habilidades como o espírito crítico e 

participativo, tão relevante para a execução da sua profissão. Segundo Dos Santos (2011).  

No decorrer da graduação, é solicitada aos discentes uma maior autonomia para atuação 

nas atividades curriculares e extracurriculares, essa relação se resume no trabalho de esforço no 

processo de aprender, o discente que deixa de aplicar esforço mínimo exigido pela atividade 

renúncia quando a tarefa é percebida como mais exigente. Para o autor o intuito em aprender 

caracteriza-se nos discentes que almejam mais energia às suas atividades, reconhece o 

conhecimento, e procura melhorar suas habilidades (ACCORSI, 2007). 

 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES  
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Apresenta-se os estudos apontados, expondo o processo de ensino aprendizagem no 

âmbito universitário e seus estudos similares ao assunto em discussão no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Estudos anteriores 

AUTORES 

(ANO) 

OBJETIVO RESULTADOS ALCANÇADOS 

Guimarães et al. 

(2016) 

Consiste em verificar possíveis 

reflexos no processo de 

aprendizagem dos estudantes 

mediante o uso de metodologias 

ativas no ensino da contabilidade de 

custos. 

Apontam que a metodologia ativa empregada 

contribuiu positivamente para o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que os estudantes 

envolvidos nessa experiência mostraram maior 

interesse pela construção do conhecimento por meio 

da leitura, aplicação e discussão de conceitos ainda 

não vistos em sala de aula, o que fortalece a 

autonomia discente.  

Cotta et al. 

(2012) 

Avaliar a experiência inovadora de 

construção de portfólios coletivos 

como instrumento de aprendizagem 

e mudança de atitudes de alunos em 

uma estrutura curricular tradicional. 

Demonstraram a eficiência do portfólio coletivo 

como uma ferramenta estratégica na construção do 

conhecimento dialógico, abrindo possibilidades a 

uma relação dialética entre aluno-professor e 

universidade-serviço-comunidade.  

Ramos et al. 

(2019) 

Elencar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos 

acadêmicos do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (Unemat) 

sob a visão dos professores e 

identificar quais os métodos 

adotados para redução do problema. 

Apontam que os estudantes apresentam dificuldades 

e para reduzir/eliminar esses fatores, os professores 

indicam leituras complementares, verificação de que 

o problema não está na forma de condução das aulas, 

adoção de meios mais simples de abordagem do 

tema e explicar novamente o conteúdo. Quando 

questionados sobre o que pode ser feito. 

Leal et al. 

(2018) 

É investigar as habilidades e 

competências desenvolvidas pela 

aplicação do método do estudo de 

caso no processo ensino-

aprendizagem dos estudantes de 

Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis. 

Na opinião dos discentes de Pós-Graduação em 

Ciências Contábeis, o método do estudo de caso 

contribui para seu aprendizado e auxilia no 

desenvolvimento de habilidades e competências, tais 

como: a capacidade de comunicação, o trabalho em 

equipe e a aptidão para refletir sobre situações reais 

e teoria estudada em sala de aula, o que auxiliará na 

análise crítica. 

 

Lima Filho et 

al. (2016) 

Identificar o estilo de aprendizagem 

Predominante em alunos do Curso 

de Graduação em Ciências 

Contábeis nas modalidades de 

ensino presencial e EAD em 

instituições públicas e privadas do 

Estado da Bahia 

Constatou-se haver predominância do estilo de 

Aprendizagem assimilador, representado por 

pessoas que aprendem por meio da observação 

reflexiva e conceituação abstrata. Sendo assim, este 

estudo contribui para melhoria do ensino-

aprendizagem em Contabilidade, uma vez que 

possibilita às instituições envolvidas conhecer o 

estilo de aprendizagem do aluno e assim, criar 

mecanismos cognitivos que facilitem o 

processamento das informações ao mesmo tempo 

em que permite direcionar sua metodologia levando 

em consideração o estilo predominante e o estímulo 

dos estilos secundários. 

Moreira et al. 

(2017) 

Consistiu em avaliar em docentes 

dos cursos de Ciências Contábeis de 

Instituições de Ensino Superior - 

IES do estado de Minas Gerais, o 

nível de aderência das práticas de 

ensino de disciplinas da 

contabilidade ao Problem Based 

Learning – PBL. 

Concluiu-se que o ensino da contabilidade já possui 

algumas características do PBL, necessitando se 

consolidar e sistematizar nas IES pesquisadas, sendo 

que as principais deficiências são visualizadas na 

forma como os conteúdos são transmitidos, onde se 

percebe que os docentes ainda elaboram e ministram 

suas aulas com base em modelos tradicionais de 

ensino, priorizando a estrutura de palestras, e muitas 
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vezes não permitindo que os alunos participem 

ativamente do processo avaliativo. 

Borges et al. 

(2016) 

Identificar os saberes fundamentais 

dos docentes que foram referências 

na percepção dos egressos do curso 

de graduação em Ciências 

Contábeis. 

Mostraram que o bom desempenho dos docentes é 

delineado principalmente pelo “domínio do 

conteúdo”, seguido pela “clareza na transmissão das 

informações”. De forma coerente, na dimensão 

Estímulo Intelectual, o principal atributo 

identificado foi “estar preparado”, enquanto na 

dimensão Relacionamento Interpessoal, os atributos 

“interessado” e “respeitoso” apresentaram as 

maiores médias. 

Santos et al. 

(2015) 

Analisar a percepção dos alunos 

sobre a qualidade do ensino no curso 

de Ciências Contábeis de uma 

universidade pública do Estado do 

Paraná buscando identificar as 

prioridades de melhoria. 

Revelaram que as dimensões consideradas como 

pontos fracos do curso foram: Integração na vida 

acadêmica; Desempenho pessoal; Métodos de 

ensino; Atividades de estágio e extracurriculares; 

Grade curricular; Relação teoria e prática; 

Organização das atividades do curso; Infraestrutura 

do campus; Infraestrutura do curso; Confiança nas 

pessoas do curso; Auxílio pedagógico e 

Atendimento dos funcionários da instituição. No que 

tange aos principais pontos fortes do curso tem-se: 

Lealdade; Atitudes dos professores; Aprendizagem 

percebida; Atualização dos conteúdos das 

disciplinas; Empregabilidade; Atitude da 

coordenação; Imagem social; Nível de exigência dos 

professores; Auto eficácia e Compromisso 

emocional. 

Nganga (2013) 

Identificar quais as principais 

estratégias de ensino adotadas na 

educação contábil na área de 

Contabilidade Gerencial. 

 

Quanto às principais razões apontadas pelos 

professores para a escolha das estratégias de ensino 

que propiciam melhor aprendizagem aos alunos, 

foram indicadas aquelas que facilitam o processo de 

aprendizagem e que possibilitam uma aproximação 

da teoria com a prática, resultados convergentes com 

aqueles evidenciados que o docente deve aplicar a 

prática da contabilidade gerencial como estratégia de 

ensino. 

Beck (2014) 

Percepção dos discentes em 

Contabilidade sobre os fatores 

determinantes no processo de 

ensino-aprendizagem 

Esses resultados alinham-se à percepção dos alunos 

frente às atitudes positivas e negativas apresentadas 

por eles enquanto alunos, em seu processo de 

aprendizagem, configurando a motivação, interesse 

de aprender, compromisso com a disciplina e 

execução das atividades, como as atitudes mais 

impactantes. Logo, quanto aos aspectos negativos, 

permeia o desinteresse, descumprimento de suas 

atribuições, desrespeito para com a classe e para com 

o professor 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme observado no quadro acima, percebe-se que os estudos abordam sobre 

metodologias ativas, PBL, modalidade de ensino, estilo de aprendizagem, dificuldade de ensino 

aprendizagem, as habilidades e competências e os saberes dos docentes.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para analisar a percepção dos discentes em relação às metodologias de ensino 

aprendizagem e o ensino remoto, realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem 
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qualitativa. Os estudos quantitativos são regularmente aplicados em um ambiente com o 

objetivo de encontrar e classificar a ligação entre variáveis, sendo úteis ainda em pesquisas que 

analisam a relação de causalidade entre fenômenos (RICHARDSON, 2008). 

Quanto à amostra da pesquisa, foi utilizado o formulário google forms em um total de 

133 discentes em uma instituição de ensino superior, o total de respostas foi de 31 discentes, do 

2ª, 6ª e 8ª período do curso. Na coleta dos dados, aplicou-se um questionário estruturado na 

escala likert de 5 pontos (discordo totalmente, discordo, nem concordo nem discordo, concordo 

e concordo totalmente). Para o questionário utilizou-se as pesquisas de Nganga, Ferreira, Neto 

e Leal (2013), Beck e Rausch (2014) e Resolução do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CES10), adaptando para o atingir o objetivo do estudo. 

Na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES10) art. 5, utilizou-se a 

organização curricular, dividido em três eixos: I conteúdos de formação básica (estudos 

relacionados com outras áreas do conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, 

Métodos Quantitativos, Matemática e Estatística); II conteúdos de Formação Profissional: 

estudos específicos atinentes às Teorias da Contabilidade, incluindo as noções das atividades 

atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não-

governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações 

peculiares ao setor público e privado e III conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio 

Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos 

Optativos, Prática em Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para 

Contabilidade. 

O questionário foi estruturado em seções, na seção 1 - Delimitação dos respondentes; 

seção 2 - Características sociais, demográficas e econômicas dos respondentes; seção 3-  

Percepção dos discentes em relação a graduação em Ciências Contábeis e as estratégias de 

ensino aprendizagem; seção 4 - As estratégias de ensino-aprendizagem e o ensino remoto. Em 

seguida, os dados foram tabulados através do Microsoft Excel (2016) e organizados em tabela 

para análise e apresentação. 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 DELIMITAÇÃO DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 

Na Tabela 1 descreve-se a frequência dos respondentes em relação ao período em que 

estão cursando o Curso de Ciências Contábeis. 
 

Tabela 1: Delimitação dos respondentes por período. 

Período Frequência Percentual 

2º período 1 3.23 

6º período 6 19.35 

8º período 24 77.42 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se, que 16 alunos responderam sendo que a 77,42% do questionário foram 

respondidos pelos discentes do 8º ano, 19,35% do questionário foram respondidos pelos 

discentes do 6º, e 3,23% do questionário foram respondidos pelos discentes do 2º ano. O público 

deste estudo é formado por estudantes de Ciências Contábeis que se encontram na fase de 

conclusão do curso (POLITELO, 2013). 

 



 

189 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, DEMOGRÁFICAS E ECONÔMICAS DOS 

RESPONDENTES 

 

Na Tabela 2 descreve-se a frequência dos respondentes em relação ao gênero que mais 

obteve engajamento dos respondentes.  

 
Tabela 2: Gênero dos respondentes 

Gênero Frequência Percentual 

Feminino 21 67.74 

Masculino 10 32.26 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O gênero feminino com 67,74%, o gênero masculino obteve a frequência de 32,26%, 

conforme Batista (2013), em sua pesquisa identificou que existe superioridade do gênero 

feminino em relação ao gênero masculino. Na Tabela 3, descreve a frequência dos respondentes 

em relação à faixa etária dos respondentes. 

  
Tabela 3: Gênero dos respondentes 

Faixa etária Frequência Percentual 

16 a 24 anos 16 51.61 

25 a 33 anos 8 25.81 

34 a 42 anos 5 16.13 

Acima de 43 anos 2 6.45 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa-se, que entre os discentes que mais interagiu ao questionário são os discentes 

entre a faixa etária de 16 a 24 anos com percentual de 51,61%, os discentes entre a faixa etária 

de 25 a 33 anos com percentual de 25,81%, os discentes entre a faixa etária de 34 a 42 anos 

com percentual de 16,13%, e os discentes acima de 43 anos com o percentual de 6,45%. 

Segundo Marta dos Santos (2012), os alunos possuem idade entre dezesseis e acima de trinta e 

quatro anos, com maior incidência na faixa etária entre dezoito e vinte anos. 

Na Tabela 4 descreve-se a frequência dos respondentes em relação à ocupação 

empregatícia dos pesquisados.  

 
Tabela 4: Ocupação e vínculo empregatício 

Ocupação e vínculo empregatício Frequência Percentual 

Autônomo 3 9.68 

Empregado do setor privado 17 54.84 

Estudante 10 32.26 

Outros 1 3.23 

 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O item teve o maior índice foram os empregados do setor privado com 54,84%, o 

estudante obteve o percentual de 32,26%, o autônomo obteve com o percentual de 9,6% e outros 

obtiveram com o percentual de 3,23%, 
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4.3 PERCEPÇÃO DOS DISCENTES EM RELAÇÃO A GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E AS ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM. 

 

Na Tabela 5 descreve-se a frequência dos respondentes ao motivo que escolheu o curso 

de Ciências Contábeis a qual obteve o maior índice. 
 

Tabela 5: Motivo que escolheu o curso de Ciências Contábeis 

Motivo que escolheu o curso de Ciências Contábeis  Frequência Percentual 

Pretendo conduzir a empresa da família 5 16.13 

Profissão me permite atuar em diferente área/segmento da empresa 7 22.58 

Profissão oferece maiores ofertas de emprego 9 29.03 

É uma carreira que proporciona autonomia de atuação, preparando me para ter 

meu próprio negócio 
10 32.26 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O tem com maior percentual foi “a carreira que proporciona autonomia de atuação, 

preparando-me para ter meu próprio negócio”, com 32.26%, seguido por profissão oferece 

maiores ofertas de emprego com 29.03%, a profissão me permite atuar em diferente 

área/segmento da empresa ficou com 22.58% e por último a pretensão de conduzir a empresa 

da família com 16.13%. Diferente do trabalho de Marta dos Santos (2013) que os participantes 

da pesquisa pretendem atuar como contadores de empresas privadas. 

 

4.4 DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA A ASSIMILAÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS EM CONTABILIDADE 

 

Na Tabela 6 descreve-se a frequência dos respondentes sobre a estratégia de aulas 

expositivas ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 6: A estratégia de aulas expositivas ajuda na assimilação do conhecimento contábil 

A estratégia de aulas expositivas ajuda na assimilação do conhecimento 

contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo 2 6.45 

Nem concordo nem discordo 7 22.58 

Concordo 9 29.03 

Concordo totalmente 13 41.94 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa se os dados analisados que 41.94% dos resultados foram concordo totalmente, 

29.03% dos resultados foram concordo, 22.58% dos resultados nem concordo nem discordo e 

6.45% dos resultados foram discordo. 

Na Tabela 7 descreve-se a frequência dos respondentes a estratégia e 

discussões/debates/grupos de oposição ajudam na assimilação do conhecimento contábil.  

 
   Tabela 7: A estratégia e discussões/debates/grupos de oposição ajudam na assimilação do conhecimento contábil 

A estratégia de discussões/debates/grupos de oposição ajuda na 

assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo  2 6.45 

Nem concordo nem discordo 9 29.03 

Concordo 9 29.03 

Concordo totalmente 11 35.48 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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O item que obteve o maior resultado com 35.48% dos resultados foram concordo 

totalmente, 29.03% dos resultados foram concordo, 29.03% dos resultados nem concordo nem 

discordo e 6.45% dos resultados foram discordo. Segundo Morozini, (2007), os discentes optam 

por aulas que sejam praticadas por meio de metodologias de ensino que possibilitem a 

participação dos discentes, outros discentes em sua maioria possuem preferências que sejam 

abordados assuntos que lhes despertam maior atenção. 

Na Tabela 8 descreve-se a frequência dos respondentes a estratégia de jogos/simulações 

de oposição ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 8: A estratégia de jogos/simulações de oposição ajuda na assimilação do conhecimento contábil 

A estratégia de jogos/simulações de oposição ajuda na assimilação 

do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo  3 9.68 

Nem concordo nem discordo 10 32.26 

Concordo 10 32.26 

Concordo totalmente 8 25.81 

Fonte: Dados da pesquisa (2020), 

 

Percebe-se, que dos dados analisados 32.26% dos resultados foram concordo, 32.26% 

dos resultados nem concordo nem discordo, 25.81% dos resultados foram concordo totalmente 

e 9.68% dos resultados foram discordo. Na Tabela 9 descreve a frequência dos respondentes a 

estratégia de leitura/estudo dirigido ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 9: A estratégia de leitura/estudo dirigido ajuda na assimilação do conhecimento contábil 

A estratégia de leitura/estudo dirigido ajuda na assimilação do 

conhecimento contábil.  

Frequência Percentual 

Discordo  1 3.23 

Nem concordo nem discordo 10 32.26 

Concordo 11 35.48 

Concordo totalmente 9 29.03 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com dados analisados 35.48% dos resultados foram concordo, 32.26% dos 

resultados nem concordo nem discordo, 29.03% dos resultados foram concordo totalmente e 

3.23% dos resultados foram discordo. Na Tabela 10 descreve-se a frequência dos respondentes 

a estratégia de estudo de caso ajuda na assimilação do conhecimento contábil. 

 
Tabela 10: A estratégia de estudo de caso ajuda na assimilação do conhecimento contábil 

A estratégia de estudo de caso ajuda na assimilação do 

conhecimento contábil.  

Frequência Percentual 

Discordo  1 3.23 

Nem concordo nem discordo 8 25.81 

Concordo 13 41.94 

Concordo totalmente 9 29.03 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O item que obteve o maior resultado com 41.94% dos resultados foram concordo, 

29.03% dos resultados foram concordo totalmente, 25.81% dos resultados nem concordo nem 

discordo e 3.23% dos resultados foram discordo. Na Tabela 11 descreve-se a frequência dos 
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respondentes a estratégia de aulas práticas e de laboratório ajuda na assimilação do 

conhecimento contábil 

 
Tabela 11: A estratégia de aulas práticas e de laboratório ajuda na assimilação do conhecimento contábil. 

A estratégia de aulas práticas e de laboratório ajuda na 

assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Nem concordo nem discordo 5 16.13 

Concordo 9 29.03 

Concordo totalmente 17 54.84 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Sendo que dos dados analisados 54.84% dos resultados foram concordo totalmente, 

29.03% dos resultados foram concordo e 16.13% dos resultados nem concordo nem discordo. 

Conforme Almeida (2015). Quanto às aulas práticas em laboratório/informática, a maior parte 

dos docentes busca a sua aplicação como objetivo pedagógico.  

Na Tabela 12 descreve-se a frequência dos respondentes a estratégia de trabalhos em 

grupo/seminário ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 12: A estratégia de trabalhos em grupo/seminário ajuda na assimilação do conhecimento contábil. 

A estratégia de trabalhos em grupo/seminário ajuda na 

assimilação do conhecimento contábil.  

Frequência Percentual 

Discordo  1 3.23 

Nem concordo nem discordo 10 32.26 

Concordo 10 32.26 

Concordo totalmente 10 32.26 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa se os dados analisados com 32.26% dos resultados foram concordo totalmente, 

32.26% dos resultados foram concordo, 32.26% dos resultados nem concordo nem discordo e 

3.23% dos resultados foram discordo.  

Na Tabela 13 descreve-se a frequência dos respondentes a estratégia de aprendizagem 

baseada em problema (PBL) ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 13: A estratégia PBL ajuda na assimilação do conhecimento contábil 

A estratégia de aprendizagem baseada em problema (PBL) ajuda na 

assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo  1 3.23 

Nem concordo nem discordo 9 29.03 

Concordo 12 38.71 

Concordo totalmente 9 29.03 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O item que obteve o maior resultado com 38.71% dos resultados foram concordo, 

29.03% dos resultados concordo totalmente, 29.03% dos resultados nem concordo nem 

discordo e 3.23% dos resultados foram discordo. 

Na Tabela 14 descreve-se a frequência dos respondentes a estratégia de aprendizagem 

baseada em técnicas ligadas ao uso de tecnologia ajuda na assimilação do conhecimento 

contábil, 45.16% dos resultados concordo totalmente. 

 

 



 

193 

 

 

Tabela 14: A estratégia de aprendizagem baseada em técnicas ligadas ao uso de tecnologia ajuda na assimilação 

do conhecimento contábil 

A estratégia de aprendizagem baseada em técnicas ligadas ao uso de 

tecnologia ajuda na assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo  1 3.23 

Nem concordo nem discordo 3 9.68 

Concordo 13 41.94 

Concordo totalmente 14 45.16 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se, que dos dados analisados com 41.94% dos resultados foram concordo, 

9.68% dos resultados nem concordo nem discordo e 3.23% dos resultados foram discordo. Na 

Tabela 15 descreve a frequência dos respondentes a estratégia de aprendizagem baseada em 

aulas com vídeo ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 15: A estratégia de aprendizagem baseada em aulas com vídeo ajuda na assimilação do conhecimento 

A estratégia de aprendizagem baseada em aulas com vídeo ajuda 

na assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo totalmente  1 3.23 

Nem concordo nem discordo 8 25.81 

Concordo 13 41.94 

Concordo totalmente 9 29.03 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Sendo que dos dados analisados 41.94% dos resultados foram concordo, 29.03% dos 

resultados foram concordo totalmente, 25.81% dos resultados nem concordo nem discordo e 

3.23% dos resultados foram discorda totalmente.  

A Tabela 16 descreve a frequência dos respondentes A estratégia de aprendizagem 

baseada em chat ou bate-papo ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 16: A estratégia de aprendizagem baseada em chat ou bate-papo ajuda na assimilação do conhecimento  

A estratégia de aprendizagem baseada em chat ou bate-papo 

ajuda na assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo totalmente  1 3.23 

Discordo 1 3.23 

Nem concordo nem discordo 12 38.71 

Concordo 11 35.48 

Concordo totalmente 6 19.35 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com dados analisados 38.71% dos resultados nem concorda nem discorda, 

35.48% dos resultados foram concordantes, 19.35% dos resultados foram concorda totalmente, 

3.23% dos resultados foram discordo e 3.23% dos resultados foram discordo totalmente. 

A Tabela 17 descreve a frequência dos respondentes a estratégia de aprendizagem 

baseada em teleconferência ajuda na assimilação do conhecimento contábil.  

 
Tabela 17: A estratégia de aprendizagem baseada em chat ou bate-papo ajuda na assimilação do conhecimento 

A estratégia de aprendizagem baseada em teleconferência ajuda na 

assimilação do conhecimento contábil. 

Frequência Percentual 

Discordo 1 3.23 
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Nem concordo nem discordo 11 35.48 

Concordo 14 45.16 

Concordo totalmente 5 16.13 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa-se os dados analisados com 45.16% dos resultados foram concordo, 35.48% 

dos resultados nem concordo e nem discordo, 16.13% dos resultados foram concordo 

totalmente e 3.23% dos resultados foram discordo. 

 

4.5 ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E O ENSINO REMOTO 

 

A Tabela 18 descreve a frequência dos respondentes e o ensino remoto afetou a 

assimilação do conhecimento contábil ministrado pelo professor. 

 
Tabela 18: O ensino remoto afetou a assimilação do conhecimento contábil ministrado pelo professor 

O ensino remoto afetou a assimilação do conhecimento contábil 

ministrado pelo professor. 

Frequência Percentual 

Discordo 2 6.45 

Nem concordo nem discordo 9 29.03 

Concordo 11 35.48 

Concordo totalmente 9 29.03 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se, que dos dados analisados 35.48% dos resultados foram concordo, 29.03% 

dos resultados foram concordo totalmente, 29.03% dos resultados nem concordo nem discordo 

e 6.45% dos resultados foram discordo. 

A Tabela 19 descreve a frequência dos respondentes a modalidade remota das aulas 

prejudicou no desempenho das avaliações. 

 
Tabela 19: A modalidade remota das aulas prejudicou no desempenho das avaliações 

A modalidade remota das aulas prejudicou no desempenho das 

avaliações. 

Frequência Percentual 

Discordo 3 9.68 

Nem concordo nem discordo 8 25.81 

Concordo 10 32.26 

Concordo totalmente 10 32.26 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Sendo que dos dados analisados 32.26% dos resultados foram concordo totalmente, 

32.26% dos resultados foram concordo, 25.81% dos resultados nem concordo nem discordo e 

9.68% dos resultados foram discordo. 

A Tabela 20 descreve a frequência dos respondentes as estratégias de ensino-

aprendizado do professor na modalidade remota são mais eficientes. 

 
Tabela 20: As estratégias de ensino-aprendizado do professor na modalidade remota são mais eficientes 

As estratégias de ensino-aprendizado do professor na modalidade 

remota são mais eficientes. 

Frequência Percentual 

Discordo totalmente 5 16.13 

Discordo 2 6.45 

Nem concordo nem discordo 11 35.48 



 

195 

 

 

Concordo 10 32.26 

Concordo totalmente 3 9.68 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O item que obteve o maior resultado com 35.48% dos resultados nem concordo nem 

discordo, 32.26% dos resultados foram concordo, 16.13% dos resultados foram discordo 

totalmente 9.68% dos resultados foram concordo totalmente e 6.45% dos resultados foram 

discordo. 

A Tabela 21 descreve a frequência dos respondentes das estratégias de ensino-

aprendizado para os conhecimentos de Administração, Economia e Direito foram as mais 

eficientes. 

 
Tabela 21: As estratégias de ensino-aprendizado para os conhecimentos de Administração, Economia e Direito 

foram as mais eficientes 

As estratégias de ensino-aprendizado para os conhecimentos de 

Administração, Economia e Direito foram as mais eficientes. 

Frequência Percentual 

Discordo totalmente 4 12.90 

Discordo 1 3.23 

Nem concordo nem discordo 13 41.94 

Concordo 10 32.26 

Concordo totalmente 3 9.68 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa se os dados analisados 41.94% dos resultados nem concordo nem discordo, 

32.26% dos resultados foram concordo, 12.90% dos resultados foram discordo totalmente, 

9.68% dos resultados foram concordo totalmente e 3.23% dos resultados foram discordo. 

A Tabela 22 descreve a frequência dos respondentes as estratégias de ensino-

aprendizado para os conhecimentos de Teorias da Contabilidade, Atuária, Auditoria e 

Controladoria foram as mais eficientes. 

 
Tabela 22: As estratégias de ensino-aprendizado para os conhecimentos de Teorias da Contabilidade, Atuária, 

Auditoria e Controladoria foram as mais eficientes 

As estratégias de ensino-aprendizado para os conhecimentos de 

Teorias da Contabilidade, Atuária, Auditoria e Controladoria 

foram as mais eficientes. 

Frequência Percentual 

Discordo totalmente 4 12.90 

Discordo 1 3.23 

Nem concordo nem discordo 12 38.71 

Concordo 11 35.48 

Concordo totalmente 3 9.68 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

De acordo com dados analisados 38.71% dos resultados nem concordo nem discordo, 

35.48% dos resultados foram concordo, 12.90% dos resultados foram discordo totalmente, 

9.68% dos resultados foram concordo totalmente e 3.23% dos resultados foram discordo. 

A Tabela 23 descreve a frequência dos respondentes. As estratégias de ensino-

aprendizado para Estágio Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos 

Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática utilizando 

softwares atualizados para Contabilidade foram as mais eficientes.  
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Tabela 23: As estratégias de ensino-aprendizado foram suficientes 

As estratégias de ensino-aprendizado para Estágio Curricular 

Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, 

Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática 

utilizando softwares atualizados para Contabilidade foram as mais 

eficientes. 

 

 

Frequência 

 

 

Percentual 

Discordo totalmente 3 10.00 

Discordo 1 3.33 

Nem concordo nem discordo 10 33.33 

Concordo 12 40.00 

Concordo totalmente 4 13.33 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se que dos dados analisados dos 40.00% dos resultados foram concordo, 

33.33% dos resultados nem concordo nem discordo, 13.33% dos resultados foram concordo 

totalmente, 10.00% dos resultados foram discordo totalmente e 3.33% dos resultados foram 

discordo.  

 

5 CONCLUSÕES 

O estudo teve por objetivo verificar a percepção dos discentes do curso de Ciências 

Contábeis de uma IES privada de Mossoró/RN em relação aos fatores que influenciam o 

processo ensino-aprendizagem e o ensino e remoto. 

Observou-se que os principais motivos apontados pelos discentes foram as estratégias 

de aulas práticas e de laboratório ajuda na assimilação do conhecimento contábil com 54.94%, 

seguido por as estratégias de aulas expositivas ajuda na assimilação do conhecimento contábil 

com 41.94% e as estratégia de aprendizagem baseada em técnicas ligadas ao uso de tecnologia 

ajuda na assimilação do conhecimento contábil com 45.16%. 

Espera-se que o trabalho colabore para que os discentes e os gestores educacionais 

entendam as estratégias apresentadas e aquelas que possuem maior eficácia no ensino da 

contabilidade para que possam planejar e analisar suas estratégias de ensino. 

Suas limitações foram que o cenário atual de pandemia se limitou a não obtiver maior 

número de respondentes e como sugestão para as próximas pesquisas sobre os desafios do 

ensino das instituições após pandemia. 
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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi identificar as necessidades de informações dos discentes da 

Universidade Federal da Paraíba para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Assim, para o desenvolvimento do estudo, a metodologia foi classificada como uma abordagem 

qualitativa e, quanto aos procedimentos, de levantamento, através da utilização de um 

questionário. A pesquisa evidenciou que os respondentes conhecem parcialmente tanto a 

estrutura como as etapas necessárias para sua elaboração. Ainda segundo os achados, os 

respondentes se interessariam por cursos que trouxessem informações necessárias para ajudar 

no desenvolvimento do TCC, tendo em vista serem obrigatórias sua elaboração e a respectiva 

defesa para conclusão do curso. Com base nos achados, a pesquisa concluiu que existe a 

necessidade do desenvolvimento de ferramentas complementares na grade curricular dos cursos 

para ajudar os discentes na elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso. Essa conclusão 

se alinha com os achados dos estudos de De Araújo et al. (2016), Clemente e Santos (2015), 

Carmo, Machado e Cogan (2015), Guedes e Guedes (2012), Brunetta et al. (2012), Oliveira 

(2012), e Bernini e Leite (2006). 

 

Palavras-chave: TCC. Desenvolvimento das etapas do TCC. Discentes. UFPB. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) costuma ser exigido para os alunos de 

graduação de várias áreas do conhecimento. Este trabalho representa um importante 

componente curricular dos cursos de graduação e pós-graduação e deve ser reconhecido como 

um elemento importante que visa integrar ensino, pesquisa e extensão (COSTA et al., 2012). 

Lakatos e Marconi (1992) complementam, afirmando que algumas faculdades exigem que, para 

obtenção de grau, seus alunos realizem um trabalho científico de final de curso, sendo o 

primeiro passo da atividade científica do pesquisador.  

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem, como 

objetivo, proporcionar respostas aos problemas que são propostos (GIL, 2010). Ainda, segundo 

o autor, a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a 

utilização cuidadosa de métodos e técnicas de investigação científica, o que leva ao 

entendimento de que existem muitas razões que determinam a realização de uma pesquisa, a 

qual pode ser classificada em dois grandes grupos: razões de ordem intelectual e razões de 

ordem prática (GIL, 2010). 

Assim, a primeira etapa de uma pesquisa é o momento em que o pesquisador toma a 

decisão de realizá-la no interesse próprio, de alguém ou de alguma entidade, como, por 

exemplo, o fato de ser um dos requisitos parciais para conclusão do curso (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). Na realidade, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que 

envolve várias etapas, que vão desde a adequada formulação do problema até a satisfatória 

apresentação dos resultados e sua conclusão (GIL, 2010). 

No entanto, evidencia-se que o que se pretende pesquisar não é uma tarefa fácil, e a 

realização da pesquisa se torna ainda mais difícil, tendo em vista que exige, do pesquisador, 

atributos como: dedicação, persistência, paciência e esforço contínuos (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). Corroborando com os autores, Assis (2009) aponta que a vida acadêmica 

requer, dos pesquisadores e estudantes universitários, habilidades em planejamento e execução 

e a apresentação dos trabalhos científicos produzidos; e Guedes e Guedes (2012) 

complementam, afirmando que, para realizar um trabalho de pesquisa, se faz necessária uma 

boa dose de perseverança e muito compromisso com o trabalho, executando-se cada etapa 

metodológica de forma correta. 

Nessa perspectiva, os discentes precisam desenvolver, através dessas habilidades, sua 

monografia, que são estudos sobre um tema específico ou particular, com suficiente valor 

representativo para o conhecimento e que obedece a uma rigorosa metodologia (ASSIS, 2009). 

O trabalho monográfico é um estudo aprofundado, sob o maior número de aspectos possíveis, 

de um determinado assunto, onde o objetivo é expor, discutir e demonstrar logicamente, a partir 

de um tema-problema (OLIVEIRA,2006). Ainda, segundo o autor, este trabalho deve 

ultrapassar o nível da simples compilação de textos, dos resumos ou opiniões pessoais, o que 

passa a exigir maior rigor dos discentes na coleta e análise dos dados a serem utilizados, 

podendo, ainda, avançar no campo do conhecimento científico, propondo alternativas para 

abordagens teóricas ou práticas nas várias áreas do saber. 

 Para Silva (2004), a elaboração de qualquer projeto depende de dois fatores 

fundamentais: a capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura e a de 

conceber um plano de ação a ser executado em um tempo determinado de realização. O 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa com metodologia adequada proporciona, ao 

discente, a oportunidade de construir competências e habilidades que contribuirão para seu 
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aprimoramento, tanto pessoal como ao longo de sua vida profissional (GUEDES; GUEDES, 

2012). 

 Por outro lado, têm-se os problemas de execução. Alguns estudos apontam as 

dificuldades por parte do discente em desenvolver o TCC. Costa et al. (2012) elencaram 

algumas razões que levam um estudante a abandonar um trabalho de conclusão de curso. Dentre 

elas, as dificuldades inerentes à própria produção acadêmica e o sentimento de solidão na etapa 

final, caracterizada pela elaboração individual prevista em legislação (COSTA et al., 2012). 

Antunes (2011) complementa, apontando a escassez de tempo para conciliar atividades do curso 

com outros compromissos, dificuldade de compreensão e de uso das normas técnicas, 

problemas de relacionamento com tutores e orientadores, dificuldade para redigir textos 

científicos e obstáculos para acesso ao campo e aos materiais bibliográficos, entre outros 

(ANTUNES et al., 2011). 

Evidenciou-se que todos os sentimentos vivenciados durante a construção do TCC são 

reflexos da falta de experiência e conhecimento adequado para a elaboração da pesquisa, 

fazendo com que os alunos encontrem dificuldades durante a construção deste trabalho, o que 

tende a prejudicar e gerar, nos acadêmicos, sentimentos desmotivadores (BERNINI; LEITE, 

2006). 

Nessa perspectiva, e diante da necessidade de disseminar conhecimento através do 

desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, o objetivo da pesquisa foi identificar 

as necessidades de informações dos discentes da Universidade Federal da Paraíba para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

A pesquisa justifica-se por ser um trabalho onde muitas instituições de ensino adotam a 

monografia como primeiro e, por vezes, único trabalho no âmbito da atividade científica 

(OLIVEIRA, 2006). Peixoto et al. (2014) complementam, afirmando que algumas Instituições 

de Ensino Superior (IES) passaram a adotar, em seus currículos, o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), ainda que opcional.  

Nesse contexto, Guedes e Guedes (2012) afirmam que, ao valorizarem a iniciação 

científica na graduação, as Diretrizes Curriculares Nacionais incentivam, de forma quase direta, 

a elaboração de TCC, tendo em vista que, ainda segundo os autores, pode ser uma 

recomendação importante para que o curso obtenha avaliação positiva do MEC. Isso implica 

mais do que apresentar informações. É preciso induzir um processo de conhecer (OLIVEIRA, 

2006). Além das justificativas expostas, evidencia-se a necessidade de identificar as 

necessidades dos alunos em receber a maior quantidade de informações possíveis, para 

melhorar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, tendo em vista que muitos 

alunos não são habituados à escrita científica durante sua vida acadêmica. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico do estudo discorre inicialmente sobre a temática do trabalho de 

conclusão de curso, expondo seus conceitos, normas e principais destaques e na sequência são 

apresentados estudos correlatos a temática em análise. 

 

 

2.1 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Conforme a Norma 14.724 de 2011 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) o trabalho de conclusão de curso (TCC) refere-se a um documento capaz de expor o 

resultado de um estudo, expressando o conhecimento da temática escolhida e obrigatoriamente 
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é resultado de uma disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa, e outros 

ministrados e deve ser desenvolvido sob a coordenação de um orientador (ABNT, 2011).  Na 

concepção de Corrêa, Vasconcelos e Souza (2018) o TCC é um texto acadêmico, redigido e 

organizado de acordo com normas científicas e constitui-se na sistematização de habilidades e 

conhecimentos adquiridos ao longo das leituras e atividades desenvolvidas durante seu curso. 

O intitulado TCC é componente do currículo de muitos cursos de graduação, sendo esta 

uma iniciativa adequada e importante para o processo de aprendizagem dos alunos, que em sua 

maioria representa o primeiro contato com o desenvolvimento de uma pesquisa (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). A partir do desenvolvimento da pesquisa o aluno será capaz de desenvolver 

diversas habilidades, como melhoria na expressão oral e escrita, assim como passam a 

desenvolver melhor análise crítica e maturidade intelectual o que auxiliará no enfrentamento 

dos desafios profissionais (SANTOS, 2020). 

No raciocínio de que este é o primeiro contato dos discentes com a produção do 

conhecimento cientifico, Praça (2015) relata que são grandes as dificuldades encontradas pelos 

alunos para desenvolverem atividades de pesquisa em suas universidades, dificuldades que vão 

desde a escolha do tema até o fechamento da pesquisa com o desenvolvimento das conclusões. 

Contudo, Corrêa, Vasconcelos e Souza (2018) afirma que este momento trata-se de uma 

experiência fundamental na formação discente, uma vez que lhe proporciona a oportunidade de 

resolver, de forma rigorosa e criativa, problemas teóricos e empíricos detectados no cotidiano 

assistencial e/ou gerencial. 

Logo, dentro deste processo, pode ser destacado o papel fundamental da participação 

docente, conforme Santos et al. (2017) este tem um papel essencial para o sucesso do processo 

do desenvolvimento da pesquisa de forma simultânea com o ensino na graduação, devendo estar 

disposto a acompanhar a realização da pesquisa de forma próxima e ativa. Além do apoio dos 

professores do curso, a escolha de um tema agradável, o acesso as fontes de consulta e a 

metodologia, assim como a orientação e a biblioteca adequada e atualizada também podem ser 

mencionados como benefícios para o bom andamento do trabalho (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

2.2 ESTUDOS RELACIONADOS 

 

Estudos relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso são produzidos por algumas 

universidades, buscando evidenciar as realidades e, mais especificamente, as dificuldades em 

sua execução. 

Medeiros et al. (2015) abordaram as dificuldades encontradas por professores durante o 

processo de orientação de trabalhos de conclusão de curso (TCCs) de alunos do curso de 

Administração. Foi desenvolvido um estudo de campo com dados coletados junto a um universo 

de 30 docentes do curso de uma instituição privada de ensino superior, tendo 21 questionários 

retornados em condições de tabulação. Os resultados apontam as principais dificuldades 

inseridas no processo de orientação, que vão desde características dos docentes bem como à 

forma e o envolvimento dos discentes durante a construção de trabalho. Apesar de limitados 

por uma pequena amostragem, os resultados servem de suporte de informação para o processo 

de planejamento das ações de formação por professores e coordenadores de curso. 

Carmo, Machado e Cogan (2015) objetivaram apresentar uma aplicação das ferramentas 

do Processo de Raciocínio (PR) da Teoria das Restrições (TOC), desenvolvida por Eliyahu 

Goldratt, aplicada ao processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O PR 

é um conjunto de ferramentas lógicas baseadas na relação de causa-e-efeito, desenvolvido para 

auxiliar na resolução de problemas organizacionais/sistêmicos. Tratou-se de uma pesquisa 

aplicada a partir de dados qualitativos com a utilização de questionário. A análise possibilitou 
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diagnosticar, de forma lógica, que a dificuldade em se alcançar a publicação do TCC advém, 

principalmente, do desconhecimento dos respondentes acerca dos procedimentos 

metodológicos. Considera-se necessário tornar a área que trata sobre metodologia da pesquisa 

obrigatória nos cursos de graduação da IES pesquisada. O gerenciamento de restrições, à luz da 

TOC, pode contribuir para melhorar o nível da qualidade de elaboração dos TCCs e, assim, 

aumentar a quantidade de publicações provenientes deste tipo de atividade. 

Peixoto et al. (2014) objetivaram avaliar a contribuição da iniciação científica na 

elaboração do TCC no Curso de Ciências Contábeis nas IESs públicas do estado da Paraíba. 

Através de uma pesquisa de levantamento utilizando um questionário, os autores concluíram 

que a IC ainda é um processo incipiente entre os alunos do curso de Ciências Contábeis das 

IESs públicas pesquisadas, visto que a maioria dos alunos está no mercado de trabalho antes 

mesmo de concluir o curso, tendo dificuldades para realizar atividades extracurriculares, mas, 

mesmo assim, consideram uma etapa importante e acreditam que a iniciação científica 

desenvolve habilidades nos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento acadêmico, 

aproximando o estudante da pesquisa. 

Malheiros e De Nogueira (2004) objetivaram caracterizar o perfil dos alunos do 8º. 

semestre de graduação em Enfermagem e identificar os fatores que facilitam e dificultam, para 

os estudantes, a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou monografia. Tratou-

se de uma pesquisa exploratória realizada em uma instituição de ensino privada na cidade de 

São Paulo. A amostra foi constituída de 76 alunos, sendo 83% do sexo feminino, 52,6% 

solteiros e 63,1% auxiliares de enfermagem. Os entrevistados relataram que suas maiores 

dificuldades foram tempo, custos e procura de um orientador, e o que mais facilitou foi a 

oportunidade de aprender a realizar pesquisa, o fato de possuir um orientador e o poder de 

escolha do tema. 

Com base nos estudos de Medeiros et al. (2015), Carmo, Machado e Cogan (2015), 

Peixoto et al. (2014), e Malheiro e De Nogueira (2004), evidencia-se a necessidade de utilização 

de outras técnicas para ajudar no desenvolvimento das capacidades dos alunos para o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso.  

 

3 METODOLOGIA 

  

Com base no que se pretendeu desenvolver, quanto à abordagem, a pesquisa foi 

classificada como qualitativa, considerando que o enfoque qualitativo avalia o desenvolvimento 

natural dos acontecimentos. Em outras palavras, não há manipulação nem estimulação em 

relação à realidade (SAMPIERRI; COLLADO; LUCIO, 2013). Os autores complementam, 

afirmando que o pesquisador é introduzido nas experiências dos participantes e constrói o 

conhecimento, sempre consciente de que é parte do fenômeno estudado. Assim, no centro da 

pesquisa estão a diversidade de ideologias e as qualidades únicas dos indivíduos.  

No que se refere aos procedimentos, a pesquisa foi classificada como de levantamento, 

considerando que a principal forma de coletar informação é por meio de perguntas feitas às 

pessoas e suas respostas constituem os dados a serem analisados (FOWLER JR., 2011).  

Nessa perspectiva, foi utilizado um questionário dividido em duas etapas. A primeira 

teve o intuito de coletar características dos respondentes, idade, gênero, curso e período. As 

perguntas da segunda etapa estavam descritas para identificar o conhecimento dos respondentes 

sobre cada etapa da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. As respostas foram 

montadas de acordo com a escala Likert de cinco pontos, onde o respondente poderia marcar 

entre as opções: “Desconheço Totalmente - DT”, “Conheço Parcialmente - DP”, Neutro”, 

“Conheço - C e “Conheço Totalmente - CT”.  
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Os dados foram coletados utilizando um formulário eletrônico criado através do Google 

Forms, que foi enviado aos propensos respondentes da pesquisa durante o período de junho de 

2020 a fevereiro de 2021, e, após a coleta de todas as informações, foram tratados com o uso 

do software SPSS® , com a utilização de análises descritivas, tendo em vista a possibilidade de 

organização, sumarização e descrição das informações coletadas, para assim, poder ajudar na 

compreensão do comportamento da variável expressa no conjunto dos dados coletados pelo 

estudo (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

As informações coletadas foram analisadas através dos quadros e tabelas que 

apresentam a frequência e as medidas de tendência central como a média da amostra, a mediana, 

por dividir a amostra em duas partes iguais, e a moda, por ser o valor mais frequente de uma 

distribuição. Neste contexto, foram obtidas 274 respostas distribuídas entre vários cursos da 

Universidade Federal da Paraíba. Inicialmente, foram detectados a idade e o gênero dos 

respondentes. Esses dados encontram-se na Tabela 1 deste estudo. 
 

Tabela 1: Idade e gênero dos respondentes 

Idades Frequência Porcentagem 

De 16 a 25 anos 178 65,2 

De 26 a 35 anos 57 20,9 

De 36 a 45 anos 29 10,6 

De 45 a 55 anos 9 3,3 

Total 273 100,0 

Gênero Frequência Porcentagem 

Feminino 183 67,0 

Masculino 90 33,0 

Outros 0 0 

Total 273 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com base nos dados, a maioria dos respondentes é do gênero feminino (67%) e tem 

idade entre 16 e 25 anos (65,2%). Este resultado corrobora com Peduzzi (2020). Segundo o 

autor, o estudante das instituições de ensino superior brasileiras é do gênero feminino, com 

idade entre 19 e 24 anos. A pesquisa em 65 instituições federais realizada pela Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2018) 

apontou que as mulheres são maioria e representam 54,6% das matrículas, e que a idade média 

do estudante universitário é de 24,4 anos e 51,2%. Na sequência, serão apresentados os 

resultados da pesquisa e as discussões relativas aos dados levantados através das respostas 

obtidas com a aplicação do questionário.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta etapa, serão tratadas as questões que foram inqueridas aos respondentes. 

Inicialmente, a pesquisa buscou identificar o curso e o período que o aluno estava cursando na 

universidade. No que se refere ao curso dos participantes, o resultado encontra-se na Figura 1. 
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Figura 1: Curso dos respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com base na Figura 1, evidencia-se que “ciências” é a palavra que tem mais destaque, 

tendo em vista que a maioria dos cursos tem a palavra “ciência” no seu nome. Na sequência, 

pode ser observado que o questionário chegou a vários cursos que são disponibilizados pela 

Universidade Federal da Paraíba, como: Pedagogia, Engenharia, Psicopedagogia, Licenciatura, 

Administração, Contábeis, Química, Matemática e Agroindústria, entre outros. Nesse contexto, 

a pesquisa tentou abranger a maior quantidade de cursos possíveis para coletar as necessidades 

dos respectivos discentes nas mais diversas áreas do conhecimento. Na sequência, a pesquisa 

buscou identificar o período dos respondentes e o resultado encontra-se na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Período dos respondentes 

Período Frequência Percentual Porcentagem acumulativa 

Primeiro 23 8,4 8,4 

Segundo 21 7,7 16,1 

Terceiro 13 4,8 20,9 

Quarto 30 11,0 31,9 

Quinto 40 14,7 46,5 

Sexto 34 12,5 59,0 

Sétimo 34 12,5 71,4 

Oitavo 30 11,0 82,4 

Nono 35 12,8 95,2 

Décimo 10 3,7 98,9 

Décimo primeiro 3 1,1 100,0 

Total 273 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com base no levantamento dos períodos apontados no Quadro 2, verifica-se que a maioria 

dos respondentes está concentrada entre o quarto e o nono períodos, tendo em vista que eles já 

têm conhecimento ou começaram a se preocupar com o desenvolvimento do trabalho que irão 

realizar. Nestes períodos, de acordo com cada grade curricular, eles já devem cursar ou estão 

cursando alguma disciplina que remetam ao desenvolvimento da monografia. Na sequência, 

foram feitas perguntas relacionadas à elaboração do trabalho de conclusão de curso. As 

respostas estão apresentadas de acordo com a frequência com que foram marcadas pelos 

discentes. Na Tabela 3, encontram-se os resultados referentes ao conhecimento sobre a estrutura 

do TCC. 
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Tabela 3: Conhecimentos sobre a estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso 

Descrição DT CP Neutro C CT Média Mediana Moda 

Elaboração dos elementos pré-textuais 87 79 45 49 13 2,35 2 1 

Elaboração dos elementos textuais 82 86 47 44 14 2,35 2 2 

Elaboração dos elementos pós-textuais 91 75 45 51 11 2,33 2 1 

Formatação de acordo com a ABNT 46 130 31 38 28 2,53 2 2 

Cronograma 73 92 39 57 12 2,42 2 2 

Elaboração da apresentação do trabalho 

para a banca 
111 75 30 45 12 2,16 2 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, evidencia-se que, no que se refere 

ao conhecimento de como estruturar um TCC, os respondentes concentraram suas respostas 

mais em “conheço parcialmente” ou “desconheço totalmente”. As medidas de tendência central 

apontam para o “conheço parcialmente”, seja na média ou mediana, e, em alguns casos, a moda 

se concentrou no “desconheço totalmente”. Os dados revelam que os estudantes não conhecem 

suficientemente os itens da estrutura de um TCC, o que pode prejudicá-los quando forem 

montar este trabalho. A pesquisa buscou identificar os conhecimentos dos discentes sobre o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, dispostos na Tabela 4. 

Nesse bloco de questões, a pesquisa buscou identificar o conhecimento do discente sobre o 

desenvolvimento do TCC, buscando, assim, identificar como eles classificavam seu 

conhecimento nas diversas etapas de elaboração do trabalho. Com base no resultado, evidencia-

se que eles consideram que possuem conhecimento parcial sobre cada tópico necessário para o 

desenvolvimento do TCC. Tanto a média, que aponta para onde se concentram os dados, a 

mediana, que separa a parte superior da inferior, e a moda, que indica o número que mais repete, 

estão direcionadas para o conhecimento parcial. Apenas a tabulação dos dados apresentou uma 

moda na opção “desconheço totalmente”. 

 Com base no objetivo traçado pelo estudo, que buscou identificar as necessidades de 

informações dos discentes da Universidade Federal da Paraíba para elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), evidencia-se que a necessidade existe e precisa de soluções que 

possam ajudá-los no processo de elaboração de sua monografia, além de acender um alerta, 

tendo em vista que os processos para elaboração do TCC vão desde a escolha do tema, definição 

dos objetivos, determinação da metodologia, como ocorrerá a coleta dos dados, sua análise e 

interpretação, até a elaboração do relatório final (SILVA, 2004).  
 

Tabela 4: Conhecimentos sobre o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

Descrição DT CP Neutro C CT Média Mediana Moda 

Desenvolver a pergunta da pesquisa 62 119 20 47 25 2,47 2 2 

Desenvolver os objetivos gerais e 

específicos 
51 112 32 35 43 2,66 2 2 

Pesquisar nas bases de dados 

científicos 
51 117 38 40 27 2,54 2 2 

Construir o referencial teórico/revisão 

da literatura 
57 108 41 51 16 2,49 2 2 

Conhecimentos sobre os métodos 

existentes 
70 99 39 52 13 2,41 2 2 

Determinar o método do meu trabalho 

dentre os métodos existentes 
83 85 42 50 13 2,35 2 2 

Levantamento dos dados 66 101 37 46 23 2,48 2 2 



 

208 

 

 

Tabulação dos dados 101 61 49 54 8 2,29 2 1 

Descrição e análise dos dados 80 88 50 47 8 2,32 2 2 

Discussão dos resultados encontrados 64 111 45 37 16 2,37 2 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 O resultado também se assemelha ao estudo de Freitas et al. (2013). Os autores apontam 

que o motivo para esse pouco conhecimento está nas dificuldades que são colocadas pelos 

estudantes sobre a construção e implementação de seu projeto de pesquisa. Carmo, Machado e 

Cogan (2015) complementam, informando que os alunos, em sua maioria, já se encontram 

inseridos no mercado de trabalho e, por isso, encontram dificuldade de gerenciar o tempo 

necessário para trabalhar/estagiar e realizar o TCC. A pesquisa de De Araújo et al. (2016) ainda 

aponta que, em algumas situações, o TCC não é um trabalho que apresenta motivação aos 

graduandos, e estes o fazem em virtude da obtenção do grau. 

De forma complementar, foram questionados sobre o interesse em realizar cursos extras 

e palestras, entre outras atividades que pudessem ajudá-los na elaboração do TCC. O resultado 

apontou que os 273 respondentes (100%) apresentaram interesse em ampliar os conhecimentos 

para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Os resultados apresentados trazem à tona a necessidade de ampliação de atividades 

relacionadas ao desenvolvimento do TCC, o que corrobora com a fala de Guedes e Guedes 

(2012). Para os autores, alargam-se as possibilidades de desenvolver alternativas específicas a 

serem aplicadas nas diferentes instituições e isso ajudará no desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Ainda, segundo os autores, os alunos consideram importante a experiência 

de cursar as disciplinas curriculares do núcleo de pesquisa científica, bem como a elaboração 

do TCC para o seu desempenho como estudante e como futuro profissional, já que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) no país, atualmente, têm um grande volume de trabalhos 

científicos sendo produzidos periodicamente pelos formandos por meio dos TCCs (CARMO; 

MACHADO; COGAN, 2015). 

Nessa perspectiva, várias são as maneiras extrínsecas que podem alimentar o ambiente 

educativo universitário, como atividades culturais, ações sociais e organização política-

estudantil, mas este deve, principalmente, nutrir-se de sua especificidade intrínseca, que é a 

pesquisa (MEDEIROS et al., 2015). Nesse contexto, a multiplicação de possibilidades que 

ocorre a partir de uma experiência divulgada cria elos entre os indivíduos interessados no tema, 

de modo que todos poderão trabalhar conjuntamente na direção do novo (GUEDES; GUEDES, 

2012), já que, conforme essa orientação, um trabalho de conclusão de curso advém de um 

processo com um mínimo de rigor metodológico, o que se caracteriza como uma pesquisa 

científica (CLEMENTE; SANTOS, 2015). 

Nessa perspectiva, o estudo de Brunetta et al. (2012) apontou que os professores, 

orientadores e tutores sugeriram novas possibilidades de atuação para minimizar as dificuldades 

e otimizar o processo de construção do trabalho de conclusão de curso. Oliveira (2012) 

corrobora com os achados de sua pesquisa, indicando a necessidade de promoção de mudanças 

quando da emancipação acadêmica e da revisão de conceitos e práticas. Bernini e Leite (2006) 

complementam, apontando a necessidade de incluir exigências para realização da pesquisa 

científica, no máximo, a partir do 5º. semestre do curso de graduação; formação de núcleos para 

iniciação científica em conformidade com agências de fomento; disponibilidade de reforços 

didático-pedagógicos ao longo do curso; e incremento na relação entre professores de 

metodologia da pesquisa e professores-orientadores, além de ampliação na 

infraestrutura/suporte para pesquisa. 
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Ademais, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) extrapola os limites acadêmicos, 

uma vez que os conhecimentos adquiridos na sua elaboração poderão proporcionar a capacidade 

de obter a visão sistêmica ao raciocinar logicamente diante dos problemas encontrados nas 

organizações ao longo da sua trajetória profissional (DE ARAÚJO et al., 2016).  

 

5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo da pesquisa foi identificar as necessidades de informações dos discentes da 

Universidade Federal da Paraíba para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Para o desenvolvimento do estudo, a metodologia foi classificada como de levantamento 

através da utilização de um questionário que foi enviado aos propensos respondentes da 

pesquisa. 

Com base nos dados levantados, a pesquisa evidenciou que os respondentes, em sua 

maioria, foram do gênero feminino e com idade entre 16 e 25 anos. Estão, então, concentrados 

a partir do quinto período e são de diversas áreas do conhecimento, como Pedagogia, 

Engenharia, Psicopedagogia, Licenciatura, Administração, Contábeis, Química e 

Agroindústria, entre outros. 

A pesquisa evidenciou que os respondentes conhecem parcialmente tanto a estrutura do 

Trabalho de Conclusão de Curso como faltam conhecimentos necessários para sua elaboração 

e, segundo os respondentes, se interessariam por cursos que trouxessem informações 

necessárias para ajudar no desenvolvimento do TCC.  

Com base nos achados, a pesquisa concluiu que existe a necessidade do 

desenvolvimento de ferramentas complementares na grade curricular dos cursos, para ajudar 

no desenvolvimento do TCC, tendo em vista ser um trabalho que assusta quem não está 

acostumado com o processo que envolve uma pesquisa científica, já que muitas dificuldades 

são colocadas pelos estudantes sobre a construção e implementação de seu projeto de pesquisa 

(FREITAS et al., 2013). Além disso, para muitos cursos, sua elaboração e defesa é obrigatória 

para poder concluir o curso. Essa conclusão se alinha com os achados de De Araújo et al. 

(2016), Clemente e Santos (2015), Carmo, Machado e Cogan (2015), Guedes e Guedes (2012), 

Brunetta et al. (2012), Oliveira (2012) e Bernini e Leite (2006). 

Como limitação da pesquisa, aponta-se a falta de homogeneidade entre os cursos e a 

quantidade de respondentes, ficando uma amostra mais heterogênea. Para pesquisas futuras, 

sugere-se a mesma pesquisa em outras universidades para poder comparar os resultados desse 

estudo com a realidade de outras IES. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo identificar os desafios e perspectivas do ensino da contabilidade 

na atualidade sob a visão dos discentes do curso de ciências contábeis. Quanto aos aspectos 

metodológicos, a pesquisa classifica-se como descritiva, quantitativa e de levantamento. Os 

dados foram obtidos mediante aplicação de questionários a 190 discentes do curso de Ciências 

Contábeis de três Instituições de Ensino Superior de Mossoró-RN, sendo duas delas públicas e 

uma privada. Os resultados permitem constatar que: (i) as mudanças ocorridas com o processo 

de convergência às normas internacionais trouxeram reflexos significativos no ensino da 

contabilidade, uma vez que há uma necessidade maior pela busca contínua ao estudo e 

aperfeiçoamento em que a responsabilidade para o docente tornou-se ainda maior; (ii) o 

principal desafio é o de preparar o discente para ingressar no mercado de trabalho e, para tanto, 

se faz necessário o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à sua formação, 

cabendo as IES desenvolverem e adequarem seus cursos à realidade socioeconômica em que 

estão inseridas, tendo em vista as crescentes mudanças ocorridas na sociedade e na legislação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a contabilidade tem sido marcada por um processo de mudanças na 

forma e no conteúdo do tratamento de suas informações. Trata-se do processo de convergência 

às normas internacionais, que tem como objetivo a harmonização e padronização no processo 

de produção da informação contábil no Brasil e no mundo (DURIGON et al., 2021).  

Segundo Almeida (2014) as Normas Internacionais de Informações Financeiras (IFRS) 

emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) – Conselho de Normas 

Contábeis Internacionais representam a prática contábil escolhida para essa harmonização em 

termos mundiais. No Brasil, o principal mecanismo para que estas mudanças sejam 

implementadas são os pareceres do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), sendo 

adotados pelo Conselho Federal de Contabilidade e órgãos reguladores, tornando obrigatória a 

sua aplicação em quase todas as entidades do país. 

Neste processo, nota-se que os pronunciamentos do CPC constituem-se de principal 

mecanismo didático para os professores de contabilidade, tendo em vista que por se tratarem 

de mudanças recentes, existem poucas produções e publicações introduzindo estas 

transformações no novo modo do fazer contábil. Por se tratar de normas técnicas, pode-se 

perceber que há uma fragilidade e limitações no que diz respeito ao ensino, onde o professor 

precisa estar preparado para atender a estes avanços (COSTA et al., 2020). 

Em meio a este cenário, o mercado tem exigido a divulgação de ferramentas confiáveis 

que proporcionem informações padronizadas aos seus usuários. Neste sentido, o ensino da 

contabilidade tem se caracterizado como principal ferramenta no desenvolvimento de 

habilidades profissionais dos educandos, sendo considerada como a base propulsora que 

fornece os fundamentos básicos, teóricos e práticos para que o estudante esteja capacitado para 

ingressar no mercado (MOREIRA et al., 2020). 

O ato de ensinar exige responsabilidade, tendo em vista que além do domínio de 

conteúdos específicos, o professor precisa insistir na solidariedade humana e na preservação do 

mundo (LAFFIN, 2002). Além disso, evidenciou-se que o professor, para ser um profissional 

da educação deve ser dotado de competência técnica, científica, política e pedagógica, em que 

foi verificado que na área contábil, a maioria dos docentes apresentam um sofrível desempenho 

na execução de suas funções (NOSSA, 1999).  

Diante disso, este estudo tem como questão problema: quais os principais desafios e 

perspectivas do ensino da contabilidade na atualidade sob a visão dos discentes do curso 

de ciências contábeis? Configura-se como objetivo geral identificar os principais desafios e 

perspectivas do ensino da contabilidade na atualidade sob a visão dos discentes do curso de 

ciências contábeis. 

Desta forma, a contribuição desta pesquisa está em identificar os principais desafios 

enfrentados pelo docente que atua no curso de ciências contábeis sob a visão dos discentes, 

tendo em vista as exigências e as cobranças do mercado para que estes proporcionem aos 

estudantes uma educação sólida, consistente e de qualidade, contribuindo assim tanto do ponto 

de vista acadêmico quanto do ponto de vista prático. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
  

2.1 O ENSINO DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

 

Para que se possa caracterizar o ensino contábil no Brasil e identificar os principais 

desafios e perspectivas na atualidade, primeiramente devem ser apresentados seus aspectos 

históricos. Conforme comenta Sá (1997, p.16) “a Contabilidade nasceu com a civilização e 

jamais deixará de existir em decorrência dela; talvez, por isso, quase sempre seus progressos 

coincidiram com aqueles que caracterizam os da evolução do homem”. Assim, nota-se que o 

desenvolvimento da Contabilidade está diretamente relacionado com o desenvolvimento e 

evolução do ser humano, estando presente na vida do homem desde os primórdios de sua 

existência. 

Pode-se dizer que, a Contabilidade surgiu basicamente da necessidade e do desejo que 

os donos de patrimônio detinham em mensurar, acompanhar a variação e controlar suas 

riquezas. Nesta perspectiva, percebe-se que a Contabilidade surgiu em função de um usuário 

específico, denominado o homem proprietário de patrimônio, que, tendo posse das informações 

contábeis, passa a conhecer de uma melhor forma a situação econômico-financeira, possuindo 

dados suficientes para a tomada de decisões mais adequadas (MARION, 2012). 

 Diante deste cenário, entende-se que, para que o ensino contábil se consolidasse ao 

modelo que as universidades possuem hoje, passou por diversas etapas. De acordo com Oliveira 

(2009) o ensino da Contabilidade no Brasil ocorre a partir de chegada da Família Real no ano 

de 1808, no Rio de Janeiro. Através deste marco, vários fatos em torno da Contabilidade 

começaram a acontecer, onde em 1846 foi criada a Escola Central de Comércio; em 1856 cria-

se o Instituto Comercial do Rio de Janeiro e em 1902 foi fundada a Escola Prática de Comércio, 

com o objetivo de preparar os profissionais da época para o crescimento industrial que estava 

ocorrendo no país. 

 A partir da década de 30 mudanças no cenário contábil começam a ocorrer, através da 

criação do Decreto n.º 20.158, de 30 de junho de 1931, instituindo o ensino comercial e a 

regulamentação da profissão do contador no país em consonância às mudanças ocorrentes em 

todo o cenário educacional. Através deste decreto, foi instituído o curso Técnico de 

Contabilidade com duração de dois anos para formar Guarda-Livros e de três anos para formar 

Peritos Contadores, criando também o Curso Superior de Administração e Finanças da 

Faculdade de Ciências Econômicas. Porém, somente em 1945 foi instituído o curso de Ciências 

Contábeis e Atuariais através da Lei n.º 7.988, iniciando a primeira turma em 1949 (MARION; 

ROBLES JÚNIOR, 1998).  

 Outro grande marco a ser destacado, se deu através do advento da Lei n.º 1.401 de 31 

de julho de 1951, na qual de acordo com Passos (2004) houve a separação entre o Curso de 

Ciências Contábeis e o Curso de Atuariais, criando de forma independente o Curso de Ciências 

Contábeis e possibilitando o título de Bacharel em Contabilidade aos concluintes. 

 Para Cosenza, Gomes e Devillart (2015, p. 35) “o desenvolvimento da atividade contábil 

no Brasil pode ser dividido em duas etapas principais, sendo a promulgação da Lei n.º 

6404/1976 o divisor de águas entre essas fases”, conforme o Quadro 1. 
 

Quadro 1: Desenvolvimento da atividade contábil no Brasil 

Primeira Fase – Anterior a 1976 Segunda Fase – Posterior a 1976 

 Influência preponderante do pensamento 

europeu, em particular da escola italiana; 

 Ascendência da escola norte-

americana; 
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 Grande intervenção da legislação nos 

procedimentos contábeis; 

 Constituição de um modelo educacional 

contábil direcionado para a formação de 

profissionais capacitados na prática de 

registro das informações contábeis. 

 

 Início a um processo de ensino pautado 

na formação de profissionais da 

contabilidade voltados para aprender 

às necessidades do mercado de 

trabalho; 

 Profissionais que visem resolver 

problemas específicos. 
Fonte: Adaptado de Cosenza, Gomes e Devillart (2015, p. 35). 

 

Assim, pode-se perceber que somente depois de 1976, através da criação da Lei n.º 6404, 

a formação dos profissionais contábeis passou a ser voltada para atender as mudanças e as 

necessidades do mercado, em que através do pensamento da escola norte-americana foi 

incorporada uma nova postura pautada na transformação da informação contábil em tomada de 

decisões. 

Nesta perspectiva, segundo Peleias et al. (2009) como grandes marcos do século XX, 

estão a criação do ensino superior e a pós-graduação Stricto Sensu em Contabilidade, tendo 

como pioneira a FEA/USP, a instituir nos anos 1970, a pós-graduação Stricto Sensu em 

Controladoria e Contabilidade. Ainda de acordo com Peleias et al. (2009, p. 27) 
 

Grandes mudanças ocorreram no ensino superior nos anos 1960, com reflexos nos 

cursos de Ciências Contábeis. Essas mudanças foram motivadas pela Lei nº. 4024, de 

20.12.1961, que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e criou o Conselho 

Federal de Educação (CFE), fixando os currículos mínimos e a duração dos cursos 

superiores voltados à formação de profissões regulamentadas [...] A Resolução CFE 

nº. 03, de 3.10.1992, fixou os conteúdos mínimos e a duração dos cursos de 

Graduação. Para Ciências Contábeis, a duração estabelecida foi de 2.700 horas/aula, 

integralizadas no máximo em sete e no mínimo em quatro anos para o período diurno 

e cinco para o noturno. Fixou também normas para que as instituições de ensino 

superior elaborassem os currículos para o curso de Ciências Contábeis, definindo o 

perfil do profissional a ser formado.   

  

Em 1996 a Lei n°. 4024/61 sofreu alterações, sendo revogada pela Lei n°. 9.394 que 

alterou e introduziu mudanças no ensino superior, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Através desta revogação, a LDB institui a legalidade dos cursos à distância 

a nível básico e superior, equiparando-se ao mesmo valor que o diploma dos cursos presenciais. 

Finalmente em 16 de dezembro de 2004 com a Resolução CNE/CES n°. 10, são instituídas as 

diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Ciências Contábeis, no qual estabelece em seu 

art. 2 que é necessário estabelecer a organização curricular para o curso, por meio de Projeto 

Político Pedagógico (SILVA; RODRIGUES, 2013). 

Diante do exposto, pode-se perceber que o ensino da contabilidade no Brasil passou por 

mudanças significativas, se aprimorando e se desenvolvendo a partir de instrumentos 

normativos e de acordo com as necessidades da sociedade, em que nos dias de hoje se 

fundamenta através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Resolução 

CNE/CES nº. 10, que estabelece as diretrizes para o curso de Ciências Contábeis.  

  

2.2 FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CONTABILIDADE 

 

Para que se possa abordar sobre a formação dos professores de contabilidade, se faz 

necessário primeiramente contextualizar a formação dos professores de ensino superior de uma 

maneira geral. É notório que, a partir da década de 50, a expansão do ensino superior no Brasil 

foi bastante considerável. Porém, este crescimento ocorreu de forma quantitativa, sem haver 
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uma preocupação com os aspectos qualitativos do ensino, tendo apenas um crescimento 

massivo, aumentando-se as IES, os cursos e as vagas disponíveis. Para uma melhor 

compreensão dessa expansão do ensino superior no Brasil, os dados apresentados a seguir 

configuram a evolução do número de instituições que: em 1808, o país tinha apenas uma escola 

de nível superior, a Escola de Cirurgia e Medicina da Bahia; em 1890 possuía 14 instituições; 

em 1930 houve um aumento, onde já contava com 86; em 1960 esse número deu um grande 

salto, crescendo para 404 e em 1996 o Brasil já contava com 922 Instituições de Ensino Superior 

(NOSSA, 1999). 

 Desta forma, verifica-se um aumento significativo no número de IES no Brasil a partir 

da década de 50, porém como este crescimento ocorreu somente na forma quantitativa e como 

não houve uma preocupação com os aspectos qualitativos, consequentemente surgiram 

problemas no decorrer deste processo, como a formação inadequada dos professores.  

Neste sentido, nota-se que os professores geralmente iniciam suas atividades docentes 

em departamentos para atuar em cursos que já estão aprovados e que as disciplinas já foram 

estabelecidas. Assim, cabendo ao professor a responsabilidade de se preparar para o exercício 

da docência, sem que haja uma orientação sobre o ensino a ser realizado, ou seja, o professor 

torna-se responsável por estabelecer de que forma desenvolverá suas atividades, sem nenhum 

tipo de preparo, orientação ou avaliação. Além disso, a formação pedagógica dos professores 

de ensino superior tem sido feita por meio da introdução de uma disciplina nos cursos de 

especialização com uma carga horária de 45 ou 60 horas, denominada de Metodologia do 

Ensino Superior ou Didática do Ensino Superior. Contudo, não são todos os cursos de 

especialização que adotam esta alternativa, como é o caso de alguns cursos de especialização 

na área contábil, que tem como objetivo apenas de capacitar os profissionais para o exercício 

da profissão no mercado (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

 Diante deste cenário, percebe-se que os professores não estão preparados a exercerem a 

docência, tendo em vista que não há um comprometimento de estarem desenvolvendo 

atividades que possibilitem ao discente uma vivência de saberes voltados para o seu cotidiano, 

onde vê-se a figura do professor voltada apenas para transmitir os conhecimentos, sem que haja 

esta preocupação de como assegurar o estabelecimento entre a teoria e a prática. 

Na década de 1980 já existiam discussões em torno da formação do professor de 

contabilidade. Iudícibus e Franco (1982) discorrem que o conhecimento do contador deve ir 

além da técnica de elaboração de demonstrativos que acumulam e fornecem dados, tendo em 

vista que estas atividades podem ser feitas através dos sistemas informatizados e até com maior 

perfeição. Assim, o contador deve voltar-se à análise e interpretação desses demonstrativos, 

gerando informações úteis e consequentemente, contribuindo para a tomada de decisões.  

Neste sentido, Nossa (1999, p. 8) discorre acerca da influência do professor no processo 

de ensino, afirmando que: 

 
O corpo docente de uma instituição tem grande influência na formação acadêmica de 

seus alunos. No processo ensino-aprendizagem o professor é o agente ativo e deve ter 

como papel o elemento facilitador desse processo. Por isso é fundamental a sua 

formação docente e profissional. Algumas características podem gerar influência 

sobre os alunos de forma positiva ou negativa, como por exemplo: ética profissional, 

comportamento, metodologia utilizada, conteúdo ministrado, personalidade, 

qualificação, experiência, dedicação, etc. Neste sentido, o docente deve ser honesto, 

demonstrar cultura e competência, servindo até de exemplos para seus alunos.  
 

Nesta mesma linha, Vasconcelos (1996) aponta que um bom perfil para o professor de 

ensino superior é caracterizado por aqueles indivíduos que possuem três capacidades 

igualmente desenvolvidas, sendo a primeira a de transmitir os conhecimentos; a segunda 
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voltada para o engajamento nas relações socioculturais e do momento histórico no qual está 

sendo vivenciado; e a terceira a do professor pesquisador, capaz de produzir o novo e incentivar 

o alunado a também criar. 

Assim, percebe-se o perfil desejado para o professor do ensino superior, em que deve 

reunir um conjunto de estratégias no exercício do magistério. Diante disso, sabendo-se o perfil 

adequado, cabe discutir quais os motivos levam os professores para resultados insatisfatórios. 

Nesta perspectiva, algumas causas podem ser apontadas para o sofrível desempenho dos 

professores que atuam nos cursos de Ciências Contábeis, que de acordo com Nossa (1999) são: 

(i) expansão extraordinária do número de cursos de Ciências Contábeis; (ii) círculo vicioso 

existente no ensino (falta de compromisso entre escola, professor e aluno) e o descaso com a 

educação; (iii) falta de investimentos por parte das instituições; (iv) falta de pesquisas na área 

contábil e de conhecimentos em cultura geral; (v) maior atratividade por parte do mercado 

profissional contábil e falta de incentivo à carreira acadêmica; (vi) falta de reflexão do conteúdo 

ministrado na sala de aula principalmente pelos professores ligados ao mercado profissional; e 

(vii) falta de critérios adequados para a contratação de professores pelas instituições, etc. 

 Diante disso, verifica-se que os principais problemas enfrentados no ensino da ciência 

contábil estão relacionados ao sistema deficitário das IES, em que se agravou por conta de seu 

crescimento quantitativo em grande escala nas últimas décadas e também por conta da ausência 

de uma formação didático-pedagógica dos docentes. Nesse contexto, Vasconcelos (1996) 

destaca que o professor só estará realmente comprometido com o processo de ensino-

aprendizagem quando possuir uma formação pedagógica, técnico-científica e política.  

 Contudo, o agravamento no ensino vai além da falta de qualificação dos professores, 

pois apesar de muitos deles possuírem uma boa formação, acabam não se dedicando de forma 

integral às atividades universitárias. Por conta de melhores salários e de outras condições 

operacionais, estes profissionais acabam sendo atraídos para outros mercados de trabalho. Cabe 

ressaltar que, em muitos casos, o professor exerce as atividades de ensino apenas como 

complemento salarial e em tempo parcial, onde acaba perdendo o interesse ou fica 

impossibilitado de aperfeiçoar-se como profissional do ensino (NOSSA, 1999). 

 Diante do exposto, percebe-se a necessidade de uma qualificação profissional dos 

docentes que atuam no curso de Ciências Contábeis, além de uma reestruturação dos 

departamentos dos cursos e de maiores investimentos através das IES, tendo em vista que dentre 

as principais dificuldades encontradas está a ausência de preparo, orientação e engajamento 

entre os profissionais que compõem o corpo docente. 

 

2.3 PROCESSO DE CONVERGÊNCIAS ÀS NORMAS INTERNACIONAIS 

 

 O avanço da contabilidade está diretamente ligado ao progresso econômico de cada 

sociedade, que por sua vez, é influenciado por questões políticas e por fatores culturais, 

históricos e sociais que ocasionam divergências no meio contábil (IUDÍCIBUS; MARION, 

2009). Assim, os sistemas contábeis se diferenciam de acordo com o conjunto de leis e 

procedimentos específicos de cada país (NIYAMA, 2007). 

Nesta perspectiva, a internacionalização da contabilidade está inserida no contexto da 

globalização da economia mundial, em que ações foram e estão sendo desenvolvidas com o 

objetivo de harmonizar as normas contábeis, de modo que transações idênticas tenham impactos 

iguais nas contas patrimoniais e de resultado das organizações, independentemente dos países 

que estejam localizadas (GUERRA, 2013). 

 Niyama e Silva (2008) destacam alguns aspectos relevantes que levam à necessidade de 

uma linguagem comum entre os países de maneira que seja possível estabelecer um padrão 
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contábil uniforme, transparente e confiável. Dentre os principais pontos podem ser destacados 

a expansão das relações comerciais e internacionais em meio ao cenário globalizado; a 

necessidade de investimentos e os avanços nos tecnológicos, especificamente nas tecnologias 

de informação e comunicação. 

 No Brasil, o marco inicial da harmonização ocorreu por meio da Lei nº. 11.638/07, 

promulgada em 28 de dezembro do ano de 2007 e entrando em vigor no dia primeiro de janeiro 

de 2008, alterando e introduzindo novos dispositivos à Lei nº. 6.404/76, também conhecida 

como Lei de Sociedade por Ações. Além disso, destaca-se que no Brasil as normas 

internacionais de contabilidade são emitidas pelo CPC, criado por meio da Resolução CFC nº 

1.055/2005, sendo responsável pela emissão dos pareceres e pela tradução das normas em 

português (COSTA et al., 2013). 

 De acordo com Almeida (2014) o CPC foi idealizado a partir da união de esforços das 

seguintes entidades que detinham os mesmos objetivos: ABRASCA; APIMEC NACIONAL; 

BOVESPA; CFC; FIPECAFI e IBRACON, buscando cobrir as necessidades de convergência 

internacional, centralização na emissão de normas dessa natureza e processo democrático na 

produção dessas informações. Em 2008, foram emitidos 14 pronunciamentos, 01 norma sobre 

a estrutura conceitual básica e 01 orientação técnica, sendo aprovados por Deliberações da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade 

– CFC. No ano de 2009, mais 27 pronunciamentos, 02 orientações técnicas e 12 interpretações 

técnicas foram editadas. Além disso, também foi editado o CPC PME, considerado como um 

grande marco por conter as práticas contábeis para empresas consideradas como de pequeno e 

médio portes. Já em 2010, foi editado 01 novo pronunciamento, além de diversas revisões em 

pronunciados emitidos anteriormente, 02 orientações técnicas e 04 orientações técnicas. 

 Desta forma, verifica-se que o CPC tem o papel mais relevante no processo de 

harmonização contábil no Brasil. Para tanto, para que a adoção das normas internacionais sejam 

implementadas no país se faz necessário um acompanhamento, capacitação e participação 

efetiva de profissionais da área (contabilistas, docentes, discentes, etc.) para que esta adaptação 

possa ocorrer de forma coerente (COSTA et al., 2013). 

 Neste contexto, Faria e Queiroz (2009) discorrem que uma boa formação é fundamental 

para que os profissionais da contabilidade estejam preparados e atentos para o enfrentamento 

dos desafios impostos pelo mercado. Nesta mesma linha, Guerra (2013) afirma que o trabalho 

que se exigirá do profissional contábil é totalmente diferente do que era cobrado anteriormente. 

Hoje, o contabilista terá que exercer o chamado julgamento profissional, pois este processo não 

se trata de uma novidade vazia ou superficial, sendo considerada como uma mudança de 

mentalidade. Assim, percebe-se a necessidade de profissionais qualificados dotados de 

competências e habilidades capazes de gerar um diferencial competitivo. 

 É imprescindível que haja uma constante atualização e domínio de conhecimentos da 

parte do docente para que possa assegurar ao discente o estímulo na aprendizagem (COSTA et 

al., 2013). Diante desta afirmação, percebe-se a necessidade dos professores manterem-se 

sempre atualizados para que possam atender os avanços ocorridos no universo contábil. 

 Embora a nova legislação societária tenha sido editada já há algum tempo, somente 

através dos pareceres do CPC que as mudanças estão sendo efetivamente implementadas. Para 

o docente, o agravamento torna-se ainda maior, pois esses pareceres passaram a ser as únicas 

fontes bibliográficas utilizadas e, por se tratarem de normas técnicas acabam dificultando o 

processo de ensino, uma vez que não possuem uma linguagem simples e didática (GUERRA, 

2013). 

 Diante do exposto, verifica-se que as mudanças ocorridas com o processo de 

convergência as normas internacionais trouxe reflexos significativos no ensino da 
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contabilidade, uma vez que há uma necessidade maior pela busca contínua ao estudo e 

aperfeiçoamento em que a responsabilidade para o docente tornou-se ainda maior. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa classifica-se, por sua natureza, como descritiva, permitindo identificar os 

desafios e as perspectivas do ensino da contabilidade na atualidade sob a percepção dos 

discentes do curso de Ciências Contábeis das IES do município de Mossoró, localizado no 

interior do Rio Grande do Norte. Vários estudos se utilizam da pesquisa descritiva para análise 

e descrição de problemas relacionados ao campo contábil, em que normalmente ocorre por meio 

do emprego de técnicas estatísticas, desde as mais simples às mais sofisticadas (RAUPP; 

BEUREN, 2003).  

Com relação aos procedimentos, trata-se de um levantamento de dados, sendo utilizado 

na contabilidade quando a população é numerosa, em que há impossibilidade de estudar 

detalhadamente cada objeto ou fenômeno especificamente. Quanto à abordagem do problema, 

trata-se de uma pesquisa quantitativa, bastante comum em estudos de levantamento, com o 

objetivo de entender por meio de uma amostra o comportamento de uma população, tornando-

se relevante à medida que se utiliza de instrumentos estatísticos desde a coleta até a análise e o 

tratamento dos dados (RAUPP; BEUREN, 2003). 

O universo total da população alvo da pesquisa abrange 190 respondentes, discentes do 

6º ao 10º período do curso de Ciências Contábeis das IES de Mossoró-RN que se encontraram 

presentes em sala de aula no momento da aplicação da pesquisa e que se dispuseram a respondê-

lo, sendo duas IES públicas e uma IES privada. Quanto à definição das amostras, a pesquisa 

utilizou a amostragem por acessibilidade ou conveniência, em que o pesquisador obtém as 

informações que tem maior facilidade de acesso e que as amostras sejam representadas de forma 

adequada à população (BEUREN, 2012). Desta forma, as IES de Mossoró-RN foram 

selecionadas pelo fato de estarem localizadas no mesmo município, favorecendo a pesquisa de 

campo por meio da aplicação de questionários. 

 A coleta de dados desta pesquisa se deu através de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, de múltipla escolha e por uma escala tipo Likert com grau de importância 

de 05 pontos, em casos de afirmação positiva. Segundo Gil (2008) a aplicação de questionários 

permite ao pesquisador maior profundidade sobre o tema abordado por meio da observação 

direta das atividades do grupo estudado.  

Os dados coletados são apresentados por meio de tabelas dos programas Microsoft Word 

e Excel (versão Windows 2010) e foram analisados no programa Statistical Package for the 

Social Sciences - SPSS®, que permitiu realizar a tabulação e análise dos dados coletados através 

do instrumento de pesquisa. A análise das perguntas fechadas e de múltipla escolha se deu por 

meio de técnicas da estatística descritiva e, para a categorização e apresentação dos resultados, 

foi realizado um acareamento com a teoria vista no referencial teórico e as respostas dadas pelos 

respondentes do questionário, o que permitiu a resolução do problema do estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 

 Objetivando identificar o perfil dos respondentes da pesquisa, foi questionado no 

instrumento de pesquisa itens correspondentes ao perfil, iniciando pelo gênero (Tabela 1). 
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Tabela 1: Gênero dos respondentes da pesquisa 

Sexo Frequência Absoluta % 

Feminino 119 62,60 

Masculino 71 37,40 

TOTAL 190 100 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados da pesquisa demonstram quanto ao gênero dos discentes, em que se percebe 

uma predominância do gênero feminino, tendo em vista que dos 190 participantes da pesquisa, 

62,60% são do gênero feminino contra 37,40% do gênero masculino. 

 
Tabela 2: Faixa Etária dos respondentes da pesquisa 

Faixa etária Frequência Absoluta % 

Entre 18 e 23 anos 109 57,40 

Entre 24 e 30 anos 66 34,70 

Entre 31 a 40 anos 11 5,80 

Acima de 40 anos 4 2,10 

TOTAL 190 100 

  Fonte: Dados da Pesquisa. 

Com relação à faixa etária, verifica-se que o público maior está concentrado na faixa de 

18 a 23 anos, representando 57,40% dos discentes; verificando-se também que 34,70% estão 

entre 24 e 30 anos; 5,80% entre 31 e 40 anos e apenas 2,10% estão acima de 40 anos de idade. 

 

4.2 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ENSINO DA CONTABILIDADE NA 

CONTEMPORANEIDADE SOB A ÓTICA DISCENTE 

 

Nesse tópico, abordam-se os principais desafios e perspectivas do ensino da 

contabilidade sob a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis, como mudanças 

na grade curricular, processo de convergência às normas internacionais, principais desafios 

enfrentados pelo professor de contabilidade, o que deve ser feito para a melhoria da estrutura 

do curso e os principais desafios enfrentados no ensino da contabilidade. 

 
 Tabela 3: Opinião dos discentes com relação à possibilidade de alterações na Grade Curricular do curso 

de Ciências Contábeis 

Opinião Frequência % 

Definitivamente não 5 2,60 

Provavelmente não 8 4,20 

Indeciso 14 7,40 

Provavelmente sim 92 48,40 

Definitivamente sim 71 37,40 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 3 foi investigado se a grade curricular do curso de ciências contábeis 

deve sofrer alguma alteração. Como resultados, verifica-se que 48,40% consideram 

provavelmente sim e 37,40% afirmam definitivamente sim, constituindo o somatório de 

85,80% dos respondentes que concordam que a grade curricular do curso deve ser alterada. 

Constatou-se que 7,40% dos discentes estão indecisos e apenas 4,20% afirmaram 

provavelmente não e 2,60% definitivamente não, representando 6,80% dos respondentes que 

discordam que o curso deve sofrer alterações em seu currículo. 

A contabilidade nos últimos anos passou por um processo de padronização e 

harmonização às normas internacionais. Diante disso, foi indagado aos discentes se os 
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professores estão capacitados para atender os avanços impostos pelas mudanças ocorridas no 

novo modo do fazer contábil, conforme Tabela 4. 

 
Tabela 4: Percepção dos discentes acerca da preparação dos docentes para atender os avanços impostos pelo 

processo de convergência às normas internacionais de contabilidade 

Opinião Frequência % 

Definitivamente não 7 2,10 

Provavelmente não 30 15,80 

Indeciso 58 30,50 

Provavelmente sim 84 44,20 

Definitivamente sim 14 7,40 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Constatou-se que 44,20% dos respondentes concordam que os professores estão 

preparados para atender os avanços no processo de harmonização e padronização às normas 

internacionais. Verificou-se também que 30,50% não concordam nem discordam desta 

afirmativa e 15,80% discordam que os professores estejam preparados. Percebeu-se também 

que apenas 7,40% concordam totalmente e 2,10% discordam totalmente da afirmativa em 

questão. 

Neste contexto, Faria e Queiroz (2009) discorrem que uma boa formação é fundamental 

para que os profissionais da contabilidade estejam preparados e atentos para o enfrentamento 

dos desafios impostos pelo mercado. Além disso, é imprescindível que haja uma constante 

atualização e domínio de conhecimentos da parte do docente para que possa assegurar ao 

discente o estímulo na aprendizagem (COSTA et al., 2013). 

O resultado aponta o somatório de 48,40% dos respondentes que estão indecisos ou 

discordam que os professores estejam capacitados para atender estes novos avanços. 

Corroborando com este resultado, Guerra (2013) discorre que embora a nova legislação 

societária tenha sido editada já há algum tempo, somente através dos pareceres do CPC que as 

mudanças estão sendo efetivamente implementadas. Para o docente, o agravamento torna-se 

ainda maior, pois esses pareceres passaram a ser as únicas fontes bibliográficas utilizadas e, por 

se tratarem de normas técnicas acabam dificultando o processo de ensino, uma vez que não 

possuem uma linguagem simples e didática. 

 Diante do exposto, verifica-se que as mudanças ocorridas com o processo de 

convergência as normas internacionais trouxe reflexos significativos no ensino da 

contabilidade, uma vez que há uma necessidade maior pela busca contínua ao estudo e 

aperfeiçoamento em que a responsabilidade para o docente tornou-se ainda maior. Diante disso, 

buscou-se identificar os principais desafios enfrentados pelo professor do curso de ciências 

contábeis, conforme pode ser observado na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Principal desafio enfrentado pelo professor de contabilidade  

Opinião Frequência % 

Não possuir preparação adequada para a docência 37 19,50 

A profissão contábil estar em constante mudança 88 46,30 

Pouco tempo para preparar as aulas 17 8,90 

Processo de convergência às normas internacionais 3 1,60 

Conciliar o trabalho e o ensino 45 23,70 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Verifica-se que 46,30% dos respondentes consideram que o principal desafio enfrentado 

pelo professor de contabilidade está relacionado ao fato da profissão contábil estar em constante 

mudança, seguidos de conciliar o trabalho e o ensino, representando 23,70% dos discentes e ao 

fato de não possuírem preparação adequada para a docência, com 19,50%. Verificou-se também 

que apenas 8,90% dos respondentes optaram pela opção de pouco tempo para o preparo das 

aulas e 1,60% dos discentes que mencionam o processo de convergência às normas 

internacionais como o principal desafio. 

O resultado corrobora com a afirmação de Iudícibus e Marion (2013) ao discorrerem 

que o avanço da contabilidade está diretamente ligado ao progresso econômico de cada 

sociedade, que por sua vez, é influenciado por questões políticas e por fatores culturais, 

históricos e sociais que ocasionam divergências no meio contábil.  

Além disso, Mazzione (2013) menciona que durante o processo de aprendizagem alguns 

fatores podem interferir nos resultados esperados, elencando os seguintes: condições estruturais 

de trabalho dos docentes, condições sociais dos alunos e os recursos disponíveis. E por fim, 

Pimenta e Anastasiou (2002) apontam que os professores geralmente iniciam suas atividades 

docentes em departamentos para atuar em cursos que já estão aprovados e que as disciplinas já 

foram estabelecidas. Assim, corroborando com os resultados apontados pelos respondentes, em 

que consideram como principais desafios a profissão estar em constante mudança, conciliar o 

trabalho e o ensino e a falta de preparo dos professores para a atividade docente. 

Diante disso, verificou-se a necessidade de ocorrerem melhorias no curso de Ciências 

Contábeis, sendo indagado aos discentes o que deve ser feito para melhorar a estrutura do curso, 

conforme pode ser observado na Tabela 6. 

 
Tabela 6: O que deve ser feito para a melhoria do curso de Ciências Contábeis  

Opinião Frequência % 

Aulas práticas 75 39,48 

Participação dos professores na elaboração da grade curricular 18 9,48 

Realização de eventos, palestras e minicursos 15 7,9 

Melhorar a estrutura física (laboratório) 20 10,52 

Projetos de Pesquisa, de Extensão e de Monitoria 23 12,10 

Maior oferta de estágios remunerados 39 20,52 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Nota-se na Tabela 6 que 39,48% dos discentes consideram a necessidade da abordagem 

de aulas práticas; 20,52% afirmam que deve haver uma maior oferta de estágios e remunerados 

e 12,10% percebem a necessidade de projetos de pesquisa, extensão e de monitoria, sendo estas 

as afirmativas com maior ênfase.  

E por último, buscou-se identificar o principal desafio a ser enfrentado no ensino da 

contabilidade na atualidade sob a percepção dos discentes do curso de Ciências Contábeis das 

IES de Mossoró, conforme Tabela 7. 

 
Tabela 7: Principal desafio enfrentado no ensino da contabilidade na atualidade  

Opinião Frequência % 

Capacitar o estudante para ingressar no mercado de trabalho 89 46,80 

Desenvolver as habilidades e competências necessárias para a 

formação profissional 

62 32,60 

Acompanhar as crescentes mudanças na sociedade 13 6,90 

Adaptar-se as mudanças ocorridas na legislação 26 13,70 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Por meio da Tabela 7, percebeu-se que que 46,80% dos respondentes consideram que o 

principal desafio para o ensino da contabilidade na atualidade é o de capacitar o estudante para 

ingressar no mercado de trabalho, seguido do desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias para a formação profissional, representando 32,60% dos respondentes. As duas 

afirmativas totalizam o somatório de 79,40% do total dos respondentes. Destaca-se também que 

13,70% consideram o fato de adaptarem-se as mudanças ocorridas na legislação e 6,90% 

afirmam que o principal desafio é o de acompanhar as crescentes mudanças ocorridas na 

sociedade. 

Nesta perspectiva, Leal, Soares e Souza (2008) discorrem que a sociedade 

contemporânea tem passo por constantes mudanças no âmbito socioeconômico, ocasionadas 

pelo ambiente de incerteza e complexidade que as organizações estão inseridas. Farias e 

Queiroz (2009) complementam afirmando que em meio ao mercado competitivo e ao processo 

de globalização, caberá à IES a atribuição de desenvolver e adequar os cursos à realidade de 

um mundo cada vez mais complexo. Estas afirmações vão de encontro às duas últimas 

alternativas escolhidas pelos discentes, que representam 20,60% do total de respondentes. 

Diante disso, verifica-se que o principal desafio a ser enfrentado no ensino da 

contabilidade na atualidade é o de preparar o discente para ingressar no mercado de trabalho e 

para tanto se faz necessário o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à sua 

formação, cabendo as IES desenvolverem e adequarem seus cursos à realidade socioeconômica 

em que estão inseridas, tendo em vista as crescentes mudanças ocorridas na sociedade e na 

legislação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo identificar os desafios e perspectivas do ensino 

da contabilidade na atualidade sob a visão dos discentes do curso de ciências contábeis das IES 

de Mossoró. Acerca dos principais impactos causados pela convergência aos padrões 

internacionais no ensino da contabilidade, verificou-se que as mudanças ocorridas com o 

processo de convergência as normas internacionais trouxe reflexos significativos no ensino da 

contabilidade, uma vez que há uma necessidade maior pela busca contínua ao estudo e 

aperfeiçoamento em que a responsabilidade para o docente tornou-se ainda maior. 

Como principais desafios e perspectivas no ensino da contabilidade sob a percepção dos 

discentes do curso de Ciências Contábeis, destacam-se as mudanças necessárias na grade 

curricular, principais desafios enfrentados pelo professor de contabilidade, melhoria da 

estrutura do curso e os principais desafios enfrentados no ensino da contabilidade na atualidade.  

Com relação ao fato da grade curricular do curso de ciências contábeis sofrer alguma 

alteração, verificou-se que a maioria dos respondentes concorda que a grade curricular do curso 

deve ser alterada. Como principal desafio enfrentado pelo professor de contabilidade, percebeu-

se que a maioria dos respondentes considera que o principal desafio está relacionado ao fato da 

profissão contábil estar em constante mudança, seguidos de conciliar o trabalho e o ensino. 

Quanto ao que deve ser feito para a melhoria da estrutura do curso, verificou-se que a 

maioria dos discentes considera a necessidade da abordagem de aulas práticas. E por último, 

quanto aos principais desafios e perspectivas do ensino da contabilidade na atualidade, 

verificou-se que o principal desafio é o de preparar o discente para ingressar no mercado de 

trabalho e para tanto se faz necessário o desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias à sua formação, cabendo as IES desenvolverem e adequarem seus cursos à realidade 
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socioeconômica em que estão inseridas, tendo em vista as crescentes mudanças ocorridas na 

sociedade e na legislação. 

Desta forma, a pesquisa apresenta contribuições de cunhos teórico e prático, ao 

possibilitar informações acerca das percepções dos discentes sobre a atuação dos docentes, 

permitindo que as IES possam refletir acerca das práticas pedagógicas adotadas para o alcance 

dos anseios dos discentes. 

Cabe ressaltar que o trabalho limita-se pela aplicação do questionários em apenas um 

município. Por este motivo, recomenda-se a aplicação da pesquisa em outras amostras, como 

também a utilização de testes estatísticos, tais como análise de clusters, análise fatorial, teste 

de médias, etc. 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo identificar os fatores de sucesso para o profissional contábil 

atuar frente ao mercado competitivo sob a ótica dos discentes de Ciências Contábeis. Para tanto, 

desenvolveu-se uma pesquisa de caráter descritivo, de natureza quantitativa, cujo procedimento 

técnico adotado foi o levantamento de dados. Os dados foram obtidos mediante aplicação de 

questionários com questões fechadas aos discentes do curso de Ciências Contábeis de duas 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e uma IES privada, ambas localizadas no 

munícipio de Mossoró-RN. A análise se deu mediante a aplicação das seguintes técnicas: 

estatística descritiva e Análise Fatorial Exploratória (AFE). Por meio da AFE, foram indicados 

quatro fatores, considerados essenciais para o sucesso do profissional em ciências contábeis 

frente ao mercado de trabalho altamente competitivo: Fator 1) pensamento estratégico e crítico; 

Fator 2) intepretação da informação convergente; Fator 3) foco no cliente e no mercado; e Fator 

4) comunicação e habilidades em liderança. 

 

Palavras-chave: Fatores de sucesso. Profissão contábil. Mercado de trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças estão presentes na vida do homem desde a sua existência no mundo, quer 

sejam pela ação da natureza ou por intermédio do seu modo de produzir ou organizar suas 

atividades. Em meio ao processo de globalização, a sociedade vem enfrentando mudanças em 

todos os segmentos. Fatores como o crescimento e desenvolvimento econômico, tecnologias da 

informação e da comunicação, contexto político e sociocultural impulsionam às mutações na 

sociedade, que nos últimos anos tem crescido com maior rapidez (LAFFIN, 2002). 

O cenário atual aponta para crescentes mudanças em todas as áreas do saber humano, 

onde o mercado econômico tem se tornado cada vez mais exigente, buscando profissionais que 

estejam capacitados e preparados para alcançarem os objetivos das organizações. Desta forma, 

apresenta-se um novo contexto do contador nas organizações, tendo em vista que a profissão 

contábil tem se destacado como uma área profissional muito atraente, se destacando como uma 

das melhores remunerações do mercado e sendo uma das mais procuradas nos vestibulares 

(TRINDADE; SOARES, 2017).  

Assim, se faz necessário observar o impacto que estas mudanças impulsionam para que 

os profissionais ligados à gestão das empresas, principalmente os profissionais contábeis, 

estejam atualizados e capacitados para atuarem e desenvolverem suas atividades com eficiência 

e eficácia. Para tornar-se competitivo, o profissional contábil deve adotar uma nova postura, 

buscando o aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento de habilidades necessárias para 

atender as exigências do mercado (MARTENDAL; HOFFMAN, 2020).   

Conforme a resolução CNE/CES n.º 10, de 16 de dezembro de 2004, as diretrizes 

curriculares nacionais propõem ao curso de Ciências Contábeis uma formação que contemple 

os aspectos específicos da atuação do futuro profissional, além de recomendar a inclusão de 

discussões que permitam a consciência cidadã e o enfrentamento dos problemas sociais 

(BRASIL, 2004).  

Diante disso, este estudo tem como questão problema: quais os fatores de sucesso para 

o profissional contábil atuar frente ao mercado competitivo sob a ótica dos discentes de 

Ciências Contábeis? Portanto, o objetivo da pesquisa é identificar os fatores de sucesso para 

o profissional contábil atuar frente ao mercado competitivo sob a ótica dos discentes de Ciências 

Contábeis. 

Desta forma, a contribuição desta pesquisa está em identificar as perspectivas de atuação 

dos discentes e suas percepções acerca dos fatores de sucesso para atuação profissional, 

proporcionando assim a elaboração de medidas e ações preventivas que sejam capazes de 

contribuir para um melhor desempenho acadêmico, tanto para os educadores quanto para os 

educandos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A contabilidade é uma das áreas que mais proporcionam oportunidades para o 

profissional no mercado de trabalho altamente competitivo, tendo sido colocada em um patamar 

mais elevado, tendo em vista que a ideia de que a contabilidade serve apenas para fins fiscais 

tem sido, aos poucos, deixada. Hoje, o profissional contábil passa a fazer parte do processo de 

gestão das empresas, melhorando sua imagem perante a sociedade, através do desenvolvimento 

de tarefas construtivas, dinâmicas e criativas. Assim, ao adotar novas estratégias, nota-se que o 

contador melhorou a sua comunicação com a alta administração, além de manter um bom 
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relacionamento interpessoal com os profissionais de todos os setores, contribuindo para uma 

melhor qualidade da decisão (MARION, 2012; PINHO, 2013). 

As modificações que estão ocorrendo e que alcançam a cultura contábil, podem ser 

percebidas a partir das seguintes características: avanços na contabilidade devido ao avanço da 

tecnologia da informação; avanço expansivo da informática; facilidades na comunicação; 

abusiva concentração de riquezas; aumento considerável dos índices de pobreza e necessidades 

de preservar o planeta em suas condições ecológicas (SÁ, 2003; TRINDADE; SOARES, 2017). 

 Assim, através destas informações, pode-se notar que as organizações se encontram em 

um desafio contínuo em desempenharem suas atividades com maior eficiência, requerendo dos 

profissionais contábeis competência, habilidade e criatividade para superar as expectativas dos 

clientes, atendendo as exigências legais (fisco) e também os próprios interesses da gestão, que 

visa obter cada vez mais resultados positivos. 

O art. 12 do Decreto-Lei n.º 9.295, de 27 de maio de 1946, que criou o Conselho 

Regional de Contabilidade - CFC e definiu as atribuições do contador e dos guarda-livros, rege 

que “somente poderão exercer a profissão depois de regularmente registrados no órgão 

competente do Ministério da Educação e Saúde e no Conselho Regional de Contabilidade a que 

estiverem sujeitos” (BRASIL, 1946). Assim, através desta regulamentação ficou estabelecido 

que a profissão contábil somente poderá ser exercida por profissionais capacitados e 

qualificados na forma da lei. 

A Legislação da Profissão Contábil aponta que a atuação do profissional contábil tem 

se tornado cada vez mais imprescindível e indispensável à sociedade, pois é notório que a 

contabilidade se apresenta como uma ferramenta capaz de assegurar a veracidade e de testificar 

a confiabilidade de informações que dizem respeito ao interesse público e privado (CFC, 2008). 

Nesta mesma linha, o art. 2º da Resolução CFC n.º 560, de 28 de outubro de 1983, que trata das 

prerrogativas da profissão estabelecidas pelo art. 25 do Decreto-lei, rege que: 
 

O contabilista pode exercer as suas atividades na condição de profissional liberal ou 

autônomo, de empregado regido pela CLT, de servidor público, de militar, de sócio 

de qualquer tipo de sociedade, de diretor ou de Conselheiro de quaisquer entidades, 

ou, em qualquer outra situação jurídica definida pela legislação, exercendo qualquer 

tipo de função. Essas funções poderão ser as de analista, assessor, assistente, auditor, 

interno e externo, conselheiro, consultor, controlador de arrecadação, controller, 

educador, escritor ou articulista técnico, escriturador contábil ou fiscal, executor 

subordinado, fiscal de tributos, legislador, organizador, perito, pesquisador, 

planejador, professor ou conferencista, redator, revisor (BRASIL, 1983). 

 

Desta forma, verifica-se que nos últimos anos a profissão contábil tem crescido 

consideravelmente, ganhando mais espaço e reconhecimento na sociedade, se apresentando 

como uma ferramenta que muito contribui para a gestão das entidades e para o auxílio na 

tomada de decisões de seus usuários (MARTENDAL; HOFFMAN, 2020). 

Assim, nota-se que o campo de atuação profissional contábil é muito amplo, não se 

limitando apenas ao trabalho em um escritório, onde é crescente a demanda por serviços 

contábeis no setor público, privado e no terceiro setor. De acordo com Marion (2012) e Viali 

(2014) as principais atividades e cargos exercidos pelo profissional contábil no cenário atual 

podem ser representados por meio do Quadro 1. 
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Quadro 1: Funções e Especialidades do Profissional Contábil 

Função Descrição 

 

Contador 

O contador terá várias alternativas de escolha, podendo atuar na contabilidade rural, 

contabilidade hospitalar, contabilidade fiscal, contabilidade imobiliária, contabilidade 

hoteleira, contabilidade industrial, contabilidade securitária, contabilidade de 

condomínios, etc. 

 

Controller 

Um controller terá que ter uma visão proativa, voltada para o futuro, sempre tendo a 

função de Planejamento e Controle, no sentido de informar, formar, educar, influenciar 

e persuadir, além de monitorar os sistemas de informações gerenciais, sempre apoiando 

os gestores com informações tempestivas e fidedignas.  

 

Analista 

Financeiro 

É o profissional responsável pelo processamento de contas a pagar e a receber, 

processamento de transações, coleta de dados financeiros e tem como principais funções: 

diagnosticar a condição financeira da entidade; tomar decisões financeiras estratégicas 

com base nos resultados levantados; descobrir boas oportunidade de investimento; 

pesquisar fontes de financiamento confiáveis; e, coordenar as atividades financeiras da 

entidade.  

 

Auditor 

Desenvolve atividades de auditoria de sistemas, auditoria de gestão e controle interno 

(auditoria interna); podendo atuar também na auditoria independente (externa). 

Cargos 

Administrativos 

Nas funções administrativas, o contador pode exercer cargos nas áreas de comércio 

exterior, executivo, logística, etc. 

 

Consultor 

Contábil 

Contribui no apoio às atividades gerenciais, auxiliando no processo de tomada de 

decisões. Além disso, presta serviços na avaliação de empresas, tributos, informática e 

sistemas, custos, controladoria, qualidade total, planejamento e orçamento. 

 

Perito Contábil 

A função do Perito Contábil é a emissão de laudos sobre questões contábeis, mediantes 

exames, vistorias, indagações, investigações, arbitramentos, avaliações ou certificado. 

Pode atuar na perícia contábil, judicial, extrajudicial e fiscal. 

Professor de 

Contabilidade 

Na área da educação, o contador pode desempenhar funções em cursos técnicos, cursos 

especiais (concursos públicos) e ingressar na carreira acadêmica (mestre, doutor, etc.). 

 

Pesquisador 

O profissional pesquisador pode desempenhar funções em atividades de pesquisas 

autônomas (CNPQ, empresas, etc.), pesquisas de sindicatos, de instituições de ensino e 

pesquisas em órgãos de classe. 

 

Órgão Público 

O Contador dentro da contabilidade pública tem como objetivos registrar, controlar e 

demonstrar a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da fazenda pública e o 

patrimônio público e suas variações. O Contador para exercer a sua função em algum 

órgão público deverá obrigatoriamente ter sido aprovado em concurso público para nível 

superior. 

Fonte: Adaptado de Marion (2012) e Viali (2014). 

 

Desta forma, nota-se que a contabilidade pode ser considerada como uma área bastante 

promissora, oferecendo aos seus profissionais um leque de oportunidades de atuação. Além 

disso, verifica-se que o contador pode atuar nos mais diversos segmentos do mercado, seja no 

setor público, privado ou de forma autônoma. Contudo, ressalta-se que apesar das 

oportunidades serem vastas, o que garantirá o acesso e a permanência no mercado de trabalho 

será o diferencial competitivo do profissional, que deverá desenvolver suas atividades com as 

habilidades e competências exigidas pelo mercado (FARIAS; ARAÚJO, 2016). 

 Assim, verifica-se a necessidade do profissional contábil manter-se sempre atualizado, 

buscando o aperfeiçoamento contínuo através de cursos de capacitação, oficinas e palestras, 

bem como buscar se especializar em áreas específicas através dos cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado), com o objetivo de desenvolver habilidades e características 

diferenciadas dos demais profissionais, desempenhando seu diferencial competitivo no 

mercado e assegurando novos espaços, caminhos e perspectivas profissionais promissoras 

(PERES; SODRÉ; MARTINS, 2021). 

 Apesar de o profissional contábil ser possuidor de um leque de oportunidades de atuação 

profissional e de desempenhar suas funções com características diferenciadas; muitas vezes a 
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sociedade ainda o visualiza com aquela velha postura de escriturador, guarda-livros, fiscal de 

tributos e o responsável apenas pelas atividades burocráticas das entidades (ECKERT, 2021). 

 Neste sentido Marion (2012) afirma que mesmo desenvolvendo diversas características 

e habilidades, o profissional contábil não é devidamente valorizado pela sociedade. 

Complementa ainda que as pessoas avaliam o contabilista como uma pessoa aparentemente 

pouca criativa, tímida e possuidora de poucos talentos. Assim, verifica-se que a sociedade ainda 

possui essa visão, esquecendo-se que para uma boa gestão de uma organização, a contabilidade 

se apresenta como uma das principais ferramentas de controle, apoio e gerenciamento de 

informações, proporcionando aos gestores instrumentos de gestão eficientes e eficazes e 

contribuindo para a tomada de decisões. 

 Vale salientar que a evolução da contabilidade está associada ao desenvolvimento da 

sociedade e, fatores econômicos, políticos e culturais influenciam no modo como as pessoas 

visualizam o profissional contábil. Nesse contexto, Oliveira (2003) comenta que na época do 

feudalismo, a sociedade não despertava interesse nem necessidade para as ferramentas 

contábeis, uma vez que o sistema daquela época era baseado em uma economia rural, 

estreitamente ligada a terra e autossuficientes, e cada feudo almejava a subsistência sem recorrer 

a terceiros.  

Desta forma, pode-se perceber que a contabilidade evoluiu e se desenvolveu a partir das 

necessidades da sociedade, que se modifica a cada dia. Constata-se ainda a necessidade dos 

profissionais contábeis se esforçarem cada vez mais para acompanharem as mudanças no 

mundo, quer sejam sociais, econômicas, políticas ou socioculturais, para que assim possam se 

apresentar como profissionais capazes de contribuir para um bom funcionamento das atividades 

organizacionais (FRANCO et al., 2021). 

Segundo Marion (2009, p. 28) “uma empresa sem boa Contabilidade é como um barco, 

em alto-mar, sem bússola, totalmente a deriva”. Nessa mesma linha, Scarpin, Scarpin e Calijuri 

(2000) discorrem sobre outra declaração que reforça a valorização da classe contábil, 

destacando que pode ser relacionada ao fato de munir-se de um manancial de informações, de 

forma detalhada e precisa para os administradores, assim como sua importância para o 

planejamento e controle de suas atividades.  

Nesse contexto, pode-se perceber que as organizações estão percebendo que sem uma 

boa contabilidade não poderão apresentar dados concretos que representem os atos e fatos 

administrativos do passado e do presente, bem como projetá-los para um futuro próximo, com 

informações úteis e relevantes para a tomada de decisões.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa classifica-se, por sua natureza, como descritiva, que segundo Gil (2002) 

e Andrade (2002) tem como principal objetivo descrever características de uma determinada 

população, preocupando-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, onde o pesquisador não interfere neste processo. Vários estudos se utilizam da 

pesquisa descritiva para análise e descrição de problemas relacionados ao campo contábil, em 

que normalmente ocorre por meio do emprego de técnicas estatísticas, desde as mais simples 

às mais sofisticadas (RAUPP; BEUREN, 2003). Desta forma, a aplicação da abordagem 

descritiva na pesquisa contribui para identificar os fatores de sucesso para o profissional 

contábil atuar frente ao mercado competitivo sob a ótica dos discentes de Ciências Contábeis. 

Quanto à abordagem do problema trata-se de uma pesquisa quantitativa, caracterizando-

se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. 

Para Richardson et al. (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego de 
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quantificação, utilizando a coleta de dados, garantindo a precisão dos resultados e evitando 

distorção de análise de interpretação, assim possibilitando uma margem ou segurança quanto 

às inferências. A utilização da pesquisa quantitativa torna-se bastante comum em estudos de 

levantamento, com o objetivo de entender por meio de uma amostra o comportamento de uma 

população, tornando-se relevante à medida que se utiliza de instrumentos estatísticos desde a 

coleta até a análise e o tratamento dos dados (RAUPP; BEUREN, 2003). 

Com relação aos procedimentos, esta pesquisa trata-se de um levantamento de dados, 

onde consiste em uma coletagem de dados de uma população. No que diz respeito à 

Contabilidade, o estudo de levantamento é utilizado quando a população é numerosa, em que 

há impossibilidade de estudar detalhadamente cada objeto ou fenômeno especificamente. 

Contudo, ressalta-se que este fato não torna este tipo de pesquisa irrelevante; pelo contrário, 

muitas vezes é de fundamental relevância para a proposição de mudanças e até mesmo para 

identificar se o direcionamento das decisões está correto (RAUPP; BEUREN, 2003). 

O universo total da população alvo da pesquisa abrange 190 respondentes, discentes do 

6º ao 10º período do curso de Ciências Contábeis de duas Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas e uma IES privada de Mossoró-RN, que se encontraram presentes em sala de aula no 

momento da aplicação da pesquisa e que se dispuseram a respondê-lo. Quanto à definição das 

amostras, a pesquisa utilizou a amostragem por acessibilidade ou conveniência, em que o 

pesquisador obtém as informações que tem maior facilidade de acesso e que as amostras sejam 

representadas de forma adequada à população (BEUREN, 2012). Desta forma, as IES de 

Mossoró-RN foram selecionadas pelo fato de estarem localizadas no mesmo município, 

favorecendo a pesquisa de campo por meio da aplicação de questionários. 

 A coleta de dados desta pesquisa se deu através de um questionário estruturado com 

perguntas fechadas, de múltipla escolha e por uma escala tipo Likert com grau de importância 

de 05 pontos, em casos de afirmação positiva. Para Carvalho (2007) a escala de Likert contribui 

significativamente no contexto de uma série de perguntas que procura obter informações sobre 

atitudes a respeito de determinado assunto específico. Este modelo foi desenvolvido por Rensis 

Likert na década de 1930, buscando mensurar atitudes no contexto das ciências 

comportamentais. Segundo Gil (2008) a aplicação de questionários permite ao pesquisador 

maior profundidade sobre o tema abordado por meio da observação direta das atividades do 

grupo estudado.  

Quanto à análise, se deu por meio de técnicas da estatística descritiva, com indicaçãoe 

de frequência (percentual) e da Análise Fatorial Exploratória (AFE). A análise fatorial é uma 

técnica de análise multivariada de interdependência que busca identificar fatores comuns num 

conjunto de variáveis inter-relacionadas (FÁVERO et al., 2009).  

A adequação da aplicação da técnica de AFE foi avaliada tendo em conta o critério de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett. Tal adequação é indicada por 

um valor alto (próximo de 1) do KMO e por um valor p baixo (inferior a 0,5) para o teste de 

esfericidade de Bartlett (MARÔCO, 2011). Além disso, observou-se as comunalidades com o 

propósito de verificar se as variáveis atendem aos níveis aceitáveis de explicação (igual ou 

superior a 0,5) e o Alpha de Cronbach, para avaliar a fidedignidade dos fatores gerados em 

torno de suas variáveis, devendo este ser superior a 0,6 (MARÔCO, 2011; HAIR JÚNIOR et 

al., 2009). 

Utilizou-se a ferramenta do Google Docs, para auxílio na coleta dos dados, os quais são 

apresentados por meio de tabelas dos programas Microsoft Word e Excel (Versão Windows 

2010), e foram analisados no programa Statistical Package for the Social Siences - SPSS® - 

versão 22, permitindo assim realizar a tabulação e análise dos dados coletados através do 

instrumento de pesquisa. 



 

235 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 

 Objetivando identificar o perfil dos respondentes da pesquisa, foi questionado no 

instrumento de pesquisa itens correspondentes ao gênero e faixa etária dos discentes, iniciando 

pelo gênero, conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1: Gênero dos respondentes da pesquisa 

Gênero Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Feminino 119 62,60 

Masculino 71 37,40 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados da pesquisa demonstram quanto ao gênero dos discentes, em que se percebe 

uma predominância do gênero feminino, tendo em vista que dos 190 participantes da pesquisa, 

62,60% são do gênero feminino contra 37,40% do gênero masculino. 

 
Tabela 2: Faixa Etária dos respondentes da pesquisa 

Faixa etária Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Entre 18 e 23 anos 109 57,40 

Entre 24 e 30 anos 66 34,70 

Entre 31 a 40 anos 11 5,80 

Acima de 40 anos 4 2,10 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com relação à faixa etária, verifica-se que o público maior está concentrado na faixa de 

18 a 23 anos, representando 57,40% dos discentes; verificando-se também que 34,70% estão 

entre 24 e 30 anos; 5,80% entre 31 e 40 anos e apenas 2,10% estão acima de 40 anos de idade. 

 

4.2 FATORES DE SUCESSO PARA O PROFISSIONAL CONTÁBIL  

 

Neste tópico apresentam-se os fatores de sucesso para o profissional contábil atuar 

frente ao mercado altamente competitivo, identificados através da ferramenta estatística análise 

fatorial, a qual pode ser entendida como uma técnica de estatística multivariada relevante nos 

estudos na medida em que o número de variáveis a serem consideradas nas pesquisas aumenta, 

pois cresce a necessidade de se conhecer melhor a estrutura e inter-relações destas variáveis 

(HAIR et al., 2009). 

Para o desenvolvimento da AFE, utilizou-se os seguintes índices de base, estabelecidos 

por Hair Jr. et al. (2009) e Marôco (2011): (i) Alpha de Cronbach (superior a 0,6); (ii) Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) (igual ou superior a 0,5); (iii) Esfericidade de Bartlett (p menor que 0,5); 

(iv) Comunalidade (igual ou superior a 0,5). A Tabela 3 apresenta os testes de KMO, Bartlett, 

Alpha de Cronbach e comunalidade para o modelo testado. 
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Tabela 3: Teste de KMO e Bartlett 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,581 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 117,764 

Df 45 

Sig. ,000 

                              Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Conforme pode ser observado nos dados obtidos após a aplicação da rotação, a aplicação 

da análise fatorial para a presente pesquisa foi considerada satisfatória, pois o valor encontrado 

no teste de KMO não é considerado próximo a zero, representando o valor de ,581. Em relação 

ao teste de esferidade de Bartlett também é recomendável à utilização da amostra, pois o valor 

da significância foi igual a zero. Em seguida, foi realizado o total da variância explicada do 

reagrupamento das variáveis (Tabela 4). 
 

Tabela 4: Total da variância explicada do reagrupamento das variáveis 

Fatores 
Valores próprios iniciais 

Total % de variância % cumulativa 

1 1,938 19,381 19,381 

2 1,335 13,348 32,729 

3 1,175 11,754 44,483 

4 1,102 11,016 55,499 

                                Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com os resultados foram identificados quatro fatores, considerando o valor 55,49 para 

explicação de cada variável, o que é considerado satisfatória na percepção de Hair et al. (2009), 

em que esse percentual é considerado satisfatório para as pesquisas realizadas em ciências 

sociais. Em seguida, foi realizada a rotação da matriz de componentes com todas as variáveis 

analisadas na pesquisa, dessa forma, foi possível identificar as variáveis que compõem cada 

fator (Quadro 2). 

 
Quadro 2: Fatores e variáveis - fatores de sucesso para o profissional contábil  

Fator Nº da Variável Carga 

Fatorial 

Nome da variável 

1 

V03 ,594 Domínio de conhecimentos técnico-científicos 

V04 ,740 Capacidade de análise crítica 

V05 ,675 Ética, moralidade e responsabilidade 

V06 ,615 Compreender questões sociais e econômicas 

2 

V01 ,640 Criatividade e inovação 

V08  ,692 Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis 

V10 ,528 Manter-se sempre atualizado 

3 V09 ,645 Ser um gerador de informações para a tomada de decisões 

4 
V02 ,447 Conhecimentos em informática 

V07 ,679 Desenvolver, com motivação, a liderança da equipe 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 O primeiro fator foi representado pelo agrupamento das variáveis V03 - Domínio de 

conhecimentos técnico-científicos, V04 - Capacidade de análise crítica, V05 - Ética, moralidade 

e responsabilidade e a variável V06 – Compreender questões sociais e econômicas. No segundo 

fator, destacou-se a presença das variáveis V01 - Criatividade e inovação, V08 - Aplicar 

adequadamente a legislação inerente às funções contábeis e V10 – Manter-se sempre 

atualizado.  
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No terceiro setor, destacou-se apenas a variável V09 - Ser um gerador de informações 

para a tomada de decisões. E por fim, não menos relevante tem-se o fator quatro, composto 

pelas variáveis V02 – Conhecimentos em informática e V07 – Desenvolver, com motivação, a 

liderança da equipe. Em seguida, esses fatores foram nomeados de acordo com a composição 

das variáveis, buscando identificar os fatores e variáveis fatores de sucesso para o profissional 

contábil atuar frente ao mercado competitivo (Quadro 03).  

 
Quadro 3: Fatores e Variáveis Essenciais para o Sucesso do Profissional Contábil 

Fatores Descrição Variáveis 

Pensamento 

Estratégico e Crítico 

Vinculação de dados, conhecimentos e novas ideias para a orientação, 

com qualidade, na tomada de decisão estratégica.  

V04, V05 

e V06. 

Foco no Cliente e no 

Mercado 

Satisfazer as necessidades dos clientes de forma satisfatória. Conhecer 

as tendências do mercado atual de forma contínua. 

V01, V08 

e V10. 

Interpretação da 

Informação 

Convergente 

Capacidade de interpretar e fornecer um contexto mais amplo, 

utilizando informações financeiras e não financeiras, possibilitando 

informações oportunas e de valor. 

V09. 

Comunicação e 

Habilidades em 

Liderança 

Capacidade de trocar informações em um contexto mais significativo, 

além de influenciar, inspirar e motivar sua equipe ao alcance dos 

resultados. 

V02 e 

V07. 

Fonte: Adaptado de American Institute of Certified Public Accountants – AICPA (2015). 

 

 Para a definição das variáveis, verificaram-se as principais características e habilidades 

necessárias para o desenvolvimento da formação profissional, sendo justificados pela literatura 

pertinente ao tema, conforme pode ser observado no Quadro 4, a seguir. 

 
Quadro 4: Variáveis definidas por meio das características e habilidades 

 necessárias para a formação profissional contábil 

Características e Habilidades Autores 

Criatividade e Inovação Silva (2000) 

Conhecimentos em informática Sá (2003) 

Domínio de conhecimentos técnico-científicos Dutra (2004) 

Capacidade de análise crítica Resolução CNE/CSE n.º 10 

Ética, moralidade e responsabilidade Dutra (2004) 

Compreender questões sociais e econômicas Resolução CNE/CSE n.º 10 

Desenvolver, com motivação, a liderança em equipe Resolução CNE/CSE n.º 10 

Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis Resolução CNE/CSE n.º 10 

Ser um gerador de informações para a tomada de decisões Iudícibus e Marion (2009) 

Manter-se sempre atualizado Iudícibus (1990) 

Fonte: Adaptado de Silva (2000); Sá (2003); Dutra (2004); Resolução CNE/CSE n.º 10; Iudícibus e Marion (2009) 

e Iudícibus (1990). 

 

Sendo assim, após o agrupamento das variáveis, os mesmos foram nomeados de acordo 

com a afinidade de cada variável a qual o fator era composto, utilizando a parametrização 

utilizada pela AICPA (2015). Neste sentido, a presente pesquisa destaca como fatores essenciais 

para o sucesso do profissional em ciências contábeis frente ao mercado de trabalho altamente 

competitivo, os quatro pilares: pensamento estratégico e crítico, intepretação da informação 

convergente, foco no cliente e no mercado e comunicação e habilidades em liderança, conforme 

pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2: Fatores de sucesso para o profissional contábil 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Diante disso, Dutra (2004) considera que as competências necessárias de um 

profissional são previstas e estruturadas de maneira a estabelecer um conjunto ideal de 

conhecimentos, qualificações técnicas, valores e atitudes éticas que se forem desenvolvidas 

oferecerão um melhor desempenho ao trabalho. 

Assim, percebe-se que os fatores de sucesso para a atuação profissional contábil 

contemplam um conjunto de habilidades e competências profissionais que devem ser 

desenvolvidas, com o objetivo de garantir um posicionamento diferenciado frente ao mercado 

de trabalho altamente competitivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como forma de aperfeiçoamento do processo de formação acadêmica, bem como para 

atender aos diferentes anseios dos discentes, o presente estudo teve como objetivo identificar 

os fatores de sucesso para o profissional contábil sob a ótica dos discentes de Ciências 

Contábeis. 

 Identificou-se que o primeiro fator foi representado pelo agrupamento das variáveis V03 

- Domínio de conhecimentos técnico-científicos, V04 - Capacidade de análise crítica, V05 - 

Ética moralidade e responsabilidade e a variável V06 – Compreender questões sociais e 

econômicas. No segundo fator, destacou-se a presença das variáveis V01 - Criatividade e 

inovação, V08 - Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis e V10 – 

Manter-se sempre atualizado.  

No terceiro setor, destacou-se apenas a variável V09 - Ser um gerador de informações 

para a tomada de decisões. E por fim, não menos relevante tem-se o fator quatro, composto 

pelas variáveis V02 – Conhecimentos em informática e V07 – Desenvolver, com motivação, a 

liderança da equipe. Sendo assim, após o agrupamento das variáveis, os mesmos foram 

nomeados de acordo com a afinidade de cada variável a qual o fator era composto, utilizando a 

parametrização utilizada pela AICPA (2015).  

Neste sentido, a presente pesquisa destaca como fatores essenciais para o sucesso do 

profissional em ciências contábeis frente ao mercado de trabalho altamente competitivo, os 

quatro pilares: pensamento estratégico e crítico, intepretação da informação convergente, foco 

no cliente e no mercado e comunicação e habilidades em liderança, contemplando assim o 

objetivo geral da pesquisa.  



 

239 

 

 

Assim, percebe-se que a questão das competências e habilidades necessárias para que o 

sucesso profissional deve ser entendido de modo que o contador e os futuros profissionais 

contábeis estejam preocupados a adotarem uma nova postura, desenvolvendo uma postura 

diferenciada e inovadora para que possam contribuir no processo de tomada de decisões nas 

organizações, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Portanto, este 

estudo contribui na identificação das perspectivas de atuação profissional dos discentes, 

fornecendo evidências concretas sobre o papel e as funções do contador no cenário atual, além 

de indicar os fatores essenciais para o sucesso profissional.  

Como limitações, a presente pesquisa destaca o fato de ser apenas um estudo de 

levantamento aplicado nas instituições de ensino superior da cidade de Mossoró/RN, fato este 

que não se podem generalizar os resultados encontrados. Por esse motivo, recomenda-se para 

futuras pesquisas a replicação e aperfeiçoamento da metodologia utilizada na análise deste 

estudo em outras IES e com outros grupos amostrais. 
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RESUMO  

 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar a percepção dos acadêmicos de ciências contábeis da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Campus Central, quanto à aplicação 

das normas internacionais nas empresas brasileiras. Quanto aos procedimentos metodológicos, 

utilizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, tendo por universo os alunos 

do 1º ao 10º período do curso de ciências contábeis da Universidade, sendo aplicado um 

questionário estruturado enviado via Google Forms®. Na análise dos dados, adotou-se uma 

estatística descritiva, através da frequência dos dados obtidos no questionário, onde foram feitas 

Tabelas utilizando o Microsoft Excel®, versão 2016, para retratar os dados obtidos. Os 

resultados apontam que os alunos entrevistados são, em sua maioria do sexo feminino, e estão 

matriculados em períodos intermediários do curso, constatou-se ainda que as mudanças 

ocorridas no contexto das empresas brasileiras foram significativas, bem como também as 

dificuldades que as entidades têm encontrado para se adequar as novas práticas contábeis, tais 

como a burocracia do país, destacou-se ainda que, o reconhecimento e a mensuração dos 

eventos econômicos tornaram mais complexo ao reconhecer e mesurar seus elementos, mas a 
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pesquisa conclui que os benefícios proporcionados pelas IFRS são satisfatórios para às 

empresas. 

 

Palavras-chave: Convergência. Internacionalização. Empresas. Mudanças.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a contabilidade brasileira, assim como em outros países do mundo, 

tem convergido suas normas, com a finalidade de padronizar as práticas contábeis em 

consonância com os padrões internacionais. O desenvolvimento das relações econômicas entre 

os mercados mundiais e as necessidades de os investidores aplicarem seus recursos em 

entidades estrangeiras foram os principais fatores que impulsionaram a harmonização da 

contabilidade (ALVES; LEMES, 2016). 

No Brasil, a legalidade das normas internacionais de contabilidade, ocorreu em duas 

fases distintas, que aconteceu entre os anos de 2008 a 2010, as etapas destacam-se com a 

publicação da Lei de nº 11.638/07 e a obrigatoriedade da adesão das normas internacionais que 

abrangeu as demais sociedades econômicas que até então, não havia sido habilitada (GRECCO 

et al., 2013). Com a implantação e a obrigatoriedade da International Financial Reporting 

Standards (IFRS) no contexto da contabilidade brasileira, as entidades passaram a elaborar suas 

demonstrações financeiras em conformidade com as novas práticas contábeis. Espera-se assim, 

reduzir a assimetria da comunicação entre os usuários e gestores da contabilidade nos mais 

diversos países do mundo (KLANN; BEUREN, 2015). Para Maia e Martins (2014) a 

contabilidade passou a ter a responsabilidade e necessidade de tornar mais evidente suas 

informações após convergência. 

Porém, por mais que a uniformização da contabilidade tenha a dinâmica de estabelecer 

uma linguagem universal, com maior consistência, comparabilidade e confiabilidade de suas 

atividades para seus usuários, a transição das normas brasileiras de contabilidade aos padrões 

internacionais têm promovido uma série de mudanças e desafios para as instituições, desde sua 

implantação até os dias atuais, tendo em vista que os novos conceitos aderidos têm provocado 

várias alterações nos dispositivos da Lei 6.404/76 (SANTOS; CALIXTO, 2010). A 

convergência mudou a forma de se fazer contabilidade, tanto no aspecto técnico, como também 

na condução dos negócios e na gestão empresarial (BOSCOV; CARVALHO, 2017). 

Assim, percebendo as mudanças no âmbito da contabilidade e os impactos causados nas 

entidades brasileiras com aderência das normas internacionais de contabilidade, o presente 

trabalho levantou o seguinte questionamento: Qual a percepção dos discentes de ciências 

contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte quanto à aplicação das 

normas internacionais de contabilidade nas empresas brasileiras? O objetivo desta 

pesquisa foi analisar a percepção dos acadêmicos de ciências contábeis da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Campus Central, quanto à aplicação das normas 

internacionais no contexto das empresas brasileiras. 

Diante disso, justifica-se a realização do estudo, em razão das alterações ocorridas 

durante a convergência e sua adaptação que vem ocorrendo ao longo dos anos. Desta forma, a 

pesquisa contribui do ponto de vista teórico, para a discussão da temática das reações que as 

entidades brasileiras têm enfrentado ao aderirem às práticas internacionais. Nesse sentido 

espera-se do estudo que os resultados sirvam como um parâmetro para entender à aplicabilidade 

das IFRS nas empresas brasileiras, bem como as mudanças que as entidades têm enfrentado na 

atualidade, por meio do processo de convergência aos padrões internacionais, sob a ótica dos 
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discentes do curso ciências contábeis, de maneira que possa proporcionar medidas e ações 

capazes de contribuir para um melhor desempenho, seja das entidades ou de outros usuários 

que venham se beneficiar desse estudo. 

A metodologia usada no estudo foi de caráter descritivo, pesquisa de campo, 

quantitativo e transversal. O objeto de pesquisa tem como fonte, os estudantes do curso de 

graduação em ciências contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde 

aplicou-se um questionário para coletar os dados. Os resultados apontam que as mudanças 

foram significativas após a adoção nas empresas, destacou-se também as dificuldades surgidas 

e os benefícios proporcionados. 

O presente trabalho está estruturado em cinco tópicos. No primeiro, encontra-se a 

introdução, onde consta o objetivo central do estudo. O segundo apresenta o referencial teórico 

que fundamenta conceitualmente a pesquisa. No terceiro apresenta a metodologia utilizada. O 

quarto expõe os resultados junto das análises dos dados coletados. E o último tópico, apresenta 

as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse tópico, será exposta a abordagem conceitual sobre a convergência às normas 

internacionais de contabilidade; bem como o processo de convergência às normas 

internacionais no Brasil e estudos anteriores. 

 

2.1 CONVERGÊNCIA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

 

Segundo Zeff (2014) o processo de internacionalização da contabilidade iniciou-se 

ainda na década de 70 por meio do International Accounting Standards Committee – IASC, que 

foi idealizado por organizações de profissionais de contabilidade de nove países, com objetivo 

de formular e promover normas contábeis que pudessem ser aceitas internacionalmente. Por 

meio do IASC foram conquistados grandes feitos para o alcance da convergência internacional 

da contabilidade. 

Porém, a efetivação da adesão das normas internacionais de contabilidade, só ocorreu a 

partir do início do século XXI, após escândalos econômicos envolvendo entidades Norte 

Americanas que impulsionou a harmonização mundialmente (NOLLI; MAZZIONI; MAGRO, 

2018). Em 2001 o IASC após passar por uma restruturação, passou a funcionar como conselho 

de normas internacional de contabilidade, denominado de International Accounting Standards 

Board – IASB (BEMFICA et al., 2016). Segundo Fernandes, Fernandes e Fernandes (2018) o 

IASB foi sediado em Londres, seu principal objetivo foi desenvolver um único conjunto de 

normas contábeis com mais transparência, confiança e eficácia na elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis, a fim de minimizar as divergências entre os mercados mundiais. 

Diante do exposto, Maia e Martins (2014) afirmam que a adoção só ocorreu de fato na 

União Europeia em meados de 2003, por meio da publicação dos pronunciamentos contábeis 

formulados pelo IASB, tais pronunciamentos antes eram chamados de IAS, com reformulação 

passaram a ser denominados de International Financial Reporting Standards – IFRS. A partir 

desse marco, a União Europeia passou a exigir que todas as entidades situadas em seus países-

membros, que possuísse ações na bolsa de valores, deveriam publicar suas demonstrações 

financeiras consolidadas em conformidade com o conjunto de pronunciamentos emitidos pelo 

IASB (FERNANDES; FERNANDES; FERNANDES, 2018). 

Após a aplicação das IFRS em alguns países do continente europeu, a partir de 2005, 

outras nações passaram a sofrer fortes influências para adotarem as IFRS em seu contexto, em 
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decorrência da tendência da padronização e da unificação da contabilidade mundial 

(TAKAMATSU; MACHADO; LIMA, 2015). Para Maia e Martins (2014) a 

internacionalização da contabilidade foi acolhida pelas comunidades financeiras mundialmente, 

inclusive no Brasil. Em meados de 2010, cerca de 100 países já tinham aderido à harmonização 

(SANTOS; CALIXTO, 2010). 

 

2.2 PROCESSO DE CONVERGÊNCIA AS NORMAS INTERNACIONAIS NO BRASIL 

 

Para Bemfica et al. (2016) a convergência das normas internacionais começou a ser 

tratado no contexto brasileiro ainda na década de 90, quando foi feita a primeira tentativa de 

convergir as normas nacionais aos padrões internacionais, através da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM que criou três comissões com objetivo de revisar e propor alterações nas 

Leis regentes. As propostas foram levadas aos poderes executivo e legislativo, depois de várias 

audiências públicas, foram sancionadas as relações societárias entre os acionistas, deixando a 

parte dos aspectos contábeis para ser visto depois (REIS; NOGUEIRA; BIM, 2014). 

Em decorrência da tendência mundial, a partir dos anos 2000, a harmonização da 

contabilidade no cenário nacional ganhou maiores proporções na medida em que às 

necessidades globais ia surgindo e na proporção em que outras nações, passaram a adotarem os 

padrões internacionais de contabilidade – IFRS como padrão normalizador de suas normas 

(GONÇALVES, 2017). A tentativa convergir as normas brasileiras às práticas contábeis 

internacionais, teve como foco a competitividade do mercado brasileiro, de maneira que, se não 

evoluísse poderiam trazer grandes prejuízos no futuro aos investimentos no país (BARBOSA; 

OTT, 2018). 

De acordo Consoni e Colauto (2016) o processo de convergência ocorreu no Brasil em 

três fases diferentes, a primeira aconteceu em 2005, com criação do comitê de pronunciamentos 

contábeis (CPC), a segunda fase destacou-se com a sanção da Lei de nº 11.638/07, que a partir 

de 01 janeiro de 2008 passou a entrar em vigor, a terceira fase ocorreu em 2010, com a 

obrigatoriedade das empresas adotarem as normas contábeis de forma plena. Para Reis, 

Nogueira e Bim (2014) o passo fundamental para a convergência das IFRS se estabelecem no 

Brasil, correspondeu da criação, feita em 2005 pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, 

que através da Resolução 1.055/05 criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, com 

a finalidade de estudar, preparar e emitir pronunciamentos pautados em procedimentos 

internacionais, com o propósito de convergir o padrão brasileiro aos padrões internacionais. 

Por não existir nenhum instrumento legal que pudesse nortear a contabilidade brasileira 

em consonância com os padrões internacionais, a Associação Brasileira de Companhias Abertas 

(ABRASCA), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC), a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

(FIPECAFI) e o Instituto dos Auditores Independentes (IBRACON) tiveram a iniciativa de se 

associarem para juntos constituírem o CPC (REIS; NOGUEIRA; BIM, 2014). 

Segundo Costa et al. (2013) o comitê de pronunciamentos contábeis surgiu mediante a 

necessidade da emissão de pronunciamentos que se orienta os profissionais e as entidades, 

quanto a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Em suma, o CPC 

emite pronunciamentos contábeis fundamentados no IFRS e em outros órgãos que regulamenta 

a contabilidade brasileira, entre esses órgãos pode-se destacar o Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o Banco Central do Brasil 

– BACEM (ARMOND; AVELINO; NASCIMENTO, 2014). 
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Os pronunciamentos emitidos pelo CPC agilizaram a implantação do processo de 

padronização, conciliando às normas locais com as internacionais, com foco na mensuração, 

reconhecimento e divulgação, sendo constituído como o principal instrumento responsável pela 

harmonização no Brasil (BEMFICA et al., 2016). 

De acordo com Barbosa e Ott (2018) a partir de março de 2007, houve uma aceleração 

do ritmo das etapas processuais da tramitação no país, que até então havia ficado em descaso 

nos últimos anos, o ciclo findou-se no final do mesmo ano com a criação da Lei nº 11.638/07. 

Contudo, o marco da convergência no Brasil, ocorreu a partir de 01 de janeiro de 2008 quando 

foi publicado Lei nº 11.638/07, onde constituiu-se legalmente as práticas contábeis 

internacionais no país, a mesma causou uma série de alterações nos dispositivos da Lei nº 

6.404/76 que até então, regia a contabilidade brasileira há mais de três décadas, e desde sua 

criação em 1976, pouco havia sofrido alterações (SANTOS; CALIXTO, 2010). 

A princípio, a Lei 11.638/07 habilitou apenas as empresas de capital aberto e de grande 

porte, a elaborarem suas demonstrações financeiras em conformidade com os padrões das IFRS 

- International Financial Reporting Standards, isso fez com que às empresas brasileiras 

tivessem à oportunidade de estarem niveladas com as demais entidades que aderiram o novo 

padrão (SILVA; FERREIRA; MENEZES, 2016). 

O processo de convergência no Brasil comparado com outros países teve uma amplitude 

mais abrangente ao convergir às práticas contábeis às IFRS. Diferentes das demais nações, tais 

como os países da União Europeia (EU) onde o foco da aplicação foi às empresas de capitais 

abertos, no Brasil o CPC emitiu pronunciamentos em conformidade com às IFRS que não 

ficassem restritos apenas as companhias abertas, mas que fossem aplicáveis à todas as 

sociedades (GRECCO et al., 2013). Para Nolli, Mazionni e Magro (2018) pode-se considerar o 

processo de convergência no Brasil como um modelo singular, diferente dos demais países que 

ocorreu de uma só vez. 

A contabilidade brasileira passou por amplas mudanças em decorrentes da nova 

legislação que incorporou um novo padrão a ser seguido pelas empresas (SILVA; FERREIRA; 

MENEZES, 2016). Em decorrência das novas práticas, passou exigir-se a divulgação de várias 

informações que antes não eram obrigatórias, ocasionando no aumento dos relatórios 

financeiros (MAIA; MARTINS, 2014). Além do aumento do volume do conteúdo 

informacional, passou a ser exigido, o Balanço Patrimonial (BP) ao fim de cada período, 

acompanhado também das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE); Demonstrações 

do Resultado Abrangente (DRA); Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(DMPL); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA) e as Notas Explicativas (NE) de cada período (MAIA; MARTINS, 2014). 

Segundo Silva, Ferreira e Menezes (2016) a nova fase da contabilidade, fez com que 

vários órgãos exigissem a preparação e a divulgação das demonstrações contábeis em 

conformidade com a legislação internacional. Além do mais ocorreram também alterações 

normativas, que veio impactar diretamente a execução dos profissionais em suas rotinas diárias 

(REIS; NOGUEIRA; BIM, 2014). 

Em meados de 2010, os órgãos responsáveis pela emissão das normas brasileiras de 

contabilidade tornaram obrigatório para as demais sociedades à aplicação dos novos padrões 

internacionais de contabilidade (GRECCO et al., 2013). Segundo Oliveira e Lemes (2011) o 

processo de convergência no Brasil culminou em 2010, quando foi assinado o Memorando com 

acordo entre CFC, CPC e o IASB, constituindo-se então, um grande marco para contabilidade 

brasileira. Mas a convergência no país, ainda não terminou e não terminará, visto que os 

ordenamentos contábeis das normas internacionais continuam sendo produzidos pelo Comitê 
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de Pronunciamentos Contábeis, e continuarão sendo na medida em que necessitem de uma 

resposta contábil (BOSCOV; CARVALHO, 2017). 

 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES RELACIONADOS À TEMÁTICA 

 

No Quadro 1 será abordada uma estrutura sintética, relacionando alguns estudos 

empíricos referentes ao tema abordado, que trata a respeito da adoção das normas internacionais 

de contabilidade no contexto das empresas brasileiras, a exposição servirá como apoio para 

análise dos resultados. 

 
Quadro 1: Estudos anteriores relacionados ao tema 

Autor/ano Objetivo Resultados 

Oliveira e Lemes 

(2011). 

Analisar em que nível as 

informações divulgadas nos 

mercados: brasileiro e norte-

americano atendem os requisitos 

da adoção inicial das IFRS. 

Verificou-se um nível de convergência maior entre 

US GAAP e IFRS e sugerindo que, em função da 

adoção das IFRS as demonstrações contábeis em BR 

GAAP tendem a se modificar substancialmente 

aumentando o nível de divulgação. O setor de 

atuação e tamanho da empresa influência 

diretamente no disclosure das informações. 

Grecco et al., 

(2013). 

Identificar as principais 

dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais de contabilidade e 

de finanças, de empresas 

sediadas no Brasil, na 

implantação das novas práticas 

contábeis brasileiras. 

A pesquisa analisou que as principais dificuldades 

para implementação das novas práticas contábeis 

brasileiras referem-se ao reconhecimento, 

mensuração e divulgação de ativo imobilizado e 

intangível. Apesar das dificuldades, acreditam que 

as novas práticas contábeis trarão impactos positivos 

em termos de investimentos para o Brasil. Conclui 

dizendo que a adoção das novas práticas contábeis 

trará benefícios que superarão os custos e 

dificuldades de sua implantação.  

Costa et al., (2013). 

Verificar as percepções dos 

discentes de universidades no 

Brasil e em Portugal perante o 

processo de convergência da 

contabilidade aos padrões 

internacionais. 

O estudo concluiu que 92% dos brasileiros e 72,4% 

dos portugueses afirmaram concordar que o 

processo de convergência das normas brasileiras de 

contabilidade às normas internacionais é bem-vindo, 

pois traz mais benefícios do que custos às empresas.  

Silva, Ferreira e 

Menezes (2016). 

Analisar os impactos causados 

pelas mudanças da Lei 

11.638/07 nos indicadores 

econômico-financeiros das 

empresas do segmento da 

Mineração presentes na 

BM&FBovespa, a partir da 

harmonização contábil 

introduzida pelos padrões IFRS. 

A pesquisa constatou que os resultados 

demonstraram que não houve mudanças relevantes 

pela harmonização, já que as modificações mais 

expressivas com as alterações da norma se 

propagaram nas empresas com menor desempenho 

econômico. 

Nolli, Mazzioni e 

Magro (2018). 

Analisar a percepção de 

estudantes e egressos de 

Ciências Contábeis sobre a 

adesão às normas internacionais 

de contabilidade no padrão IFRS 

pelas empresas brasileiras. 

Segundo os discentes e egressos constataram que os 

impactos da adoção das IFRS, as normas 

introduziram conceitos relevantes e melhoram a 

informação contábil produzida, foi também 

verificado que existem dificuldades de aprendizado 

e de incorporação das novas práticas no exercício 

cotidiano da atividade contábil. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Dessa forma, constata-se que as informações contextualizadas pelos autores, 

demonstram que a adoção das normas internacionais de contabilidade vem sendo aceitas no 
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contexto brasileiro positivamente, através de novos conceitos que têm melhorado a qualidade 

das informações contábil. Mas são nítidas ainda as dificuldades encontradas nas corporações 

das entidades ao aderirem as IFRS, tendo em vista que estão ainda se adequando as novas 

práticas contábeis. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, que foi analisar a percepção dos 

acadêmicos de ciências contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Central, quanto à aplicação das normas internacionais no contexto das empresas 

brasileiras. Dessa forma, a estudo classifica-se quanto aos objetivos como descritiva, para Gil 

(2002) utiliza-se esse tipo modalidade quando o estudo tem o objetivo de descrever as 

características de uma determinada população. 

Tendo em vista que, o estudo foi fundamentado através de literaturas relacionadas à 

temática e os dados foram coletados diretamente na fonte da pesquisa, o estudo classifica-se 

quanto aos procedimentos como bibliográfico e pesquisa de campo. Segundo Vergara (2005) 

as pesquisas bibliográficas, caracteriza-se por ser desenvolvida com base na revisão literária, 

tais como livros, artigos, revistas, entre outros. Já quando as informações são coletadas 

diretamente no local onde ocorre o fenômeno estudado, caracteriza-se como sendo uma 

pesquisa de campo (VERGARA, 2005). 

Em relação à abordagem do problema da pesquisa, o procedimento utilizado para a 

organização das respostas foi o método quantitativo. De acordo com Fonseca (2002) esse tipo 

de abordagem pode ser quantificado, mediante os instrumentos estatísticos utilizado no 

tratamento dos dados analisados, de forma que fiquem compreensivos como um retrato real da 

população pesquisada. 

O estudo teve por universo os estudantes de ciências contábeis do 1º ao 10º período da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, situada na cidade de Mossoró/RN, 

a amostra da pesquisa alcançou um total de 39 respondentes, totalizando 12,03% da população 

pesquisada que consta 324 alunos regulamente matriculados nos turnos matutino e noturno. 

Para tanto, utilizou-se a amostra não probabilística por conveniência. 

Os dados foram coletados durante o mês de outubro e a primeira quinzena de novembro 

do ano de 2020. Mediante a isso, a pesquisa é de caráter transversal, visto que foram coletados 

os dados de uma só vez, em um curto período de tempo. Segundo Mota (2010) os estudos que 

buscam analisar as peculiaridades de uma determinada população num dado momento, são 

classificados como transversais. 

Em relação aos procedimentos de coleta de dados, foram coletados por meio de um 

questionário aplicado aos discentes, contendo 15 perguntas fechadas e 1 pergunta aberta, 

seguidas de afirmações e interrogações, totalizando 16 questões. Alguns quesitos do formulário 

foram adaptados ao estudo de Nolli, Mazzioni e Magro (2018), o questionário foi enviado aos 

respondentes via Google Forms®. Para Fonseca (2002) o questionário é um instrumento de 

pesquisa com uma série de perguntas organizadas a serem respondidas sem a assistência do 

investigador. 

O roteiro do questionário está divido em três seções, a primeira seção corresponde ao 

perfil dos respondentes; a segunda refere-se ao conhecimento e aplicação das normas 

internacionais de contabilidade; a terceira trata-se dos impactos da adoção das normas 

internacionais de contabilidade nas entidades brasileiras. Na segunda e terceira seção, foi 

utilizada uma escala de cinco pontos de concordância por parte dos respondentes, onde o 

primeiro ponto é discordo totalmente, em seguida por discordo parcialmente, indiferente, 
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concordo parcialmente e por último concordo totalmente. No último quesito do tópico 4.3, foi 

solicitado aos respondentes que mencionasse três palavras-chave que resumisse à aplicabilidade 

das IFRS nas empresas brasileiras, no total obteve-se 110 palavras. 

Quanto ao tratamento dos dados, se deu por uma estatística descritiva simples, através 

da frequência das respostas obtidas no questionário, foi utilizado o programa Microsoft Excel®, 

versão 2016 para tabular os dados em tabelas, bem como pelo uso da escala Likert. Para a 

análise dos resultados, os dados obtidos foram fundamentados com a revisão da literatura das 

normas internacionais de contabilidade. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Nessa seção é apresentada a análise e discursões dos dados extraídos através do 

questionário aplicado aos discentes. Foi utilizada uma análise descritiva através da frequência 

das respostas coletadas para melhor identificação do perfil dos respondentes, conforme 

demonstrado na Tabela 1. 

Conforme é demonstrado na Tabela 1, foram entrevistados 39 estudantes, que representa 

13% do universo da pesquisa, sendo 59% dos entrevistados do sexo feminino e 41% do sexo 

masculino, a diferença entre os números de ambos os sexos totalizou 18%, observa-se que o 

gênero feminino é predominante em relação ao masculino, totalizando 59% da amostragem. 

 
Tabela 1: Perfil dos Respondentes 

Características do Perfil dos 

respondentes 

Frequência 

Absoluta 
Frequência Relativa 

Frequência Relativa 

(%) 

Gênero 

Feminino 23 0,59 59% 

Masculino 16 0,41 41% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Faixa Etária 

Até 20 anos 7 0,18 18% 

De 21 a 25 anos 16 0,41 41% 

De 26 a 30 anos 7 0,18 18% 

De 31 a 35 anos 4 0,10 10% 

Acima de 35 anos 5 0,13 13% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Períodos 

Cursados 

1º e 2º Período 5 0,13 13% 

3º e 4º Período 7 0,18 18% 

5º e 6º Período 12 0,31 31% 

7º e 8º Período 8 0,20 20% 

9º e 10º Período 7 0,18 18% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).       

 

Quanto à faixa etária dos respondentes, evidenciou-se que 18% dos estudantes 

entrevistados possuem menos ou até vinte anos, 41% estão entre vinte e um e vinte e cinco 

anos, 18% estão entre vinte e seis e trinta anos, 10% corresponderam entre trinta e um e trinta 

e cincos anos, e 13% encontra-se à cima de trinta cinco anos. Portanto, a faixa etária da grande 
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maioria dos estudantes entrevistados, está entre vinte e vinte cinco anos, correspondendo 41% 

da amostragem. 

No que tange os períodos cursados pelos alunos entrevistados, contatou-se que 13% dos 

estudantes estão cursando o primeiro e segundo período, enquanto que 18% estão inseridos no 

terceiro e quarto período, 31% estão matriculados no quinto e sexto período totalizando 12 

entrevistados, 20% estão no sétimo e oitavo período e 18% no nono e décimo. Então, verificou-

se que os períodos com maior índice de respondentes foram o quinto e sexto, correspondendo 

31% da amostragem, totalizando o número de 12 estudantes dos 39 entrevistados. 

Portanto, concluindo-se o perfil dos respondentes, constatou-se que aproximadamente 

60% dos discentes entrevistados são do gênero feminino, e possuem em sua maioria, menos de 

vinte e cinco anos e cerca de 30% estão cursando períodos intermediários do curso entre o 

quinto e sexto período. Outras pesquisas realizadas com essa mesma temática, ao analisar o 

perfil dos acadêmicos do curso de ciências contábeis obtiveram resultados parecidos, tais como 

o estudo de Costa et al. (2013) que ao analisar a percepção dos discentes no Brasil e Portugal 

acerca do processo de convergência, averiguaram que o perfil feminino em ambos países foi 

bem equilibrado, no tocante a idade, houve uma predominância bem significativa da faixa etária 

entre vinte e um e vinte e cinco anos em ambos países. 

 

4.2 ANÁLISE DO CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS 

DE CONTABILIDADE (IFRS) 

 

Concluindo a primeira seção do questionário que tratou a respeito do perfil dos 

respondentes. Inicia-se a segunda seção, que aborda o conhecimento e aplicação das normas 

internacionais (IFRS). Nesta parte, buscou conhecer a percepção dos discentes, mediante o grau 

de concordância de cada um em relação ao conhecimento e aplicação das IFRS, conforme 

demonstrada na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Conhecimento e Aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) 

Afirmativa 

Grau de Concordância dos Respondentes (%) 

D.T. D.P. IND. C.P. C.T. TOTAL 

Você conhece as normas internacionais de 

contabilidade (IFRS). 
2% 5% 8% 59% 26% 100% 

Você tem visto esse assunto com frequência 

na graduação. 
3% 3% 18% 56% 20% 100% 

Você conhece os pronunciamentos contábeis 

(CPCs). 
5% 3% 10% 59% 23% 100% 

Você conhece as Leis que fundamentam as 

normas internacionais de contabilidade no 

Brasil. 

0% 8% 13% 67% 12% 100% 

Você conhece como ocorreu o processo de 

convergência das normas internacionais de 

contabilidade no Brasil. 

0% 10% 21% 41% 28% 100% 

Nota: DT - Discordo Totalmente; DP - Discordo Parcialmente; IND - Indiferente; CP - Concordo Parcialmente; 

CT - Concordo Totalmente. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

       



 

251 

 

 

Em relação ao “Conhecimento das normas internacionais de contabilidade (IFRS) ”. Ao 

analisar a percepção dos estudantes a respeito da afirmativa, averiguou que 2% não possui 

nenhum conhecimento em relação às normas internacionais ao discordarem totalmente da 

afirmativa, 5% discordaram de forma parcial, enquanto que 8% mostraram-se indiferente, em 

contrapartida 59% disse que conhece, mas de forma parcialmente e 26% concordaram 

totalmente que conhece. Esse resultado corrobora com a pesquisa de Nolli, Mazionni e Magro 

(2018), que ao fazer um estudo sobre a percepção dos alunos de ciências contábeis em relação 

à adoção das IFRS, observou-se que a maioria dos respondentes afirmaram conhecerem às 

normas internacionais. Porém, no estudo de Armond, Avelino e Nascimento (2014) que teve 

por universo os estudantes de graduação do curso de ciências contábeis de três Universidades 

do Estado de Minas Gerais, concluíram que o assunto ainda é pouco visto nas grades 

curriculares dos cursos. 

A segunda afirmativa feita aos discentes foi “Você tem visto esse assunto com 

frequência em sua graduação”. Nesse quesito da frequência do assunto discorrido no curso de 

ciências contábeis na Instituição de Ensino Superior em que foi aplicada a pesquisa, os 

resultados foram satisfatórios, sendo que 30 dos 39 respondentes, afirmaram que concordam 

com a assertiva, seja de modo total ou parcial, isso evidência que o curso tem se dedicado e 

esforçado para ensinar aos seus alunos os novos conceitos introduzidos após a adoção no país. 

De uma forma mais analítica, os dados referentes a essa afirmação apresentam que 3% 

discordaram totalmente e parcialmente, 18% ficaram indiferente, 56% concordaram 

parcialmente, totalizando 22 estudantes do total da amostra e 20% concordaram totalmente. 

Cerca de 1/4 da amostra discordaram ou ficaram indiferente, esse número pode ter 

sofrido influências diretas da quantidade de alunos que estão cursando 1º e 2º período, que 

totaliza 13% da amostragem, conforme demostra a Tabela 1, entendesse que os períodos iniciais 

são lecionados disciplinas mais introdutórias, conforme constatado na grade curricular do curso. 

Resultados bastantes divergentes do estudo de Armond, Avelino e Nascimento (2014) que 

analisou os estudantes do curso de ciências contábeis de três Universidades do Estado de Minas 

Gerais, com ênfase nos períodos finais dos cursos, concluíram que o assunto é pouco conhecido 

por parte dos discentes, segundo os autores o que têm dificultado a concepção dos alunos é a 

falta de disciplinas relacionada à temática, tendo visto que duas das três IES pesquisadas não 

possuem em suas grades curriculares à disciplina de contabilidade internacional e nem incentivo 

para estudos científico relacionado ao tema. 

A terceira a assertiva buscou saber dos alunos se “Conhece os pronunciamentos 

contábeis (CPCs)”. Sobre a concordância do conhecimento dos pronunciamentos contábeis 

(CPCs) por parte dos respondentes, observou-se que os dados são parecidos com a afirmativa 

anterior, tendo em vista que a afirmativa que antecedeu analisou se a temática das IFRS era 

abordada com frequência no curso e foi constatado que sim, como os pronunciamentos 

contábeis fazem parte do processo de convergência, destacando-se por ser o principal 

instrumento responsável por introduzir os conceitos do IFRS no contexto brasileiro, dessa 

forma os dados não poderiam ser tão divergentes entre ambas as afirmativas. Sendo assim, 5% 

discordaram totalmente, 3% discordaram parcialmente, 10% apresentou-se indiferente, 

enquanto que 59% concordaram parcialmente e 23% concordaram totalmente. Quando Reis, 

Nogueira e Bim (2013) indagaram os docentes da área da contabilidade se estavam atualizados 

em relação aos pronunciamentos contábeis, constataram que uma parcela significante da 

amostra não se considera atualizada em relação ao assunto, para os pesquisadores esse fator 

reflete diretamente no ensino e aprendizagem dos pronunciamentos contábeis. 

A penúltima afirmativa desse tópico foi “Você conhece as leis que fundamenta as 

normas internacionais de contabilidade em nosso país e ocasionaram uma série de mudanças 
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na Lei de nº 6.404/76”, observou-se que aproximadamente 80% dos entrevistados concordaram 

com a assertiva, dizendo que conhecem as Leis que legalizou o processo de convergência no 

Brasil e consequentemente alteraram os dispositivos da Lei das sociedades anônimas. De 

acordo com Santos e Calixto (2010) a Lei 11.638/07 foi quem constituiu legalmente a 

internacionalização da contabilidade no país, consequentemente alteraram os dispositivos da 

Lei nº 6.404/76 que desde sua publicação pouco havia sofrido alterações. Outro fator foi à 

criação do CPC através da resolução 1.055/05, que veio a ser o principal instrumento 

responsável por conciliar às normas brasileiras com às internacionais (BEMFICA et al., 2016). 

Por fim, a última afirmativa desse tópico é “Você conhece como ocorreu o processo de 

convergência das normas internacionais de contabilidade no Brasil”, neste último quesito deste 

tópico, observou-se que aproximadamente 70% dos estudantes conhecem como ocorreu o 

processo de convergência no país. Para Grecco et al. (2013) o processo de convergência no 

Brasil ocorreu em duas fases distintas, a primeira destaca-se com a promulgação da Lei nº 

11.638/07 e a segunda fase ocorreu em 2010, quando tornou-se obrigatório a aplicação das 

IFRS de forma plena. Na visão de Consoni e Colauto (2016) esse processo foi mais abrangente, 

e iniciou-se ainda em 2005 com a criação do CPC, os autores classifica a harmonização da 

contabilidade brasileira em três fases: a criação do CPC; a publicação da Lei 11.638/07 e sua 

obrigatoriedade. De acordo com o posicionamento de Nolli, Mazionni e Magro (2018) o 

processo de convergência no Brasil é considerado como um modelo singular, diferente dos 

demais países que ocorreu de uma só vez. 

 

4.3 IMPACTOS DA ADOÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

NAS ENTIDADES BRASILEIRAS 

 

Esta seção aborda os impactos da adoção das normas internacionais de contabilidade 

nas entidades brasileiras, conforme observado nas Tabelas a seguir. 

 

Tabela 3: Significância das mudanças ocorridas para as empresas brasileiras 

As normas internacionais 

trouxeram mudanças 

significativas para às 

empresas brasileiras. 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 1 0,03 3% 

Discordo parcialmente 0 0,00 0% 

Indiferente 6 0,15 15% 

Concordo parcialmente 13 0,33 33% 

Concordo totalmente 19 0,49 49% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Sobre a afirmativa “As normas internacionais trouxeram mudanças significativas para 

às empresas brasileiras” a maioria dos discentes concordam que as normas internacionais 

proporcionaram mudanças significativas para as entidades no país, com uma representatividade 

de 82% daqueles que concordam parcialmente e totalmente. Neste contexto, Consoni e Colauto 

(2014) argumentam que, as normas internacionais, modificaram o conteúdo e as práticas de 

divulgação das entidades. Corroborando ainda com essa afirmativa Boscov e Carvalho (2017) 

dizem que, as IFRS trouxeram mais integração entre as áreas contábil e as fornecedoras de 

informações financeiras, salientando ainda que houve mudanças significativas nos sistemas de 
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informações e no perfil dos profissionais da contabilidade. Segundo Oliveira e Lemes (2011) 

para que ocorra a convergência das normas internacionais, deve-se levar em conta as mudanças, 

principalmente na estrutura contábil do país. 

 
Tabela 4: Benefícios das mudanças ocorridas para as empresas brasileiras 

As mudanças ocorridas 

foram benéficas para as 

entidades. 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 1 0,03 3% 

Discordo parcialmente 0 0,00 0% 

Indiferente 6 0,15 15% 

Concordo parcialmente 13 0,33 33% 

Concordo totalmente 19 0,49 49% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Em relação se “As mudanças ocorridas foram benéficas para às entidades”, verifica-se 

que na visão da maioria dos respondentes concordam que sim, as mudanças ocorridas trouxeram 

benefícios para às empresas, com uma representatividade de 32 alunos dos 39 entrevistados, 

declarando concordarem parcialmente e totalmente com a afirmativa. Para Grecco et al. (2013) 

apesar das dificuldades para implementação das novas práticas contábeis, acredita que trará 

impactos positivos, tais como, atrairá mais investidores para o país, conclui ainda que os 

benefícios auferidos com a adoção superará os custos produzidos na sua implantação. 

Corroborando com esse entendimento Costa et al. (2013) afirma que, a convergência das 

normas brasileiras de contabilidade para às internacionais, proporcionou mais benefícios do que 

custos para às empresas. Reis, Nogueira e Bim (2013) consideram que, o maior benefício foi o 

aumento no nível de comparabilidade das demonstrações financeiras. 

 
Tabela 5: Adoção das normas internacionais pelas empresas brasileiras  

As organizações 

brasileiras estão 

preparadas para adoção 

das normas internacionais 

de contabilidade. 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 1 0,03 3% 

Discordo parcialmente 2 0,05 5% 

Indiferente 7 0,18 18% 

Concordo parcialmente 27 0,69 69% 

Concordo totalmente 2 0,05 5% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

A terceira afirmativa conforme demonstrada na Tabela 5, verificou a percepção dos 

discentes em relação ao preparo das empresas ao aderirem às normas internacionais. Verificou-

se que a maioria dos alunos concordam que às empresas brasileiras estão preparadas para a 

adoção das novas práticas contábeis, tendo em vista que aproximadamente 75% dos estudantes 

concordaram parcialmente e totalmente. No estudo de Takamatsu, Machado e Lima (2015) 

constataram que, as empresas maiores e mais bem gerenciadas se destacam mais ao aderirem 
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às novas práticas contábeis, sendo mais tendenciosa a oferecer melhores qualidades nas 

informações prestadas. 

 
Tabela 6: Conciliação da teoria e prática pelas empresas brasileiras 

Com a adoção tornou-se 

mais difícil conciliar a teoria 

com a prática 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 3 0,08 8% 

Discordo parcialmente 6 0,15 15% 

Indiferente 15 0,38 38% 

Concordo parcialmente 10 0,26 26% 

Concordo totalmente 5 0,13 13% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Na quinta assertiva dessa seção, conforme observado na Tabela 6, buscou-se investigar 

se com adoção tornou-se mais difícil conciliar a teoria com prática, constatou-se que a maioria 

dos respondentes se posicionaram de forma indiferente em relação a essa afirmativa, totalizando 

38% da representatividade da amostra e 23% discordaram parcialmente e totalmente. 

Comparando este resultado com o estudo de Nolli, Mazionni e Magro (2018), os quais 

demonstraram que a maioria dos entrevistados ao serem indagados a respeito deste quesito 

concordaram com a afirmativa, tendo uma representatividade de 73,53% da escala máxima. 

Nota-se que houve uma divergência entre os achados da pesquisa. 

 
Tabela 7: Burocracia na aplicação das IFRS pelas empresas brasileiras 

A burocracia em nosso país 

dificulta a aplicação das 

IFRS nas empresas. 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 1 0,03 3% 

Discordo parcialmente 1 0,03 3% 

Indiferente 8 0,20 20% 

Concordo parcialmente 19 0,49 49% 

Concordo totalmente 10 0,25 25% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Na sexta afirmativa conforme demostrado na Tabela 7 buscou-se verificar se a 

burocracia em nosso país dificulta a aplicação das IFRS nas empresas, aproximadamente 75% 

dos discentes concordam parcialmente e totalmente com a afirmativa. Segundo Takamatsu, 

Machado e Lima (2015) um fator determinante que tem incentivado a adoção das normas 

internacionais é a estimulação de governanças corporativas, mostrando-se mais efetivas 

principalmente em países em que a legislação é menos burocrática. Para Klann e Beuren (2015) 

a implantação do IFRS no Brasil, encontrou algumas dificuldades por se tratar de um país 

legalista, baseado no sistema code law que tem por fundamento leis ao invés de princípio. Na 

visão de Grecco et al. (2013) as principais barreiras encontradas para implantação do IFRS no 

Brasil, corresponde desde a falta de profissionais qualificados até a influência do fisco. 
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Tabela 8: Qualidade das informações contábeis 

A aplicação das IFRS 

melhorou a qualidade das 

informações contábeis 

produzidas pelas entidades. 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 0 0,00 0% 

Discordo parcialmente 1 0,03 3% 

Indiferente 2 0,05 5% 

Concordo parcialmente 17 0,44 44% 

Concordo totalmente 19 0,48 48% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Ainda no tocante aos impactos, a sétima afirmativa conforme demonstra a Tabela 8, 

tratou de identificar se a aplicação das IFRS melhorou a qualidade das informações contábeis 

produzidas pelas entidades. Conforme observado à maioria dos alunos considera que a 

aplicação das IFRS melhorou a qualidade das informações contábeis, tendo em vista que 92% 

concordam parcialmente e totalmente com a afirmativa. Corroborando com este resultado 

Bemfica et al. (2016) afirma que, melhorou a comunicação e a comparação das informações 

contábeis. Mas, segundo Klann e Beuren (2015) a melhoria da qualidade das informações 

contábeis, não está condicionada apenas a convergência das normas internacionais. 

Tabela 9: O reconhecimento e a mensuração dos eventos econômicos 

O reconhecimento e a 

mensuração dos eventos 

econômicos tornaram-se mais 

complexos após a adoção. 

Frequência Absoluta Frequência Relativa Frequência Relativa (%) 

Discordo totalmente 0 0,00 0% 

Discordo parcialmente 2 0,05 5% 

Indiferente 6 0,15 15% 

Concordo parcialmente 15 0,39 39% 

Concordo totalmente 16 0,41 41% 

TOTAL 39 1,00 100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).   

 

Na oitava afirmativa, conforme demonstrado na Tabela 9, buscou-se verificar se o 

reconhecimento e a mensuração dos eventos econômicos tornou-se mais complexo após a 

adoção. Os dados demonstraram que uma parcela significante dos discentes concordaram com 

a assertiva, totalizando 80% da representatividade dos que concordam parcialmente e 

totalmente. Corroborando com essa evidência Grecco et al. (2013) destaca em seu estudo, que 

os ativos imobilizados e intangíveis foram os que mais sofreram complexidades em reconhecer 

e mensurar seus elementos. 

No último quesito desta pesquisa foi solicitado aos respondentes que mencionassem 

pelo menos três palavras-chave que resumisse a aplicabilidade das IFRS nas empresas 

brasileiras. A amostra obtida totalizou 110 palavras, foi feito uma nuvem das palavras-chave 

mais citadas pelos discentes, conforme demonstrado na Figura 1. Constatou-se que, as quatro 

palavras mais requisitadas pelos respondentes foram padronização, normas, transparência e 
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convergência, sendo “padronização” a mais destacada, sendo mencionada 11 vezes, tendo uma 

representatividade de 10% do total da amostra, em seguida a palavra “normas” foi a segunda 

mais destacada, sendo citada 7 vezes, representando 6% do total da amostra, a terceira mais 

mencionada foi “transparência” citada 6 vezes e a quarta palavra mais citada foi “convergência” 

mencionada 4 vezes. 

 
Figura 1: Nuvem de palavras acerca da aplicabilidade das IFRS nas empresas brasileiras 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Corroborando com esse resultado Fernandes, Fernandes e Fernandes (2018) apontam 

que objetivo principal do IASB ao criar as normas internacionais, foi desenvolver um único 

conjunto de normas contábeis que oferecesse mais transparência, confiança e eficácia na 

elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, a fim de minimizar as divergências entre 

os mercados mundiais. Oliveira e Lemes (2011) reforçam que a padronização fez com que a 

contabilidade tivesse uma linguagem comum internacionalmente, proporcionando maiores 

benefícios para seus usuários nas tomadas de decisões. Além do mais a padronização das 

demonstrações contábeis proporcionou para as empresas brasileiras à oportunidade de competir 

com grandes entidades mundiais (SILVA; FERREIRA; MENEZES, 2016). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal analisar a percepção dos acadêmicos do curso 

de ciências contábeis da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Campus 

Central, quanto à aplicação das normas internacionais de contabilidade no contexto das 

empresas brasileiras. Constatou-se que as mudanças ocorridas no contexto das empresas 

brasileiras após a adoção foram significativas, bem como também as dificuldades que as 

entidades têm encontrado para se adequar as novas práticas contábeis, destacou-se ainda que 

após a convergência o reconhecimento e a mensuração dos eventos econômicos tornaram mais 

complexo, mas observou-se que a adoção das IFRS melhorou a qualidade das informações 

contábeis, proporcionando mais benefícios do que custo para às entidades. 

Em relação à caracterização dos respondentes, demonstrado através da Tabela 1, 

constatou-se que o perfil feminino é predominante ao compara-se com o masculino. Quanto à 

faixa etária dos discentes, a frequência com maior percentual são os que estão abaixo de 25 
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anos, observou-se ainda que a maior parte dos estudantes se encontra matriculados em períodos 

intermediários do curso. 

Obteve-se evidências de que o nível de conhecimento por parte dos discentes em relação 

às normas internacionais e sua aplicação são nítidas, conforme observado na Tabela 2, onde 

uma margem significativa da amostra asseguram conhecerem os pronunciamentos contábeis, 

as leis que fundamenta as normas internacionais e o processo de convergência que consolidou 

a adoção no Brasil. 

No que tange aos impactos causados nas empresas brasileiras após a adoção, 

demonstrado através das Tabelas mencionadas no item 4.3, constata-se que as mudanças 

ocorridas foram significativas para as empresas brasileiras, os resultados obtidos asseveram que 

apesar das mudanças ter tornado mais complexo o reconhecimento a mensuração e a divulgação 

dos eventos econômicos, os benefícios proporcionados pela IFRS são satisfatórios para às 

empresas. 

O estudo contribui na identificação acerca da aplicabilidade das normas internacionais 

nas empresas brasileiras, apresentando possíveis impactos ocasionado pela a adoção das IFRS, 

bem como demonstrar as principais mudanças que as entidades têm enfrentado na atualidade 

para se adequar as novas práticas contábeis, por meio do processo de convergência aos padrões 

internacionais, a pesquisa proporciona assim, uma visão da temática sob a ótica dos discentes, 

capaz de contribuir para os usuários da contabilidade. 

A pesquisa teve como limitação, os resultados que não podem ser generalizados, por 

causa do tamanho pequeno da amostra e por ter sua população os discentes de uma única 

instituição de ensino superior. Assim, sugere-se para pesquisas futuras, que a população 

pesquisada possa ser mais abrangente, alcançando mais instituições, sejam elas públicas ou 

privadas, de maneira que possa ampliar mais a amostra, visando obter um resultado mais 

generalizado. Além dos discentes seria interessante investigar o posicionamento dos gestores 

da área que estejam atuantes no mercado antes e após a convergência. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo identificar as perspectivas de atuação profissional dos discentes 

de ciências contábeis das IES de Mossoró/RN. Para o alcance do objetivo, realizou-se uma 

pesquisa de descritiva, quantitativa e de levantamento, tendo como instrumento de coleta um 

questionário com questões fechadas aplicado a 190 discentes do curso de Ciências Contábeis 

de três Instituições de Ensino Superior (IES) de Mossoró/RN, sendo duas IES públicas e uma 

IES privada. Os dados foram analisados mediante técnicas da estatística descritiva e, em linhas 

gerais, permitiram concluir que: (i) a maioria dos respondentes pretendem cursar uma pós-

graduação, percebendo-se assim a necessidade de uma formação continuada; (ii) a maioria dos 

discentes pretende atuar nas áreas pública e privada; (iii) a maioria dos discentes consideram 

que a profissão contábil é vista de forma positiva pela sociedade; e (iv) os discentes consideram 

aptos para o exercício da profissão diante dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do 

curso. Portanto, este estudo contribui na identificação das perspectivas de atuação profissional 

dos discentes, fornecendo evidências concretas sobre o papel e as funções do contador no 
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cenário atual, proporcionando o esclarecimento das diversas funções da profissão contábil e a 

sua valorização e reconhecimento frente à sociedade. 

 

Palavras-chave: Profissão contábil. Perspectivas de atuação. Ciências Contábeis. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário econômico atual, o mercado vive em meio a um ambiente de 

competitividade, onde as empresas buscam cada vez mais por inovações e investimentos que 

satisfaçam as necessidades de seus clientes, sendo necessária a participação, integração e o 

engajamento de todos os setores para que os resultados sejam alcançados (MARQUES FILHO 

et al., 2021).  

Nesse contexto, Lemes e Miranda (2014) discorrem que a sociedade contemporânea tem 

passado por constantes mudanças no âmbito socioeconômico, ocasionadas pelo ambiente de 

incerteza e complexidade em que as organizações estão inseridas. O mercado requer 

modernidade, criatividade, novas tecnologias, novos conhecimentos e mudanças urgentes na 

visão através dos paradigmas, impondo assim um novo desafio: o de continuar competindo 

(SANT’ANNA et al., 2016).  

Dutra (2004) considera que as competências necessárias de um profissional são 

previstas e estruturadas de maneira a estabelecer um conjunto ideal de conhecimentos, 

qualificações técnicas, valores e atitudes éticas que se forem desenvolvidas oferecerão um 

melhor desempenho ao trabalho.  

Assim, para tornar-se competitivo, o profissional contábil deve adotar uma nova 

postura, buscando o aperfeiçoamento contínuo e o desenvolvimento de habilidades necessárias 

para atender as exigências do mercado. Desta forma, pode-se perceber que o profissional 

contábil deve buscar obter conhecimentos e se qualificar para que possa desenvolver estas 

competências, além de manter uma postura profissional ética, agindo com moralidade e 

responsabilidade (MEDEIROS et al., 2018). 

Diante disso, este estudo tem como questão problema: quais as perspectivas de 

atuação profissional dos discentes de ciências contábeis das Instituições de Ensino 

Superior (IES) de Mossoró/RN? Portanto, configura-se como objetivo do estudo identificar 

as perspectivas de atuação profissional dos discentes de ciências contábeis das IES de 

Mossoró/RN. 

Para o alcance do objetivo, desenvolveu-se uma pesquisa de caráter descritivo e de 

natureza quantitativa, tendo com procedimento técnico o levantamento de dados, mediante 

aplicação de questionários com perguntas fechadas. Para a análise dos dados, adotou-se técnicas 

da estatística descritiva. 

A pesquisa justifica-se por proporcionar a identificação das perspectivas de atuação dos 

discentes, possibilitando a elaboração de medidas e ações preventivas que sejam capazes de 

contribuir para um melhor desempenho acadêmico, tanto para os educadores quanto para os 

educandos. Desta forma, a pesquisa justifica-se tanto do ponto de vista acadêmico quanto do 

ponto de vista prático, avançando na discussão do tema sob a ótica teórica e profissional. 

A pesquisa encontra-se estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. Na 

sequência apresenta-se o referencial teórico, com a fundamentação necessária para as 

discussões; em seguida, o percurso metodológico para o alcance do objetivo é apresentado; na 

quarta seção, são expostos os achados do estudo; e por fim, a quinta seção apresenta as 

conclusões, apontando as contribuições, limitações e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O cenário atual aponta para crescentes mudanças em todas as áreas do saber humano, 

onde o mercado econômico tem se tornado cada vez mais exigente, buscando profissionais que 

estejam capacitados e preparados para alcançarem os objetivos das organizações. Desta forma, 

a presente pesquisa apresenta um novo contexto do contador nas organizações, tendo em vista 

que a profissão contábil tem se destacado como uma área profissional muito atraente, se 

destacando como uma das melhores remunerações do mercado e sendo uma das mais 

procuradas nos vestibulares.  

Desta forma, como pontos relevantes que embasam a pesquisa, podem ser destacados: 

o campo de atuação profissional e a valorização da profissão contábil; o perfil, as habilidades e 

competências do profissional contábil, os quais serão discutidos ao longo do trabalho, 

contribuindo assim para o alcance do objetivo. 

 

2.1 UM NOVO CONTEXTO DO CONTADOR NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Apesar de o profissional contábil ser possuidor de um leque de oportunidades de atuação 

profissional e de desempenhar suas funções com características diferenciadas; muitas vezes a 

sociedade ainda o visualiza com aquela velha postura de escriturador, guarda-livros, fiscal de 

tributos e o responsável apenas pelas atividades burocráticas das entidades (MARQUES FILHO 

et al., 2021). 

 Neste sentido Marion (2012) afirma que mesmo desenvolvendo diversas características 

e habilidades, o profissional contábil não é devidamente valorizado pela sociedade. 

Complementa ainda que as pessoas avaliam o contabilista como uma pessoa aparentemente 

pouca criativa, tímida e possuidora de poucos talentos.  

Assim, verifica-se que a sociedade ainda possui essa visão, esquecendo-se que para uma 

boa gestão de uma organização, a contabilidade se apresenta como uma das principais 

ferramentas de controle, apoio e gerenciamento de informações, proporcionando aos gestores 

instrumentos de gestão eficientes e eficazes e contribuindo para a tomada de decisões 

(OLIVEIRA; ALTOÉ, 2020). 

 Vale salientar que a evolução da contabilidade está associada ao desenvolvimento da 

sociedade e, fatores econômicos, políticos e culturais influenciam no modo como as pessoas 

visualizam o profissional contábil (FRANCO et al., 2021). Nesse contexto, Oliveira (2003) 

comenta que na época do feudalismo, a sociedade não despertava interesse nem necessidade 

para as ferramentas contábeis, uma vez que o sistema daquela época era baseado em uma 

economia rural, estreitamente ligada a terra e autossuficientes, e cada feudo almejava a 

subsistência sem recorrer a terceiros.  

Desta forma, pode-se perceber que a contabilidade evoluiu e se desenvolveu a partir das 

necessidades da sociedade, que se modifica a cada dia. Constata-se ainda a necessidade dos 

profissionais contábeis se esforçarem cada vez mais para acompanharem as mudanças no 

mundo, quer sejam sociais, econômicas, políticas ou socioculturais, para que assim possam se 

apresentar como profissionais capazes de contribuir para um bom funcionamento das atividades 

organizacionais (MARTENDAL; HOFFMANN, 2020). 

Segundo Marion (2009, p. 28) “uma empresa sem boa Contabilidade é como um barco, 

em alto-mar, sem bússola, totalmente à deriva”. Nessa mesma linha, Scarpin, Scarpin e Calijuri 

(2000) discorrem sobre outra declaração que reforça a valorização da classe contábil, 

destacando que pode ser relacionada ao fato de munir-se de um manancial de informações, de 
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forma detalhada e precisa para os administradores, assim como sua importância para o 

planejamento e controle de suas atividades.  

No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, tem se apresentado como um 

órgão altamente comprometido e atuante para a melhoria e atendimento das necessidades da 

classe contábil. Além das normas emitidas pelo CFC (Normas Brasileiras de Contabilidade – 

NBC e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC), o art. 4º da Resolução CNE/CES n.º 10, 

de 16 de dezembro de 2004, do curso de graduação em Ciências Contábeis, evidencia as 

seguintes habilidades e competências inter e multidisciplinares necessárias para a formação 

profissional: 
 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais;  

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 

III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;  

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;  

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 

equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles 

técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível 

de precisão;  

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 

incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 

financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e 

aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno 

cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação 

de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a 

tomada de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a 

cidadania;  

VII - desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 

gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com a tecnologia da informação;  

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 

diferentes modelos organizacionais (BRASIL, 2004). 

 

Nesse contexto, pode-se perceber que as organizações estão percebendo que sem uma 

boa contabilidade não poderão apresentar dados concretos que representem os atos e fatos 

administrativos do passado e do presente, bem como projetá-los para um futuro próximo, com 

informações úteis e relevantes para a tomada de decisões (MARQUES FILHO et al., 2021).  

Diante do exposto, pode-se notar que a sociedade como um todo ainda possui uma visão 

do profissional contábil de forma limitada, porém este pensamento tem se modificado no 

decorrer dos anos, especificamente nas últimas décadas, onde a ciência contábil ganhou mais 

espaço e maiores proporções no mercado, passando a ser vista pelos empresários como uma 

ferramenta de controle e de apoio na gestão de suas atividades empresariais (MEDEIROS et 

al., 2018). 

A contabilidade é uma das áreas que mais proporcionam oportunidades para o 

profissional no mercado de trabalho altamente competitivo, tendo sido colocada em um patamar 

mais elevado, tendo em vista que a ideia de que a contabilidade serve apenas para fins fiscais 

tem sido, aos poucos, deixada. Hoje, o profissional contábil passa a fazer parte do processo de 

gestão das empresas, melhorando sua imagem perante a sociedade, através do desenvolvimento 

de tarefas construtivas, dinâmicas e criativas. Assim, ao adotar novas estratégias, nota-se que o 

contador melhorou a sua comunicação com a alta administração, além de manter um bom 
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relacionamento interpessoal com os profissionais de todos os setores, contribuindo para uma 

melhor qualidade da decisão (MARION, 2012). 

Verifica-se que nos últimos anos a profissão contábil tem crescido consideravelmente, 

ganhando mais espaço e reconhecimento na sociedade, se apresentando como uma ferramenta 

que muito contribui para a gestão das entidades e para o auxílio na tomada de decisões de seus 

usuários. Assim, nota-se que o campo de atuação profissional contábil é muito amplo, não se 

limitando apenas ao trabalho em um escritório, onde é crescente a demanda por serviços 

contábeis no setor público, privado e no terceiro setor. De acordo com Marion (2012) as 

principais atividades e cargos exercidos pelo profissional contábil podem ser representados por 

meio da Figura 1. 

 
Figura 1: Áreas de atuação do contador

 
Fonte: Adaptado de Marion (2012, p. 29). 

  

 Desta forma, nota-se que a contabilidade pode ser considerada como uma área bastante 

promissora, oferecendo aos seus profissionais um leque de oportunidades de atuação. Além 

disso, verifica-se que o contador pode atuar nos mais diversos segmentos do mercado, seja no 

setor público, privado ou de forma autônoma. Contudo, ressalta-se que apesar das 

oportunidades serem vastas, o que garantirá o acesso e a permanência no mercado de trabalho 

será o diferencial competitivo do profissional, que deverá desenvolver suas atividades com as 

habilidades e competências exigidas pelo mercado. 

Assim, verifica-se a necessidade do profissional contábil manter-se sempre atualizado, 

buscando o aperfeiçoamento contínuo através de cursos de capacitação, oficinas e palestras, 

bem como buscar se especializar em áreas específicas através dos cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado), com o objetivo de desenvolver habilidades e características 

diferenciadas dos demais profissionais, desempenhando seu diferencial competitivo no 

mercado e assegurando novos espaços, caminhos e perspectivas profissionais promissoras. 

 



 

265 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa classifica-se, por sua natureza, como descritiva, pois busca identificar as 

perspectivas de atuação profissional dos discentes de ciências contábeis das IES de 

Mossoró/RN. Vários estudos se utilizam da pesquisa descritiva para análise e descrição de 

problemas relacionados ao campo contábil, em que normalmente ocorre por meio do emprego 

de técnicas estatísticas, desde as mais simples às mais sofisticadas (RAUPP; BEUREN, 2003). 

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa quantitativa. Para Richardson et al. (1999), 

a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego de quantificação, utilizando a coleta de 

dados, garantindo a precisão dos resultados e evitando distorção de análise de interpretação, 

assim possibilitando uma margem ou segurança quanto às inferências.  

Com relação aos procedimentos, esta pesquisa trata-se de um levantamento de dados. 

De acordo com Gil (2008), uma das características mais significativas desta abordagem está no 

uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, onde são solicitadas informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para que, em seguida, mediante a análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados.  

Quanto à definição das amostras, a pesquisa utilizou a amostragem por acessibilidade 

ou conveniência, em que o pesquisador obtém as informações que tem maior facilidade de 

acesso e que as amostras sejam representadas de forma adequada à população (BEUREN, 

2012). Desta forma, as IES de Mossoró-RN foram selecionadas pelo fato de estarem localizadas 

no mesmo município, favorecendo a pesquisa de campo por meio da aplicação de questionários. 

Desta forma, o universo da pesquisa compreende os discentes do 6º ao 10º período do 

curso de Ciências Contábeis de duas IES públicas e uma IES privada do município de Mossoró-

RN. A amostra final reúne 190 discentes que se dispuseram, voluntariamente, a participar da 

pesquisa, mediante respostas ao instrumento utilizado (questionário). 

Portanto, a coleta de dados se deu através de um questionário estruturado com perguntas 

fechadas, de múltipla escolha e por uma escala tipo Likert com grau de importância de 05 

pontos, em casos de afirmação positiva, visando medir o grau de percepção dos discentes quanto 

às perspectivas da profissão, conforme Figura 2.  
 

Figura 2 – Escala de Likert 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Para Carvalho (2007) a escala de Likert contribui significativamente no contexto de uma 

série de perguntas que procura obter informações sobre atitudes a respeito de determinado 

assunto específico. Segundo Gil (2008) a aplicação de questionários permite ao pesquisador 

maior profundidade sobre o tema abordado por meio da observação direta das atividades do 

grupo estudado.  

Os dados coletados são apresentados por meio de tabelas dos programas Microsoft Word 

e Excel (versão Windows 2010) e foram analisados no programa Statistical Package for the 
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Social Sciences - SPSS®, que permitiu realizar a tabulação e análise dos dados coletados através 

do instrumento de pesquisa. A análise das perguntas fechadas e de múltipla escolha se deu por 

meio de técnicas da estatística descritiva. Para a categorização e apresentação dos resultados 

foi realizado um acareamento com a teoria vista no referencial teórico e as respostas dadas pelos 

respondentes do questionário, o que permitiu a resolução do problema do estudo. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 

 Objetivando identificar o perfil dos respondentes da pesquisa, foi questionado no 

instrumento de pesquisa itens correspondentes ao gênero e faixa etária dos discentes, iniciando 

pelo gênero, conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1: Gênero dos respondentes da pesquisa 

Gênero Frequência Absoluta % 

Feminino 119 62,60 

Masculino 71 37,40 

TOTAL 190 100 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os dados da pesquisa demonstram quanto ao gênero dos discentes, em que se percebe 

uma predominância do gênero feminino, tendo em vista que dos 190 participantes da pesquisa, 

62,60% são do gênero feminino contra 37,40% do gênero masculino. 

 
Tabela 2: Faixa Etária dos respondentes da pesquisa 

Faixa etária Frequência Absoluta % 

Entre 18 e 23 anos 109 57,40 

Entre 24 e 30 anos 66 34,70 

Entre 31 a 40 anos 11 5,80 

Acima de 40 anos 4 2,10 

TOTAL 190 100 

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com relação à faixa etária, verifica-se que o público maior está concentrado na faixa de 

18 a 23 anos, representando 57,40% dos discentes; verificando-se também que 34,70% estão 

entre 24 e 30 anos; 5,80% entre 31 e 40 anos e apenas 2,10% estão acima de 40 anos de idade. 
 

4.2 PERSPECTIVAS DOS DISCENTES EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS FRENTE A 

PROFISSÃO 

 

Nesse tópico, aborda-se as perspectivas dos discentes do curso de Ciências Contábeis 

acerca da profissão contábil, como a área que pretendem atuar, reconhecimento do contador 

perante a sociedade, perspectivas no curso de ciências contábeis e o que pretendem fazer após 

a conclusão do curso.  

Por meio da Tabela 3, é possível identificar as perspectivas de atuação na profissional 

contábil dos discentes do curso de Ciências Contábeis em estudo. Verificou-se que 50,50% dos 

respondentes pretende atuar na área pública; 31,60% deseja atuar na área empresarial; apenas 

6,30% pretende seguir a profissão de forma autônoma; 10,50% pretende ingressar na carreira 

acadêmica (ensino) e apenas 1,10% dos respondentes não pretende atuar na área.  
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Tabela 3: Perspectiva de atuação na profissão contábil 

Área de Atuação Frequência Absoluta % 

Área Pública  96 50,50 

Área Empresarial  60 31,60 

Profissional autônomo  12 6,30 

Ensino 20 10,50 

Não pretende atuar na área 2 1,10 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Neste contexto, Viali (2014) realizou uma pesquisa com os formandos em Ciências 

Contábeis de Brasília-DF, buscando identificar a escolha ideal para um profissional de sucesso 

com uma boa estabilidade financeira. Verificou-se que 44,44% dos alunos optaram pelo setor 

público; 24,44% demonstraram preferência pela área empresarial, afirmando ainda que é 

necessário ser empregado de uma empresa particular de grande porte e de renome e 31,11% 

afirmaram que é preciso ter o seu próprio negócio, optando-se assim pelo exercício da profissão 

de forma autônoma.  

Nesta mesma linha, de acordo com Marion (2012) as principais atividades e cargos 

exercidos pelo profissional contábil estão dispostas nas seguintes áreas de atuação: empresarial, 

pública, independente (autônoma) e ensino. Desta forma, verifica-se que a contabilidade é uma 

das áreas que mais proporcionam oportunidades para o profissional em meio ao cenário 

competitivo, sendo oferecido ao discente um leque de oportunidades. 

Investigou-se se os discentes se consideram aptos para atuar no mercado de trabalho 

com os conhecimentos adquiridos no curso de Ciências Contábeis até o presente momento, 

conforme Tabela 4. 

 
Tabela 4: Percepção dos discentes quanto às suas aptidões para o mercado 

Opinião Frequência Absoluta % 

Definitivamente não 6 3,20 

Provavelmente não 44 23,20 

Indeciso 42 22,10 

Provavelmente sim 85 44,70 

Definitivamente sim 13 6,80 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Constatou-se que 23,20% consideram que provavelmente não estão aptos; 22,10% estão 

indecisos; 44,70% declararam provavelmente sim; e apenas 6,80% afirmaram definitivamente 

sim e 3,20% definitivamente não. Neste contexto, o art. 3º, da Resolução CNE/CSE n.º 10, de 

16 de dezembro de 2004, diz que o curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar 

condições para que o futuro contabilista seja capacitado a compreender um conjunto de 

questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, além de apresentar pleno 

domínio das responsabilidades funcionais e revelar capacidade crítico-analítica de avaliação.  

Diante disso, verifica-se que a maioria dos discentes consideram-se aptos para o 

exercício da profissão diante dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso; 

contudo percebe-se também que há um considerável número de discentes que estão indecisos e 

acreditam provavelmente não estar capacitados para o desenvolvimento da profissão. 
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Tabela 5: Reconhecimento do contador pela sociedade 

Opinião Frequência Absoluta % 

Discordo totalmente 9 4,70 

Discordo 73 38,40 

Não concordo nem discordo 39 20,50 

Concordo 61 32,10 

Concordo totalmente 8 4,20 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Observa-se que na opinião dos discentes acerca do reconhecimento da profissão contábil 

pela sociedade, foi indagado se a profissão é vista de forma positiva, tendo como seguintes 

resultados: 38,40% dos respondentes discordam desta afirmativa, contra 32,10% dos 

respondentes do questionário que concordam (Tabela 5). Em contrapartida, 20,50% dos 

discentes declararam que não concordam nem discordam e apenas 4,70% discordam totalmente 

e 4,20% concordam totalmente. Nesta perspectiva, Marion (2012), corrobora com o resultado 

da pesquisa afirmando que mesmo desenvolvendo diversas características e habilidades, o 

profissional contábil não é devidamente valorizado pela sociedade. Complementa ainda que as 

pessoas avaliam o contabilista como uma pessoa aparentemente pouca criativa, tímida e 

possuidora de poucos talentos. 
 

Tabela 6: Pretensões dos discentes em cursar uma pós-graduação 

Opinião Frequência Absoluta % 

Definitivamente não 5 2,60 

Provavelmente não 10 5,30 

Indeciso 21 11,10 

Provavelmente sim 80 42,10 

Definitivamente sim 74 38,90 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

  

Investigou-se ainda se os discentes em estudo pretendem cursar uma pós-graduação. 

Conforme a Tabela 6, verifica-se que 42,10% declararam provavelmente sim e 38,90% 

definitivamente sim; 11,10% estão indecisos; 5,30% provavelmente não pretendem e apenas 

2,60% não desejam cursar uma pós-graduação.  

Diante disso, Carvalho (2002) comenta que o fim do curso de graduação, por si só, não 

garante o sucesso profissional, sendo este o primeiro passo de uma longa caminhada, assim 

tornando-se necessária a formação continuada, tendo em vista que diante do atual cenário 

competitivo as empresas têm buscado por profissionais diferenciados e especializados, 

contribuindo para a consecução dos objetivos organizacionais. Desta forma, percebe-se que 

após a conclusão do curso os discentes devem buscar o aperfeiçoamento contínuo, a fim de 

adquirir conhecimentos que os torne capacitados para o mercado de trabalho.  
 

Tabela 7: Perspectiva no curso de Ciências Contábeis 

Opinião Frequência Absoluta % 

Concluir o curso e ingressar no mercado de trabalho 124 65,60 

Concluir o curso e iniciar uma pós-graduação 33 17,40 

Concluir o curso e ser aprovado em um concurso público 30 15,80 

Concluir o curso e ser aprovado no exame de suficiência 3 1,60 

Apenas concluir o curso 0 0,0 

TOTAL 190 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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 Observa-se na Tabela 7 a principal perspectiva dos discentes no curso de ciências 

contábeis. Verificou-se que 65,60% dos respondentes pretendem concluir o curso e ingressar 

no mercado do trabalho; 17,40% optaram por concluir o curso e iniciar uma pós-graduação; 

15,80% desejam concluir o curso e a aprovação em um concurso público; Apenas 1,60% 

pretendem concluir o curso e a aprovação no exame de suficiência e nenhum dos discentes 

pretendem apenas concluir o curso.  

Nesta perspectiva, Viali (2014) realizou uma pesquisa com o objetivo de identificar as 

pretensões dos discentes após o término do curso. Como resultados obtidos, 42,50% dos 

respondentes pretendem cursar uma pós-graduação; 17,50% ensejam atuar na área contábil, ou 

seja, ingressar no mercado de trabalho e 40% dos respondentes do instrumento da pesquisa 

pretendem prestar concurso público.  

Desta forma, verifica-se que a maioria os discentes do curso de Ciências Contábeis das 

IES de Mossoró estão em busca de sua inserção no mercado de trabalho, seguidos daqueles que 

desejam cursar uma pós-graduação, buscando o aperfeiçoamento contínuo, e dos que almejam 

a aprovação em um concurso público, objetivando a estabilidade financeira. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo identificar as perspectivas de atuação profissional 

dos discentes de ciências contábeis das IES de Mossoró. Verificou-se em relação ao interesse 

dos discentes quanto a se especializarem, que a maioria dos respondentes pretendem cursar uma 

pós-graduação, percebendo-se assim a necessidade de uma formação continuada.  

Quanto as principais perspectivas de atuação profissional, a pesquisa aponta que 50,50% 

dos discentes pretendem atuar na área pública. Além disso, destaca-se também o vasto campo 

de atuação profissional contábil, em que o discente possui diversas opções de escolha, podendo 

atuar também na área empresarial, independente (autônomo) e no ensino. Percebeu-se também 

que 65,60% dos discentes pretendem concluir o curso e ingressar no mercado de trabalho, sendo 

esta a principal perspectiva dos discentes.  

Além destes pontos, também foi considerada a valorização da profissional contábil, 

buscando-se identificar se a contabilidade é vista de forma positiva pela sociedade. Como 

resultado, verificou-se que 38,40% discordam desta afirmativa e 32,10% dos discentes afirmam 

que a contabilidade é vista de forma positiva. Identificou-se também se com os conhecimentos 

adquiridos no curso de ciências contábeis os discentes consideram-se aptos para o mercado de 

trabalho. Como resultado, verificou-se que a maioria dos discentes consideram-se aptos para o 

exercício da profissão diante dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso; 

contudo percebe-se também que há um considerável número de discentes que estão indecisos e 

acreditam provavelmente não estar capacitados para o desenvolvimento da profissão. 

 Portanto, este estudo contribui na identificação das perspectivas de atuação profissional 

dos discentes, fornecendo evidências concretas sobre o papel e as funções do contador no 

cenário atual, proporcionando o esclarecimento das diversas funções da profissão contábil e a 

sua valorização e reconhecimento frente à sociedade.  

Como limitações, a presente pesquisa destaca o fato de ser apenas um estudo de 

levantamento aplicado somente nas instituições de ensino superior da cidade de Mossoró/RN, 

fato este que não se podem generalizar os resultados encontrados. Por esse motivo, recomenda-

se para futuras pesquisas a replicação e aperfeiçoamento da metodologia utilizada na análise 

deste estudo em outras IES e com outros grupos amostrais. 
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RESUMO  

 

No Brasil cresce a necessidade de discussões sobre a diminuição da carga tributária. Através de 

um planeamento tributário legal isso é possível. Este estudo buscou identificar a percepção e o 

conhecimento que os discentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em Mossoró 

possuem quanto aos atos de elisão e evasão fiscal, apresentando situações práticas de 

planejamento tributário lícito e ilícito. A pesquisa classifica-se como descritiva. Quanto ao 

problema, adotou-se uma abordagem qualitativa, mediante pesquisa bibliográfica. Dos 

procedimentos, o estudo maneja-se com estudo de caso, mediante questionário. As análises dos 

questionários demonstram um bom desempenho perceptivo entre os alunos estudado. As 

análises dos questionários, demonstram que o desempenho perceptivo entre os alunos 

estudados, em todos os questionamentos apresentados, possui respostas corretas em nível 

superior as respostas incorretas. As limitações desta pesquisa se deram pela aplicabilidade dos 

questionários uma vez que foi decretado estado de calamidade diante de uma pandemia global. 

Este estudo contribui para o estudo dos alunos em todos âmbitos de ensino, mensurando o 

conhecimento do discentes do curso de ciências contábeis da UERN e levando à reflexão sobre 

metodologias que poderão ser desenvolvidas, afim de reafirmar a necessidade de capacitação 

continuada e contribuir com a classe. 

 

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Elisão Fiscal. Evasão Fiscal. Percepção. Discente. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

O Planejamento tributário se configura relevante para toda a organização, pois o tributo 

implica diretamente em custo. Nesse sentido há uma necessidade atentar-se as formas legais 

que resulte em redução deste para a empresa. Em primeira análise o planejamento tributário 

busca conhecer a entidade através de suas práticas contábeis, suas práticas gerenciais e sua área 

de atuação, e, em conformidade com suas leis vigentes oferecer uma possibilidade de economia 

tributária, esse processo leva o nome de elisão fiscal. (COELHO; BOTELHO, 2015). 
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Em sentido oposto, a modificação do tributo depois da ocorrência do fato gerador, torna-

se ilegal, podendo sujeitar o profissional contador e até os sócios ao processo criminal. Torres 

(2013) ressalta que o único critério seguro (distinguir a fraude da elisão) é verificar se os atos 

praticados pelo contribuinte, para evitar, retardar ou reduzir o pagamento de um tributo foram 

praticados antes ou depois da ocorrência do respectivo fato gerador: na primeira hipótese, trata-

se de elisão; na segunda, trata-se de fraude fiscal. 

A fim de minimizar a carga tributária no processo de tributação, o empresariado tem 

buscado os profissionais da contabilidade para tornar esse percurso mais econômico, não se 

abstendo de atender as exigências do fisco é o que diz Fari; Nogueira (2007). Ainda segundo 

Fari; Nogueira (2007) o contador exerce o papel primordial no sistema de planejamento 

tributário na empesa, não apenas conhecendo a legislação, mas também conhecendo a empresa. 

É necessário que o mesmo esteja atento as regras que, hoje, estão sempre se modificando, de 

forma a não praticar atos ilícitos, muitas vezes em desconhecimento de modificações nesta. 

Com o advento do Código Civil (2002), a responsabilidade do contador aumentou ainda mais. 

O código dentre suas diretrizes expões que aquele que cometer ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência de forma que produza danos, comete ato ilícito. 

Diante da necessidade de novas discussões para o melhoramento do ensino e 

compreensão do planejamento tributário, atos lícitos e ilícitos. Este artigo levantou o seguinte 

questionamento, qual o nível de percepção e conhecimento que discentes da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte possuem a respeito dos atos de elisão e evasão fiscal? O objetivo 

é identificar se os alunos possuem a percepção e conhecimento sobre os atos de elisão e evasão 

fiscal, fundamental na realização dos procedimentos legais e ilegais no planejamento tributário. 

Por meio de um questionário que abordou questões alusivas a norma que rege o planejamento 

tributário, foi verificado a quantidade de acerto as questões, possibilitando maiores discussões 

sobre essas algumas situações tributárias. Este estudo se justifica pela evolução dos sistemas de 

informações, constantes alterações no conjunto de leis, causando mais risco ao contribuinte, 

podendo gerar muitas perdas monetárias e transtornos para a operação das empresas. 

Trabalhos como de Oliveira e Gonsalves (2013), enfatizam a significância do 

planejamento tributário nas instituições; Siqueira, Curry e Gomes (2011), abordando o 

planejamento tributário como uma ferramenta de gestão e Pilati e Theiss (2016), que se 

propõem a identificar situações de elisão, evasão e o nível de conhecimento do profissionais 

contadores, ajudam no processo de afirmação da necessidade de adotar-se o planejamento 

tributário na gestão e ressaltar que, para isto, é imprescindível que os gestores, de forma 

continuada, atualizem-se em relação às normas, que estão em constante mutações. Já Fonseca 

(2017) busca analisar apercepção dos discentes do curso de ciências Contábeis quando a 

importância do conhecimento em planejamento tributário. Estes trabalhos corroboram a 

importância do tema para o universo do estudo. 

A pesquisa contribui para o estudo dos alunos em todos os âmbitos de ensino, e/ao tema 

abordado, acrescentando mais uma nova análise aos discentes da Uern. Contribui também para 

a reflexão sobre metodologias que poderão ser desenvolvidas, afim de reafirmar a necessidade 

de capacitação continuada e agregar a classe contadora, tendo em vista o risco de perda de 

espaço para outras classes, como a do direito, citado por Pilati e Theiss (2016) como uma classe 

que domina a letra, e perdas monetárias. Elas também sugerem que os contadores devem sempre 

está se reformando, pois, as leis e outros regimentos estão em constante mutações. 

Este trabalho inicia com esta introdução. Em seguida, apresenta-se o referencial teórico 

com um aprofundamento sobre o planejamento tributário, norma geral antielisão do direito 

brasileiro e o grau de conhecimento do contador em contabilidade tributária. No terceiro 

momento, aborda-se a metodologia do estudo, com sua tipologia e esclarecimento de como foi 
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elaborado o instrumento de pesquisa, a amostra encontrada e a análise dos dados empregados. 

Apresenta-se a análise dos resultados encontrados, e, finalmente, a conclusão do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Coelho e Botelho (2015) explicam que a redução dos custos por meio do planejamento 

tributário é uma necessidade constante em todas as empresas brasileiras, pela alta carga 

tributária, o ambiente competitivo e a legislação muito complexa. No caso dos tributos, o 

acompanhamento é algo que se impõe de forma ainda mais premente, pois este sofreu fortíssimo 

incremento nos últimos anos, algo preocupante aos empresários, pois a capacidade de gerar 

benefícios imediatos a entidade é remota. 

Siqueira (2011) afirma que não se confunde planejamento tributário com sonegação 

fiscal. Planejar é escolher, entre duas ou mais opções lícitas, a que resulte no menor imposto a 

pagar ou postergar o pagamento. Sonegar, é se utilizar de meios ilegais, como fraude, simulação 

e dissimulação, para deixar de recolher o tributo devido, sendo considerado como omissão 

dolosa tendente a impedir ou a retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 

autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal. É o que afirma Fari; 

Nogueira (2007) e ressaltando que quando se pretende realizar um planejamento tributário é 

preciso distinguir o princípio que diferencia elisão de evasão fiscal. 

Planejamento tributário se dá com o conjunto de medidas tomadas por uma empresa 

para, dentro dos limites da legalidade, diminuir a carga tributária a qual está submetida. De 

forma preventiva, Fabretti (2009) explica que o planejamento tributário representa uma 

atividade estritamente preventiva que estuda os atos e fatos jurídicos visando diminuir os ônus 

tributários mediante a escolha da melhor opção legal disponível, possuindo ainda como objetivo 

a economia tributária, a fim de, maximizar os lucros e minimizar as perdas. 

Essa prática aproveita-se das discrepâncias e das diversas legislações tributárias, que 

diferem não apenas entre as atividades, mas também entre localidades, por exemplo. Neste 

sentido a terminologia mais adequada para definir planejamento tributário, é, o caminho menos 

oneroso que a empresa escolhe a partir de diversas opções e ações, para se submeter-se há um 

processo de pagamento ao fisco. Resguardado a atenção para que não incorra em infrações 

fiscais. Se bem efetuado, de preferência com auxílio profissional, o planejamento tributário 

pode ajudar a empresa a reduzir a carga de impostos, taxas e contribuições devida, permitindo 

que ela se torne mais competitiva, pratique preços mais baixos e faça maiores investimentos. 

Dentre estas as que mais causa tensões ao empresariado, são as multas e autuações pelos agentes 

fiscalizadores. Importa salientar conceitos primários de atos lícitos e ilícitos na criação ou/e 

ação de planejamento tributário, ou em caso desta segunda, ação pós fato gerador. 

 

2.1 ELISÃO FISCAL  

 

Oliveira e Gonsalves (2013) definem a elisão fiscal como a execução de procedimentos 

lícitos e éticos antes do fato gerador, para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. 

Lannes e Machado (2010) mencionam que a elisão se promove diante de duas faces, uma 

decorrente da lei onde a própria legislação induz a redução de tributos, como é o caso de 

incentivos fiscais. Outra, resultante de brechas e lacunas existentes na lei. Neste caso, a empresa 

usa elementos não proibidos por lei ou aqueles que evitem o fato gerador. 

Ainda para Oliveira e Gonçalves (2013) vale apena destacar que a seleção da alternativa 

mais viável deve ser verificada antes da ocorrência do fato gerador. Além disso, o que é válido 
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para uma empresa pode não ser para outra. Decorrerá a partir da avaliação exclusiva de cada 

caso separadamente. 

 

2.2 EVASÃO FISCAL  

 

Evasão fiscal é a prática, concomitante ou posterior à incidência do fato gerador, que se 

utiliza de técnicas proibidas em lei, como simulação, fraude ou sonegação, para se esquivar do 

pagamento de tributos. Esta prática é considerada crime contra a ordem tributária e contra as 

relações de consumo segundo a lei 8.137/90. 

A Lei nº 8.137/90 que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 

tributo mediante as condutas discriminadas em seu texto. Destacam-se: Omitir informação ou 

prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; Fraudar a fiscalização tributária, inserindo 

elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 

pela lei fiscal; Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro 

documento relativo à operação tributável; Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 

documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; Negar ou deixar de fornecer, quando 

obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação 

de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.  

 

2.3 CONHECIMENTO DO CONTADOR EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA  

 

Nesse cenário, precisamos destacar o papel do contador, que deve direcionar as 

operações internas do negócio e ser responsável por diferentes conciliações, controles e 

apurações de impostos. Esse profissional também tem a responsabilidade de coordenar equipes 

internas e colaborar com elas, descobrindo falhas e pontos críticos que precisam ser ajustados 

para a execução do planejamento (FARI; NOGUEIRA, 2007). 

Isso significa que o contador deve estar em constante atualização, mesmo que sua rotina 

esteja consolidada pelo tempo, isso evita falhas comuns, como deixar de escriturar diversos 

créditos de impostos recuperáveis. Pilati e Theiss (2016) atentam para a indispensabilidade da 

renovação desse conhecimento e atualização das informações que alimentam a organização da 

empresa. 

 
Uma grande empresa multinacional, totalmente informatizada e cujo controle fiscal 

era “impecável”. Entretanto, o treinamento do escriturário fiscal foi deixado de lado, 

por se achar que a despesa era desnecessária. Por simples falta de conhecimento da 

matéria, o funcionário deixou de escriturar vários créditos de impostos recuperáveis, 

como IPI (Impostos sobre produtos industrializados), ICMS (imposto sobre circulação 

de mercadorias), PIS (Programa de integração social) e COFINS (contribuição para 

financiamento da seguridade social) não cumulativos. Com isso a empresa 

desperdiçou milhares de reais em créditos, em consequência de erro na interpretação 

nas mudanças das normas fiscais (PILATI; THEIS, 2016, p 65). 
 

Com constantes alterações na legislação tributária, cresce a importância do profissional 

de contabilidade, principalmente daquele que está sempre atualizado e que presta um serviço 

de excelência. Crescem também os cursos profissionalizantes e de especialização na área 

tributária para contadores e profissionais de Direito. Ambos encontraram no planejamento 

tributário uma forma de realização profissional e financeira, tanto pelas multas e autuações 

como pela economia de tributos (PILATI; THEIS, 2016). 
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3 METODOLOGIA  

 

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa, que é, identificar e analisar o grau de 

percepção que os alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) campus 

Mossoró. Foi analisado se os alunos possuem a percepção quanto as normas que regem o 

planeamento tributário, e se estes diferenciam os atos elisivos dos evasivos.  

A pesquisa classifica-se como descritiva e com enfoque qualitativo, uma vez que tem 

como objetivo saber a percepção dos alunos. Segundo Silva (2008), a pesquisa qualitativa é 

uma metodologia de caráter exploratório, seu foco está no caráter subjetivo do objeto analisado 

e busca compreender o comportamento estudando as suas particularidades e experiências 

individuais. 

Dos procedimentos, o estudo maneja-se por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso, com coleta de dados mediante questionário. Com perguntas abertas. Para Vegara (2005), 

estes dados serão confrontados com a literatura buscada no estudo, sua análise se dará em razão 

desse confronto.  

A classificação do tempo é transversal. Para Silva (2008), o estudo transversal é um tipo 

de pesquisa que analisa dados de variáveis coletadas em uma população amostral ou em um 

subconjunto predefinido. Esta pesquisa foi desenvolvida em um período de 20 meses, onde seus 

resultados se encerram em dezembro de 2020. 

O tratamento dos dados se deu pela análise de frequência, que mede a quantidade de 

alunos respondentes, e o percentual destes alunos em relação ao total de respostas. Os discentes 

identificaram situações de atos legais e ilegais perante as leis eu regem o ordenamento do tributo 

no Brasil. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Nesta seção, são apresentados os resultados do estudo, com o propósito de responder ao 

objetivo da pesquisa, identificar o nível de acerto dos discente da Uern em situações de elisão 

e evasão fiscal. Seguem as informações coletadas na pesquisa em quadros com suas respectivas 

análises. O primeiro quadro mostra o perfil dos respondentes:  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

 

Da amostra da pesquisa em estudo, do total de 27 discentes, todos são alunos da 

graduação em Ciências Contábeis. A faixa etária dos alunos são entre 21 e 37 anos conforme 

tabela 1 a seguir: 

 
Tabela 1: Faixa etária dos respondentes 

Idade Frequência Percentual 

17 a 20 anos 2 7,00% 

21 a 23 anos 8 29,60% 

24 a 26 anos 6 22,00% 

27 a 30 anos 9 33,30% 

31 a 36 anos 1 3,70% 

Acima de 37 anos  1 3,70% 

Total  27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).   

 

Conforme resultados, os respondentes possuem faixa etária entre 17 e 20 anos são 
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7,0%, os que possuem entre 21 e 23 são 29,6% da amostra, com idade entre 24 e 26 anos 

somam 22,0%, a maior parte de respondes está entre 27 e 30 anos com percentual de 33,0% 

da pesquisa, em seguida vem alunos que possuem idade de 31 anos que são 3,7% e 37 anos 

também 3,7% da amostra. 

 
Tabela 2: Gênero dos respondentes 

            Gênero Frequência Percentual 

Masculino 10 37,00% 

Feminino 17 63,00% 

Total 27 100% 

                                        Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Respondentes masculino foram 37% masculino e 63% respondentes feminino. 

Podemos destacar que houve uma frequência e percentual de respondentes do gênero feminino 

em relação ao gênero masculino. 

Visto que essa disciplina ofertada no 5º período do curso de ciências Contábeis na Uern, 

foi perguntado aos alunos se eles estão cursando, já cursaram anteriormente ou cursaram a dois 

ou mais períodos anteriores. Essa posição é necessária para este estudo, pois esta disciplina 

embasa o conhecimento no dos discentes no tema proposto. 

 
Tabela 3: Posição na disciplina ''Contabilidade e Planejamento Tributário'' 

                                                                         Frequência Percentual 

Estou cursando a disciplina Planejamento Tributário 2 7,4% 

Já cursei a disciplina no período anterior 
3 11,1% 

Já cursei a disciplina a dois ou mais períodos anteriores 20 74% 

Não cursei a disciplina 2 7,4% 

Total 27 100% 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

O total da amostra é caracterizado por 7,4% estão cursando a disciplina Contabilidade e 

planeamento Tributário. Para outra parcela 11,1% dos alunos que responderam já haver cursado 

esta em um período anterior. E, em maior porcentagem os alunos que declararam já haver 

cursado há dois ou mais períodos anteriores. Isso mostra que, para 96,3% dos alunos 

respondentes possuem uma base teórica referente a pesquisa. 

A diretriz curricular do Conselho Nacional Educação Nº 10/2004, publicada pelo 

Ministério da Educação e Cultura, através do Conselho Nacional de Educação, cita as seguintes 

competências e habilidades que a disciplina contabilidade tributária deve proporcionar ao 

aluno:  

 
a) agregar conhecimentos que possibilitem aos acadêmicos interpretar e empregar corretamente a 

legislação tributária em vigor e seus reflexos nos livros contábeis; 

b) proporcionar conhecimentos que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da cultura 

tributária “federal, estadual e municipal” incentivando o poder de decidir qual o melhor 

“caminho tributário” a ser adotado pelas empresas quando enfrentarem o mercado de trabalho 

atual; 

c) usar adequadamente a linguagem contábil, sob a abordagem da teoria da comunicação 

(semiótica); e  

d) usar raciocínio lógico e crítico-analítico para a solução de problemas vinculados aos custos 

tributários. 
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4.2 CONHECIMENTO NAS DIRETRIZES DO TRIBUTO 

 

Foi apresentado aos alunos o questionamento quanto ao conjunto de normas que regem 

o ordenamento jurídico referente ao tributo. Com a seguinte pergunta: O ordenamento jurídico 

Brasileiro possui algumas leis que trazem diretrizes e normas de aplicabilidade dos tributos, 

extensão, alcance, limites, direitos e deveres aos contribuintes (LIMA, 2016). 

 
Tabela 4: Normas e Diretrizes que versam acerca do tributo 

          Normas/Diretrizes                                                          Frequência Percentual 

Receita Federal 7 25,9% 

Código Tributário Nacional 14 51,9% 

Conselho Nacional de Contabilidade (CFC) 0 0% 

Lei 8.137/1990(Lei dos Crimes Contra ordem Tributária 5 18,5% 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 1 3,7% 

Total 27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Neste questionamento os alunos informaram o seu conhecimento quanto a estrutura de 

ordenamento quanto a extensão, o alcance, limites, direitos e deveres, enfim, toda a composição 

de regras que é apresentado a sociedade. 25,9 % dos alunos informam que a Receita Federal 

faz parte desta estrutura. Resposta procedente visto que esse órgão alimenta a estrutura de 

fiscalização do tributo no Brasil. Responderam que o Código Tributário Nacional faz parte desta 

estrutura 51,9%. O código Tributário Nacional, em seu artigo 116, dentre suas muitas 

especificações, trata sobre a autoridade a administração pública em suspender negócios ilícitos 

praticados por qualquer entidade, e este código é a espinha da estruturação tributária no país 

(LANNES; MACHADO, 2012). Nenhum aluno considerou o Conselho Nacional de 

Contabilidade como órgão pertinente a estruturação tributária. Porém esse órgão emite 

Pronunciamentos pertinentes a composição e o alcance tributável ao fisco Brasileiro, exemplo 

é o CPC 32 segundo o Comitê d e Pronunciamentos Contábeis. 

 

4.3 CONHECIMENTO E DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATOS ELISIVOS E ATOS 

EVASIVOS 

 

Neste questionamento foi apresentado aos alunos um conceito descrito por Oliveira e 

Gonçalves (2013) como a definição de que o ato legal deve se antecipar ao fato gerador, visto 

que, este, realizado, não há mais ações que poderão ser executadas a fim de reduzir, postergar 

ou evitar o tributo. 

Oliveira e Gonsalves (2013) definem a elisão fiscal como a execução de procedimentos 

lícitos e éticos antes do fato gerador, para reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária. 

No planejamento tributário desenvolvido pela empresa, o método legal utilizado para diminuir 

o peso da carga tributária é denominado Elisão Fiscal. 

 
Tabela 5: Conhecimentos em atos elisivos 

 Frequência Percentual 

Concordo Totalmente 17 63%% 

Concordo Parcialmente             6 22,2% 
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Indiferente               4 14,8%% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

Discordo Parcialmente              0 0,00% 

Total             27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Neste questionamento os alunos se posicionaram quanto a sua capacidade de diferenciar 

atos elisivos dos atos evasivos. Oliveira (2005) afirma que um ponto significante para distinção 

de evasão e elisão é o critério temporal. Enquanto na evasão, os atos do contribuinte 

materializam-se no instante ou após a ocorrência do fato gerador, na elisão, a ação do 

contribuinte acontece sempre antes da ocorrência do fato gerador. Contudo, o mesmo autor 

ressalta que o critério cronológico, por si só, não é suficiente para delimitação ou diferenciação 

entre um ato lícito de um ilícito. Não são raras as situações nas quais a fraude pode ocorrer antes 

da realização do fato gerador, a exemplo do atacadista que emite nota fiscal adulterada, anterior 

à saída da mercadoria da loja. 

As repostas em sua maioria definiram como Elisão Fiscal a execução de procedimentos 

lícitos éticos antes do fato gerador. Para 63% dos respondentes esta é a resposta assertiva frente 

ao tema abordado. Alunos que concordaram parcialmente foram 22,2%, caracterizando resposta 

assertiva. As respostas indiferentes somam 14,8%, foi considerada um desconhecimento por 

parte do estudante. É possível analisar que para 85,2% dos alunos, mesmo em resposta indireta, 

a maioria concorda que a elisão fiscal como é a execução de procedimentos lícitos e éticos antes 

do fato gerador. Porcentagem positiva no quesito abordado, mostrando a capacidade de 

discernimento e distinção destes. 

 

4.3.1 Conhecimento e Diferenciação entre Atos Elisivos e Atos Evasivos 

 

Evasão fiscal é uma prática que se utiliza de técnicas proibidas em lei, como simulação, 

fraude ou sonegação, para se esquivar do pagamento de tributos de acordo com a Lei nº 

8.137/90. Neste caso, os discentes identificarão se o fato de duas empresas individuais, se 

utilizarem de um grau de parentesco para pulverizar suas receitas e usufruir de tributação 

privilegiada, configura-se uma ação elisiva ou evasiva. 

A constituição de duas empresas individuais, que ocupam um mesmo espaço físico, 

desenvolve o mesmo objeto social, utilizam os mesmo colaboradores e maquinários, estoques 

e, cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, objetivando reduzir custos, 

usufruir tributação privilegiada (Simples Nacional) e pulverizar receitas. Tal prática configura-

se evasão fiscal, neste caso, o compartilhamento, é ilegal (PILATI; THEIS, 2016). 

 
Tabela 6: Conhecimento em atos Evasivos 

 Frequência Percentual 

Concordo Totalmente        15 55,60% 

Concordo Parcialmente 6 22,20% 

Indiferente 5 19% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

Discordo Parcialmente 1 3,7% 

Total            27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 
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Estes questionamentos se propõem a identificar a capacidade de diferenciação dos alunos 

perante a separação que deve haver em entidades que possuem o mesmo objeto social. Não há 

legislação que veda ação de ocupar o mesmo espaço físico, ou até mesmo o grau de parentesco, 

no entanto, a prática do compartilhamento de insumos, estoques e funcionários é tido como 

prática evasiva, quando a ação visa a pulverização de receitas. O Art. 50 da lei 10.406 afirma 

que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 

couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas 

relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios 

da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 

Conforme pergunta, considera-se ilícita a criação de duas empresas com mesmo objeto 

social, no mesmo espaço físico, que utilizam os mesmos colaboradores e funcionários com 

intenção de usufruir de tributação privilegiada. De acordo com o art. 50 a situação acima é 

considerada abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial. A pesquisa mostra que os respondentes possuem um bom conhecimento 

da legislação quanto a não permissão dessas formas de redução de tributos, e diferenciam os 

atos lícitos dos ilícitos. 

No cenário tributário atual, não há nenhuma lei que impeça as empresas de optarem por 

cidades ou estados que lhes ofereçam uma carga tributária mais atrativa. Diante disto, Hair, 

Lannes (2014) afirmam que sem esse impedimento, as organizações podem instalarem suas 

sedes ou filiais livremente objetivando uma menor carga tributária. 

O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 

prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 

hipóteses previstas nos incisos I a XXII (Lei Complementar 116 Art3). Uma empresa de serviços 

de saúde, assistência médica, decide mudar sua sede para o município vizinho, visando pagar 

ICMS com uma alíquota menor.  

 
Tabela 7: Situação de Elisão Fiscal 

 Frequência Percentual 

Elisão Fiscal 14 51,9% 

Evasão Fiscal 13 48,1% 

Total 27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Nesta pergunta da pesquisa, o percentual de respostas que considera correta a resposta 

elisão fiscal predominou, com um grau ótimo de acertos pelo percentual de 51,9%. Demonstra 

que os discentes estão cientes no que diz respeito ao agir dentro da lei, pois na mudança da sede 

da empresa para outro município o imposto ICMS pode ser cobrado no local do estabelecimento 

prestador. Todavia, 48,1% ainda consideram essa ação ilícita. O motivo que levou alguns alunos 

a considerarem essa ação ilícita não se sabe. De acordo com Hair, Lannes (2014) esclarece que 

a lei não proíbe que os estabelecimentos escolham o lugar onde exercerão atividades, uma vez 

que os contribuintes possuem liberdade de optar por aqueles mais convenientes a si, mesmo se 

a definição do local for exclusivamente com objetivos de planejamento fiscal. 

 

4.4 PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA NOTA FISCAL 

 

A Nota Fiscal é um recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou 

serviços. Ela documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos. Nesta situação 
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apresentada, o objetivo é que os alunos apresentem o conhecimento quanto a importância da 

nota fiscal, visto que este documento é necessário para a conformidade com A lei 8.846/1994 

que afirma ser fraude em caso de omissão. 

A empresa Delta Alimentos Eireli possui um faturamento mensal superior a 250.000,00 

reais. Em seu setor de compras foi realizada uma compra a empresa soluções em refrigeração 

LTDA, o maquinário custou 88.000,00 reais. No processo de compra foi usado apenas um 

instrumento contratual para definir a forma de pagamento e os prazos que deverão ser 

considerados. Esta prática configura-se ilegal, por quanto não foi emitida nota fiscal de compra. 

 
Tabela 8: Omissão de Nota Fiscal 

 Frequência Percentual 

Concordo Totalmente        12 44,40% 

Concordo Parcialmente                 10 37,00% 

Indiferente 2 15,00% 

Discordo Totalmente 1 3,70% 

Discordo Parcialmente 2 7,40% 

Total            27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

A não utilização da nota é considerada sonegação fiscal, além de garantir os direitos do 

consumidor, a nota fiscal também evita a evasão do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços). A lei 8.846/1994 em seu art. 2 caracteriza omissão de receita para 

efeito do imposto, como fraude fiscal. 

Este questionamento apresenta aos alunos situações que podem ocorrer na rotina de 

algumas entidades, o fato de não ocorrer a documentação de uma operação entre duas empresas 

torna essa prática irregular. 44,4% dos respondentes informaram que esta operação se configura 

evasiva por quanto não registrou a operação perante o fisco. 37% concordaram parcialmente 

com a apresentação da situação abordada, para 15% dos alunos essa abordagem é indiferente. 

3,7% discordaram totalmente dessa operação e 7,4% parcialmente, a soma do resultado 

discordo totalmente e discordo parcialmente é 11,1%, isto reflete a relatividade que os alunos 

entenderam deste tema. 

 

4.5 PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA NOTA FISCAL 

 

A lei nº 8.137 de 1990 define crimes contra ordem tributária, econômica e contras 

relações de consumo. Em seu art.1º Dispõe que elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 

documento que saiba ou deva saber falso ou inexato, constitui crime conta ordem tributária, 

cabendo sansões a entidade em como seus respectivos responsáveis. Nesta posição, os alunos 

foram indagados a se posicionarem em relação a uma ação de fraude, por quanto a empresa está 

simulando um faturamento inexistente. 

A Distribuidora Luma Materiais Agrícolas Ltda precisa solicitar junto ao banco um 

empréstimo. Para contratar o empréstimo no valor desejado a empresa precisa de obter uma 

receita superior à que possui no momento. Decide emitir algumas notas fiscais de venda para 

garantir a quantidade da receita necessária. Tal procedimento é visto como Fraude fiscal e 

evasão. 
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Tabela 9: Fraude em Documento Fiscal 

 Frequência Percentual 

Concordo Totalmente 19 70,4% 

Concordo Parcialmente 5 18,5% 

Indiferente 2 7% 

Discordo Totalmente 0 0,00% 

Discordo Parcialmente 1 3,7% 

Total 27 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

 

Nesta abordagem estamos diante de uma clara fraude fiscal. Considerando que a ação 

apresentada na tabela acima, descreve uma situação em que os gestores da entidade podem sofre 

ações civis. O Código Civil (2002), trouxe mais responsabilidade ao contador, nele, dentre suas 

diretrizes expões que, aquele que cometer ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência de forma que produza danos, comete ato ilícito. Nesse sentido 70,4% dos 

respondentes declararam conhecimento diante desta indagação, a discordância se deu apenas em 

3,7% da amostra, isto significa um ótimo resultado diante da percepção quanto aos atos elisivos 

e evasivos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O planejamento tributário atua como uma ferramenta de gestão para uma redução no 

montante de gasto com encargos. Desta forma, o contribuinte não deve lesar o erário, mas sim, 

se utilizar de instrumentos legais que proporcionem economia fiscal para a empresa. 

O estudo buscou identificar o grau de percepção que os discentes possuem em relação 

a situações de elisão e evasão fiscal. Desenvolveu-se, para tanto, uma pesquisa descritiva 

qualitativa, por meio de um estudo de caso, que empregou um questionário adaptado dos autores 

Pilati; theis (2016), e análise de dados qualitativos. 

As análises dos questionários, demonstram que o desempenho perceptivo entre os 

alunos estudados, em todos os questionamentos apresentados, possui respostas corretas em 

nível superior as respostas incorretas. 

Ao serem questionado sobre o conjunto de normas que regem o ordenamento jurídico, 

quanto a aplicabilidade dos tributos, extensão, alcance, limites, direitos e deveres aos 

contribuintes, os alunos apresentaram resposta satisfatórias no conhecimento diante do quadro 

de resposta corretas serem superiores as incorretas. Verificou-se ainda que em situações de 

distinção entre atos fraudulentos e atos lícitos, onde se apresentou situações de elisão e evasão 

fiscal, os discentes responderam corretamente questões apresentadas sendo o percentual de 

acertos maior ao percentual de erros. Nesse contexto, compreende-se que o conhecimento 

apresentado pelos discentes da Uern, são satisfatórios, mesmo havendo algumas questões em 

que há um posicionamento divergente do verdadeiro. Em um contexto geral os níveis de acertos 

somaram mais em relação aos erros. 

Este estudo contribui para o estudo dos alunos em todos âmbitos de ensino, mensurando 

o conhecimento do discentes do curso de ciências contábeis da uern e levando à reflexão sobre 

metodologias que poderão ser desenvolvidas, afim de reafirmar a necessidade de capacitação 

continuada e contribuir com a classe, tendo em vista o risco de perda de espaço para outras 

classes, como a do direito, citado por Pilati e Theiss (2016). 



 

283 

 

 

As limitações desta pesquisa se deram pela aplicabilidade dos questionários uma vez 

que, por motivo de decreto Nº 29.534 de março de 2020 de calamidade pública, foram 

comprometidas a rotina de aulas, sem previsão de retorno, posteriormente remotas de forma 

remota. Com isso a pesquisa perdeu o ritmo de aplicação tornando sua frequência abaixo da 

expectativa. 

Neste cenário recomenda-se um estudo mais aprofundado, que admita situações práticas 

e reais de planejamento tributário lícito e ilícito, envolvendo outros, perfis de respondentes bem 

como outras localidades, a fim de verificar se há distinção da percepção dos atos legais e ilegais 

no planeamento tributário. 
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RESUMO 

 

A ética profissional ajuda em dilemas éticos que irão surgir no decorrer das atividades, assim a 

pesquisa aborda sobre a ética no campo profissional da contabilidade e a responsabilidade dos 

contadores. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos discentes em 

relação à ética profissional e a responsabilidade dos contadores. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa descritiva com abordagem quali-quanti, mediante um questionário na Escala Likert de 

5 pontos no Forms (Google Apps), com 31 discentes de uma instituição de ensino superior 

privada, no período de agosto a novembro de 2020, no tratamento dos dados utilizou-se o 

Microsoft Excel (2016). E 100% dos respondentes concordam totalmente quanto a importância 

de um guia de conduta profissional em relação à classe contábil e a sociedade. Quanto às 

perguntas sobre a ética contábil, pode-se destacar a questão 1 onde 100% dos respondentes 

concordam totalmente quanto a importância de um guia de conduta profissional em relação à 

classe contábil e a sociedade. Outra resposta que se destaca é que 100% dos respondentes 
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percebem o auxílio da ética quanto suas obrigações profissionais e a ligação com a lei e 

regulamentações.  

 

Palavras-chaves: Ética. Ética profissional. Código de ética. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ética profissional ajuda em dilemas éticos que irão surgir no decorrer das atividades 

de qualquer entidade, que visa ajudar na tomada de decisões, também ajudando a guiar o 

comportamento dos seus colaboradores (BONOCIELLI; LOPES; WESTPHAL, 2014). 

Segundo Nascimento (2010) o profissional contador exige muita responsabilidade para que no 

decorrer da sua atividade obtenha sucesso. O profissional contador é responsável pelas 

informações financeiras e contábeis utilizadas pelos usuários no processo decisório.  

Desse modo, Mulawarman e Kamayantin (2018), priorizam a importância do ensino da 

contabilidade, pois não está voltado apenas para o mercado de trabalho e o seu interesse, mas 

está focado principalmente na sociedade com objetivo de resolver problemas. Assim, na 

formação do profissional contábil requer que aprenda sobre as questões éticas para desenvolver 

suas atividades (MARTINS, 2010). 

Para o profissional contábil seguir as regras do Código de Ética do Profissional Contábil 

- CEPC é necessário que durante a sua graduação aconteça todo o ensinamento sobre o assunto. 

Os autores Andersen e Klamm (2018) destacaram que o ensino sobre a ética, tem o intuito de 

orientar os alunos a ser responsável na atuação e ajudar no processo de tomada de decisão de 

maneira ética, resolvendo o problema de forma ética no dia a dia profissional do contador. 

Tendo em vista, que questões éticas têm refletido em vários escândalos financeiros e contábeis, 

observados em fraudes, corrupções (MEDEIROS, 2019; CAVALCANTE, 2019). 

Desse modo, a questão problema da pesquisa é: Qual a percepção dos discentes em 

relação a ética profissional e a responsabilidade do contador? Tendo como objetivo analisar 

a percepção dos discentes em relação a ética profissional e a responsabilidade dos contadores.  

Assim, a temática do estudo é relevante, pois o profissional contábil tem um papel na 

sociedade e na economia.  Por isso, é importante analisar a percepção dos futuros profissionais 

quanto à ética. Tendo em vista que na atuação como profissional contábil deverá saber aplicar 

os princípios éticos, não como uma obrigação, mas como instrumento básico de conduta, 

qualidade, profissionalismo e responsabilidade (SANTOS; ASSIS; ALVES, 2009). 

Diante o que foi abordado, pesquisas têm estudado sobre o código de ética do 

profissional contábil e a percepção dos discentes, mas não foi utilizado a responsabilidade do 

profissional nas pesquisas. Acredita-se que a ética do profissional reflete na responsabilidade 

do profissional contábil, por isso, o estudo é importante tanto para a abordagem acadêmica 

quanto para os órgãos reguladores como o CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

(CAVALCANTE, 2019; CAVALCANTE, 2019).  

A metodologia utilizada para analisar a percepção dos discentes em relação a ética 

profissional e a responsabilidade dos contadores, valeu-se de pesquisas de campo com 

abordagem qualitativa e bibliográficas citadas na referência objetivando apenas descrever sobre 

o tema ética, que foi realizada uma pesquisa em uma IES, com os estudantes de Ciências 

Contábeis, a fim de verificar a perspectivas dos futuros contadores sobre a ética, como ela é 

aplicada se os mesmos estão atualizados do novo código de ética que entrou em vigor neste ano 

de 2019. Este trabalho está dividido em tópicos de referencial teórico, metodologia, resultados 

e a conclusão. 



 

287 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CÓDIGO DE ÉTICA DO PROFISSIONAL - CEPC 

 

Segundo a NBC TG (01) (2019) o código de ética o contador deverá cumprir as normas 

de acordo com o que ele pede, alguns dos deveres deles são: Trabalhar apenas com o que seja 

compatível com o seu conhecimento, caso contrário recusar. Zelar a sua profissão, trabalhar 

com honestidade, diligência, capacidade técnica sempre estando de acordo com as NBC, 

sempre tratando o interesse do cliente em primeiro lugar, para que não venha ter prejuízos para 

ambas as partes. Guardar sigilo de qualquer informação repassada pelo cliente, seja ela positiva 

ou negativa, para que não venha ser antiético. Ser competente com o seu cliente, entregar no 

prazo que tenha sido prometido.  

Oliveira (2011) diz que seguir o Código de Ética ajuda para a boa imagem do 

profissional contábil. O autor ressalta que agir como o código diz é pessoal, pois é uma atitude 

de respeito a si próprio pois irá possivelmente definir o seu sucesso ou fracasso.  De acordo 

com Sá (2011) a criação do Código de Ética é de extrema importância e que primeiro tem uma 

base filosófica, comuns a todos os códigos e específicos para cada profissão, com o código é 

informado a variação de acordo com cada profissão, cada uma tem suas características, mas, 

exigindo qualidades morais que serão importantes para o desempenho da sua profissão. 

Oliveira (2011) afirma que o código de ética foi criado para mostrar para o profissional 

contábil que ele precisa segui-lo para repassar confiança ao usuário do serviço, e que agindo de 

acordo com o código, ele terá mais chances de sucesso na sua carreira, por ter agido eticamente 

e honestamente, e acima de tudo cumprindo o código de ética. Diz que seguir o Código de Ética 

ajuda para a boa imagem do profissional contábil. O autor ressalta que agir como o código diz 

é pessoal, pois é uma atitude de respeito a si próprio pois irá possivelmente definir o seu sucesso 

ou fracasso.   

Padoveze (2011), diz que a contabilidade é que faz o controle do patrimônio (caixa) de 

qualquer entidade, sendo realizado através de coleta, processamento e armazenamento de fatos 

ocorridos, e também as informações que alteram o patrimônio. Ele caracteriza a contabilidade 

como uma ciência que controla o patrimônio seja de pessoa física ou jurídica. Para Lisboa 

(2010), o código de ética nada mais é do que uma forma de encorajar o sentimento de justiça 

de seus funcionários, coibindo, atitudes consideradas desapropriadas em um ambiente 

empresarial, foi criado o código de ética como forma de justiça para os funcionários, ou seja, 

que é necessário cumprir aquelas regras para permanecer dentro da empresa, pois atitudes fora 

do código de ética a empresa não irá aceitar. 

 

2.1.1 Código de ética do profissional contábil e sua aplicação no cotidiano 

  

O código de ética é oriundo de certas práticas comportamentais que objetivam a 

observação no desenvolvimento de atividades na profissão, bem como o bem coletivo. Entende-

se que os objetivos gerais de um código de ética profissional é a construção das consciências e 

valores profissionais que se correspondam a conduta (GOMES, 2017). A ética bem como a 

contabilidade está ligada aos métodos, a visão e valores organizacionais os quais são 

insubstituíveis para o profissional, o conhecimento prático e técnico necessita estar ordenado 

com as atitudes éticas. Praticar a ética é cumprir seus objetivos, modos organizacionais, com 

tudo, respeitando a organização (SOUZA, 2015).  
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Feil (2016) ressalta que o comportamento ético profissional abrange a realização de 

tomada de decisões a partir de um julgamento baseado em ações, com isto, as teorias gerais da 

ética devem ser utilizadas para a compreensão da conduta profissional contábil. Para tanto, 

destaca alguns pontos sobre a ética: proteger os profissionais contábeis e clientes; esclarecer as 

responsabilidades da profissão; motivar e inspirar os praticantes; orientar a conduta aceitável e 

melhorar a qualidade das questões éticas.  

Pereira (2017) constata que a evolução profissional é um papel indispensável para o 

mercado de trabalho, para cada profissional existe uma característica e responsabilidade única 

para que ocorra a execução de seus trabalhos, em desenvolvimento de próprios benefícios e por 

tanto, para a organização a qual está empregado. Para realizar tais trabalhos, o profissional traz 

consigo a prática desta atividade constantemente para que haja ânimo e prazer, mesmo que o 

desejo final seja sua remuneração. Quando ocorre este amor e prazer por tal profissão, 

consequentemente os benefícios aos terceiros são obtidos com conhecimento do bem comum, 

diferente daqueles que buscam apenas a remuneração. 

2.2 ÉTICA PROFISSIONAL E A RESPONSABILIDADE DO CONTADOR 

 

Para Barros (2010) o contador tem a responsabilidade de fornecer informações 

verídicas, prestar serviços, para que o proprietário da entidade tome decisões que economize 

financeiramente, prevendo a solução de futuros problemas para a entidade. Segundo 

Nascimento (2010) um profissional contador exige muita responsabilidade para que no decorrer 

da sua atividade obtenha sucesso. O profissional contador é responsável por demonstrar todas 

as células de uma entidade de forma correta, mostrando assim o seu comportamento ético.  

A ética profissional ajuda em dilemas éticos que irão surgir no decorrer das atividades 

de qualquer entidade, que visa ajudar na tomada de decisões, também ajudando a guiar o 

comportamento dos seus colaboradores. Visando facilitar o processo das empresas e a conduta 

ética as empresas aderem ao chamado Código de Ética (BONOCIELLI JUNIOR; LOPES; 

WESTPHAL, 2014).   

Diz Brancher, Neu e Boff (2010) que o contador além de ter que ser competente, 

produtivo e de bom relacionamento com a sociedade, terá que ser honesto pois para eles é uma 

das principais características que no ponto de vista o que mais é exigido no mercado de trabalho, 

deverá ser sempre verdade independente do pensamento do cliente, pois está ali para fazer com 

que a entidade tenha um bom resultado, e acima de tudo agindo eticamente. 

Dessa forma, conforme Martins (2010, p. 12) o estudo da “ética de forma geral, e o de 

sua aplicação ao exercício de uma profissão em particular, precisa receber maior atenção na 

educação e na formação de todo estudante; e isso se aplica muito especialmente à formação do 

contador”. O estudo da ética de forma geral, e como se aplica na profissão é necessário receber 

uma maior atenção na parte da educação seja do graduando ou de qualquer outra fase de ensino, 

mas se destaca também na formação do contador, pois é onde requer bastante ética no decorrer 

da atividade. Os autores Feil, Diehl e Schuck (2017), em que o contador não terá que se 

vangloriar das suas qualidades, pois não será bem visto aos olhos dos empregadores que buscam 

informações sobre o mesmo antes da contratação. 

Segundo Oliveira (2011) afirma que a graduação dos profissionais é uma atividade mais 

complexa, pois o desenvolvimento moral exige mudanças que levam tempo para que o 

indivíduo seja influenciado sobre o ritmo de desenvolvimento, assim é indispensável que a 

formação ou educação contábil para os profissionais acerca da ética, responsabilidade social e 

comportamento moral seja mostrado de forma bem coerente e explícita.  
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De acordo com Sá (2012), para ele existem muitas das virtudes para que possa obter 

sucesso na carreira de trabalho, mas para o autor a honestidade é a principal no campo 

profissional, o mesmo diz que é necessário ser honesto para que seja tratado com honestidade, 

e para que tenha respeito em sua profissão. 

 

2.2.1 Ética e a responsabilidade jurídica do contador 
 

Franco et al. (2020) destaca que o novo código de ética profissional do contador (NBC 

PG) 01 entrou em vigor no dia 01 de julho de 2019 para que ocorresse a substituição da 

Resolução CFC n° 803 de 1996 quando ocorreu a última utilização. O CFC informa que todas 

as sugestões foram analisadas pela comissão constituída e que no dia 07 de fevereiro de 2019 o 

novo Código foi aprovado pelo Plenário do Conselho Federal de Contabilidade. Com isto, 

foram incluídos, sendo eles:  
 
“Deveres, vedações e Permissibilidades”, no item 4 – Deveres do contador, mais 5 

letras (d, e, i, ii, r). No entanto, o maior volume de novas disposições foi inserido no 

capítulo “Valor e Publicidade dos Serviços Profissionais”. Nesta parte do Código, 

foram inseridos mais 12 itens, que objetivam normatizar a forma com que se faz o uso 

da publicidade para os serviços contábeis. E, no capítulo “Disposições Gerais” 

 

Nascimento (2019) destaca que a responsabilidade no campo jurídico pode-se 

caracterizar de diferentes formas, tornando-se um amparo de danos morais ou patrimoniais 

ocorridos com terceiros. Constata-se que os contabilistas demonstram desenvolvimento em 

grande importância quanto a responsabilidade da organização enquanto tomada de decisão. 

Ortiz et al. (2020) constata que foi implantado um novo código de ética contábil pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, ocorrido em julho de 2019 com inserção de alguns pontos inovadores, 

destacando o princípio do interesse público, o princípio do sigilo profissional, a adequação às 

normas do direito civil e consumerista.  

Franco et al. (2020) ainda destaca que outros itens foram apenas ajustados em suas 

devidas redações para que ocorra a apropriação aos itens incluídos, além disso, houveram 

alterações em nomenclaturas. Entende-se que, o principal objetivo do CFC para com estas 

alterações no Código é que o ponto do comércio da profissão torne-se algo igualitário. O novo 

Código de Ética, tem previsto algumas situações para que não ocorram abusos, ludibriação de 

terceiros com propostas de preços irrisórios em seus serviços, tais mudanças foram aprovadas 

com o objetivo de proteção para com a sociedade e valorização da profissão.  

 

2.3 ESTUDOS ANTERIORES 
 

Nesta seção serão tratados os estudos utilizados no referencial teórico para 

complementos dos resultados obtidos.  
 

Quadro 1: Trabalhos relacionados ao tema de Ética Contábil  

Autor Objetivo Principais resultados 

Brancher, C.; 

Neu, M. A.; Boff, 

M. L. (2010) 

Avaliar o entendimento dos 

acadêmicos sobre Ética Profissional 

no decorrer do curso de ciências 

contábeis na Unoesc. 

Constatou-se que o entendimento sobre ética 

profissional antes e depois de cursar o componente 

curricular mudou, porém com pouca diferença. Os 

que ainda não cursaram já possuem base sobre 

assuntos relacionados à ética profissional. 

Junior Bonocielli, 

S. G.; Westhal, F. 

Discutir o processo de 

desenvolvimento e implementação 

de dilemas éticos simuladores 

Ética empresarial e jogos de empresa: 

desenvolvimento de dilemas éticos e aplicação em 

simulador empresarial. 
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K.; Lopes, P. C. 

(2010) 

inseridos em dinâmicas de jogos de 

empresas. 

Oliveira, M. C. 

(2011) 

Identificar os estágios de julgamento 

moral em estudantes de 

contabilidade ao longo de seu 

processo educacional superior. 

O estágio 3 tenha sido o predominante entre os 

discentes pesquisados, observou-se, ao analisar o 

desenvolvimento do julgamento moral por meio do 

índice “p” por estágio, que os estudantes da 

graduação possuem uma média superior aos 

pesquisados da pós-graduação nos estágios morais 

de Kohlberg mais baixos, enquanto que nos 

estágios mais altos, os pós-graduandos 

pesquisados possuem uma média de índice p maior 

que os pesquisados graduandos. 

Andersen, M. L.; 

Bonnie, K. K. 

(2018) 

Propõe uma mudança no paradigma 

a partir do modelo social 

intuicionista de Haidt. Explorar a 

aplicabilidade do Haidt em cinco 

cursos de contabilidade e fornecer 

evidências de que o uso do Haidt 

pode ser benefício no ensino de ética 

contábil.  

Os resultados de nosso estudo fornecem um meio 

de aprimorar a educação ética em contabilidade, 

permitindo que os alunos exerçam sua intuição 

como estágio inicial do processo de tomada de 

decisão. 

Machado, R.; 

Ferreira, F. V. 

(2019) 

Sinalizar para o papel central da 

contabilidade enquanto um dos 

pilares deste período.  

Essa articulação entre os instrumentos contábeis se 

dá a partir de um cenário de conformação com uma 

prática contábil e de negócios internacional, 

orquestrada pela recente integração dos mercados 

de capitais. Isso acaba definindo o próprio ritmo de 

desenvolvimento das diretrizes da prática contábil. 

Trentin, G. N. S.; 

Domingues, M. J. 

C. S.; Castro, D. 

R. M. S. (2020) 

Analisar a percepção dos alunos 

sobre ética profissional do 

contabilista. 

A maioria dos alunos do Curso de Ciências 

Contábeis, representando 84% (oitenta e quatro 

por cento) da amostra demonstra conhecimento 

sobre princípios, postulados e convenções 

contábeis, ao afirmar que se o gestor utilizar 

recursos da empresa para uso particular estará 

ferindo o Postulado da Entidade Contábil, que trata 

pessoa jurídica distinta de pessoa física. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para analisar a percepção dos discentes em relação à ética profissional e a 

responsabilidade dos contadores, utilizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa. O estudo foi aplicado com os discentes de uma instituição privada de ensino 

superior, no período de agosto a novembro de 2020, totalizando em uma amostra de 31 

discentes. Os dados foram coletados com a aplicação de um questionário na Escala Likert de 5 

pontos no Forms (Google Apps), dividido em dois pontos, o primeiro delimita-se a 

caracterização dos respondentes, alunos dos seguintes períodos, sendo cinco do 4°, um do 5°, 

três do 6°, três do 7° e doze do 8° período.  

O segundo ponto sobre questões específicas sobre a Ética Contábil e a responsabilidade 

do contador. Para a organização e tratamento dos dados, utilizou-se o Microsoft Excel (2016), 

em seguida os resultados foram organizados em tabelas para análise.  

A metodologia utilizada para analisar a percepção dos discentes em relação a ética 

profissional e a responsabilidade dos contadores, valeu-se de pesquisas de campo com 

abordagem qualitativa e bibliográficas citadas na referência objetivando apenas descrever sobre 

o tema ética, que foi realizada uma pesquisa em uma IES, com os estudantes de Ciências 
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Contábeis, a fim de verificar a perspectivas dos futuros contadores sobre a ética, como ela é 

aplicada se os mesmos estão atualizados do novo código de ética que entrou em vigor neste ano 

de 2019. 

Relacionado a um multicaso pois irá ser divulgado o resultado sobre a pesquisa 

relacionado a vários contadores, e transversal por haver variáveis formas de obter resultado da 

pesquisa, seja ela pelas redes sociais ou até mesmo pessoalmente em forma de perguntas, uma 

pesquisa quantitativa pois ela expôs opiniões do entrevistado, uma pesquisa apenas com o 

entrevistado, com pesquisas claras e objetivas de um determinado tema, que irá garantir a 

uniformidade do entrevistado. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta seção serão tratados os resultados obtidos diante do questionário online aplicado 

nos alunos de Ciências Contábeis de uma Instituição de Ensino superior privada do município 

de Mossoró-RN.  

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

A partir dos dados coletados, observa-se que 19,35% são alunos do quarto período, 

3,23% do quinto período, 9,67% do sexto e sétimo período, 38,70% do oitavo e 19,35% do 

nono período. No que diz respeito à idade, 48,38% está entre 16-24 anos, enquanto 35,49% está 

com 25-33. E ainda 12,90% está entre 34-42 anos, e por fim, 3,23% está acima dos 43 anos de 

idade. Quando questionados sobre já ter cursado a disciplina de Ética 96,77% dos respondentes 

afirmam já ter cursado, enquanto 3,23% não cursou. 

Como consta ainda no perfil dos respondentes, quando questionados sobre gênero e se 

já haviam cursado a disciplina de ética percebe-se que 80% dos respondentes são do sexo 

feminino e que já cursaram a disciplina, enquanto que 16,66% é do sexo masculino e também 

já cursaram a disciplina. Detona-se ainda 3,34% dos respondentes que são do sexo feminino e 

que ainda não cursaram a disciplina. 

Por fim, analisou-se ainda a ocupação e vínculo empregatício de cada respondente, com 

isto tem-se ciência de que 54,84% dos respondentes tem a ocupação de estudante, enquanto 

35,48% tem o vínculo empregatício em setor privado. No tocante da autonomia apenas 6,45% 

optaram por esta alternativa e 3,23% marcaram outras ocupações e vínculos. 

 

4.2 ÉTICA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL E RESPONSABILIDADE DO CONTADOR  

 

Nesta seção serão analisadas as questões específicas ao que diz respeito a Ética Contábil, 

composta de 13 perguntas de acordo com a escala linear marcada em cada resposta. Constatou-

se que, quando questionados sobre a importância de um guia de conduta profissional em relação 

à classe contábil e a sociedade, quando somado a concordância entre 4 e 5 temos 100%. Com 

isto, entende-se que os 31 alunos entrevistados são de acordo com o Código de Ética e sua 

relação com a conduta da classe contábil e a sociedade, esse achado vai de encontro com o autor 

Alves et al. (2007) onde houve uma tendência dos respondentes (72,86%) concordarem 

totalmente com a afirmação de que o CEPC é importante para guiar a conduta profissional do 

contabilista. Na questão 02 e 03 pode-se perceber que os respondentes concordam totalmente 

(77,63%) (100%) respectivamente com a questão do auxílio que o código de ética no ambiente 

de trabalho e uma boa relação com clientes, governo e funcionários.  
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Tabela 1: Perguntas específicas quanto a importância da Ética Contábil 

Q1. O Código de Ética é importante para guiar a conduta profissional em relação à classe contábil e 

a sociedade. 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    6,45 93,55 

Q2. Código de Ética ajuda a reduzir as dúvidas em relação aos problemas éticos que ocorrem no 

ambiente profissional de contabilidade. 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    22,38 77,63 

Q3. Código de Ética ajuda na relação com os clientes, governo e funcionários  

*Nota 1 2 3 4 5 

%   3,23 3,23 93,54 

Q4. A ética profissional ajuda a manter um nível adequado de competência profissional por meio do 

desenvolvimento contínuo de seus conhecimentos e habilidades 

*Nota 1 2 3 4 5 

%   6,45 13,9 80,65 

Q5. A ética profissional ajuda a realizar suas obrigações profissionais em consonância com as leis, 

regulamentações e padrões técnicos 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    3,23 96,77 

Q6. A ética profissional ajuda a elaborar demonstrativos completos e transparentes, e, após as devidas 

análises, fazer recomendações. 

*Nota 1 2 3 4 5 

%   3,23 6,45 90,32 

Q7. A ética profissional ajuda a privar-se de evidenciar informações confidenciais obtidas ao longo de 

seus trabalhos, exceto quando autorizadas, ou quando forem legalmente obrigados a tal  

*Nota 1 2 3 4 5 

% 6,45   9,67 83,95 

Q8. A ética profissional ajuda a privar-se de utilizar informações confidenciais para obter vantagens 

ilicitamente, sejam elas de interesse pessoal ou de terceiros 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    6,45 93,55 

Q9. A ética profissional ajuda a evitar conflitos de interesses e aconselhar as devidas partes quanto a 

qualquer possível conflito 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    6,45 93,55 

Q.10 A ética profissional ajuda a privar-se de ingressar em qualquer atividade que prejudique o 

cumprimento de suas obrigações éticas 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    9,67 90,33 

Q11. A ética profissional ajuda a recusar qualquer presente, favor ou hospitalidade que influencie ou 

venha a influenciar suas decisões 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    9,67 90,33 

Q12. A ética profissional ajuda a comunicar a informação de forma clara e objetiva 

*Nota 1 2 3 4 5 

%    16,12 83,88 
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Q13. A ética profissional ajuda a evidenciar aos usuários toda informação relevante que, 

provavelmente, interferiria na compreensão dos demonstrativos, notas explicativas e recomendações 

apresentadas  

*Nota 1 2 3 4 5 

%   3,23 9,67 87,1 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

*A escala likert utilizada para entender a concordância dos entrevistados quanto às perguntas, onde 1 discorda 

totalmente e 5 concorda totalmente. 

 

Estes dados corroboram com o autor Medeiros (2019) em que 34,2% dos respondentes 

afirmaram concordar que o código de ética auxilia na retirada de dúvidas com relação aos 

dilemas éticos correntes no âmbito profissional contábil e sua relação com clientes e sociedade. 

O autor ainda destaca 66,9% dos respondentes concordam que o código de ética auxilia a 

realizar suas obrigações (questão 05), estes resultados corroboram com esta pesquisa, onde 

somando a escala 4 e 5 totaliza 100% de concordância entre os respondentes de forma positiva. 

Ainda pode-se destacar a questão 04 onde 6,45% dos respondentes nem concordam e nem 

discordam, 13,9% concordam e 80,5% concordam totalmente. 

Quando questionados sobre a demonstração transparente, e recomendações devidas ao 

cliente, 3,23% dos respondentes nem concorda e nem discorda, enquanto que 6,45% concordam 

e 90,32% concordam totalmente. Estes resultados corroboram com os achados dos autores 

Trentin, Domingues e Castro (2020) onde os entrevistados (91%) concordam totalmente e 

orientam o cliente de maneira correta na tomada de decisões. 

Enquanto na questão 07 e 08 quando questionados sobre a confidencialidade de 

informações e utilização dessas informações para obter vantagens, 3,23% dos respondentes 

discordam desta necessidade. No entanto, percebe-se que 6,45% e 90,32% concordam e 

concordam totalmente respectivamente, e 6,45% concordam com esse auxilio do código de 

ética quanto a confiabilidade e não a existência de vantagens por ter informações de uma 

empresa, enquanto 93,55% concordam totalmente. Esses dados vão ao encontro com o autor 

Cavalcante (2019) que diz que 75,3% dos respondentes concordam totalmente e que de acordo 

com o código de ética do profissional contábil o fornecimento de informações de uma empresa 

a terceiros vai contra os princípios éticos da profissão.  

Quando questionados sobre os conflitos de interesses e aconselhar seus clientes, tem-se 

ciência de que 6,45 concordam e 93,55 concordam totalmente. Entende-se que os respondentes 

têm entendido que a ética contábil também está atrelada ao conflito de interesse, ou seja, o 

contador deve recusar gratificações ou presentes, não existindo nenhuma atitude que prejudique 

as partes interessadas. Na questão 10 os entrevistados foram questionados quanto ao 

envolvimento em atividades que prejudiquem as obrigações éticas, obteve-se 9,67% de 

concordância, enquanto 90%,33% concordaram totalmente. 

Na questão 11 observa-se que 9,67 concordam e 90,33% concordam totalmente quando 

questionados sobre o profissional contábil receber presentes ou hospitalidade que possa mudar 

sua ética para fornecer informações ou outro assunto de interesse. A questão 12 percebe-se que 

16,12% concordam e 83,88% concordam totalmente quanto ao tratamento da ética da clareza 

de informação disponível para o cliente, pois é vedado ao contador disponibilizar informações 

claras e objetivas. Por fim, quando questionados na questão 13 sobre a evidenciação de 

informação relevante que, provavelmente, interferiria na compreensão dos demonstrativos, 

notas explicativas e recomendações apresentadas, obteve-se 3,23% de respondentes que nem 

concordam e nem discordam com esta ética, e 9,67% concordam e por fim, 87,1% concordam 

totalmente com a necessidade de haver este esclarecimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar a percepção dos 

discentes em relação à ética profissional e a responsabilidade dos contadores. Como parâmetro 

de análise foram utilizados questionários com Escala Likert de 5 pontos e Excel (2016) para 

melhor visualização dos dados obtidos e análise de discurso para as respostas ligadas às 

características dos respondentes. A coleta de dados se deu a partir de um questionário aplicado 

de forma online com 31 alunos de duas instituições de ensino no município de Mossoró - RN. 

Com os resultados obtidos foi possível perceber que a maioria dos graduandos contábeis 

de Mossoró, concordam que o Código de Ética Contábil é relevante e significativo para reduzir 

as questões éticas que surgirem no dia a dia profissional, e analisar que 38,70% dos 

respondentes são do oitavo período e que 80% dos respondentes são do sexo feminino. Entende-

se que esta ocupação feminina nas respostas se dá pela ingressão de mulheres atualmente nas 

universidades.  

Quanto às perguntas sobre a ética contábil, pode-se destacar a questão 01 onde 100% 

dos respondentes concordam totalmente quanto a importância de um guia de conduta 

profissional em relação à classe contábil e a sociedade. Outra resposta que se destaca é a da 

questão 05 o qual 100% dos respondentes percebem o auxílio da ética quanto suas obrigações 

profissionais e a ligação com a lei e regulamentações. O objetivo desta pesquisa foi alcançado, 

isto é visível de acordo com as respostas obtidas nos resultados. 

A limitação desta pesquisa ocorreu diante do momento vivido no país devido ao 

COVID-19, o que impossibilitou uma aplicação do questionário com um maior número de 

alunos. Para pesquisas futuras, orienta-se a aplicação do questionário com maior número de 

alunos e de outras instituições de ensino superior.   
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RESUMO 

 

O Ensino Superior no Brasil é marcado por seu caráter tardio, com as primeiras instituições 

criadas apenas em 1808 e as primeiras universidades ainda mais recentes, datadas da década de 

30 do século XX.A primeira escola especializada em Ciências Contábeis no Brasil se deu, 

somente, em 1902. Considerando essa característica, muitos aspectos são sólidos, mas há 

sempre o que se discutir, sobretudo, na percepção do alunado a respeito dos cursos ofertados 

por essas instituições. Levantando essas investigações potenciais, o objetivo geral desse 

trabalho difunde-se em analisar o nível de satisfação acadêmica dos discentes do curso de 

Ciências Contábeis em instituições públicas e privadas de Mossoró. Quanto aos aspectos 

metodológicos dessa pesquisa, classifica-se enquanto uma pesquisa quantitativa, tendo como 

procedimento técnico o levantamento do tipo survey, indicada para quando se tem por fim 

responder questões que possam expressar opiniões, costumes ou mesmo características de um 

determinado público-alvo. Enquanto resultados dessa pesquisa, perceberam-se os seguintes 

pontos: o maior público é feminino; a faixa etária predominante é entre 16 e 24 anos sem vínculo 
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empregatício formal; buscam concluir o curso para empreender; as disciplinas que mais se 

dedicam são Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e 

Estatística; esperam do curso a habilidade de exercer com ética e proficiência as atribuições e 

prerrogativas que lhe são prescritas e consideram que a modalidade remota afetou o 

desempenho da fixação do conhecimento. Por fim, infere-se que os alunos estão satisfeitos em 

relação ao curso oferecido por suas instituições, mesmo que apresentem um perfil cada vez 

mais exigentes. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Ciências Contábeis. Percepções do alunado. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Duas características importantes marcam o desenvolvimento do ensino superior no 

Brasil. O primeiro é seu caráter tardio, pois as primeiras instituições de ensino superior são 

criadas apenas em 1808 e as primeiras universidades são ainda mais recentes, datando da década 

de 30 do século XX. O segundo, que nos interessa de modo especial neste trabalho, é o 

desenvolvimento precoce de um poderoso sistema de ensino privado paralelo ao setor público. 

Já na década de 1960, este setor adquire novas características (DURHAM, 2003). 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD), Lei n.º 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, a educação no Brasil compõe-se de Educação básica, formada pela 

educação Infantil, Ensino Fundamental e ensino Médio e Educação Superior. Lima (2019) 

mostra que o ensino superior segmenta-se em graus acadêmicos de bacharelado, licenciatura e 

tecnológico, visando à formação profissional nas áreas de conhecimento reconhecidas 

nacionalmente, e conforme ele, essa formação se inicia com a Educação Básica, mas, devido à 

precariedade do ensino desde este ponto inicial, os alunos, provindos de políticas públicas 

afirmativas, chegam ao Ensino Superior sem base sólida. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que é o órgão estatal responsável 

pela educação, e que tem como objetivo promover a melhoria e a qualidade do ensino no país. 

Conforme o INEP (2017) o Brasil tinha 296 Instituições de Educação Superior (IES) públicas 

e 2.152 privadas, o que representa 87,9% da rede. Das públicas, 41,9% são estaduais; 36,8%, 

federais e 21,3%, municipais. Quase 3/5 das IES federais são universidades e 36,7% são 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros Federais de Educação 

Tecnológica (Cefets). 

Das 2.448 IES brasileiras, 82,5% são faculdades. As 199 universidades existentes no 

Brasil equivalem a 8,1% do total de IES. Por outro lado, 53,6% das matrículas da educação 

superior estão concentradas nas universidades. Apesar do alto número de faculdades, nelas 

estão matriculados apenas 1/4 dos estudantes. Em 2017, 35.380 cursos de graduação e 63 cursos 

sequenciais foram ofertados em 2.448 IES no Brasil. Dois terços das IES oferecem 100 ou mais 

cursos de graduação e 26,7% das IES ofertam até dois cursos de graduação. Em média, as IES 

oferecem 14 cursos de graduação; 92% dos cursos de graduação nas universidades são na 

modalidade presencial. O grau acadêmico predominante dos cursos de graduação é o 

bacharelado (58,7%) (INEP, 2017). 

O curso de Ciências Contábeis, por sua vez, foi criado no ano de 1945, através do 

decreto Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945, proposto pelo Ministro da Educação ao então 

presidente da república, Getúlio Vargas. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por sua 

vez, preocupado com a qualificação profissional do futuro contador, instituiu por meio da 
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Resolução CFC nº 853/99, o Exame de Suficiência (ES) como requisito para a obtenção do 

registro profissional junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Este por sua vez, tem 

como objetivo aferir e assegurar a existência de um conjunto mínimo de conhecimentos 

necessários ao exercício profissional do contador (NASCIMENTO, 2005). 

De acordo com o CFC (2019) a estatística do exame de suficiência no primeiro período 

de 2019 possui uma taxa de 67,06% de reprovação e de 32,94% de aprovação. Nota-se que o 

número de aprovados é muito baixo já que o exame é uma avaliação onde o aluno se submete 

a questionamentos subjetivos para demonstrar a capacidade, o conhecimento e prática 

necessária para o exercício da contabilidade. 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos 

concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 

ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes 

com relação á realidade brasileira e mundial (INEP, 2020). 

Em se tratando do ensino na contabilidade, de acordo com o último Censo da Educação 

Superior (2017) realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), Autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o curso de Ciências Contábeis 

ocupa atualmente a 4ª colocação entre os cursos mais procurados do Brasil, concentrando em 

torno de 4,4% das matrículas de todo o ensino superior, entre 2009 e 2017 o curso passou de 

235.142 para 362.042 matrículas (DANTAS, 2019). 

Dessa forma, a pesquisa busca responder a seguinte questão: Qual o nível de satisfação 

dos estudantes de graduação em Ciências Contábeis com o ensino em universidades públicas e 

privadas da cidade de Mossoró? O objetivo da pesquisa é analisar o grau de satisfação com que 

curso de Ciências Contábeis está sendo aplicado pelas instituições públicas e privadas do ensino 

superior na cidade de Mossoró sob a perspectiva dos alunos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

A universidade surge no Brasil no começo do século XIX, como resultado da formação 

das elites que buscaram a educação principalmente em instituições europeias durante o período 

de 1500 a 1800 e que retornaram ao país com sua qualificação. Elas surgem em momentos 

conturbados e são basicamente fruto da reunião de institutos isolados ou de faculdades 

específicas, fato que lhes deu uma característica bastante fragmentada e frágil (STALLIVIERI, 

2006). 

As primeiras universidades no país surgiram em meados da década de 1930, destacando-

se, nesse processo, as criações da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935, que teve uma existência efêmera quando o 

governo federal resolveu dissolvê-la, integrando-a à Universidade do Rio de Janeiro. A primeira 

universidade católica, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) foi criada 

em 1940. Entre 1946 e 1960 foram criadas dezoito IES públicas e dez IES privadas. No ano de 

1960 a matrícula era de 93 mil estudantes, dos quais mais da metade eram absorvidos pelo setor 

público (NEVES; MARTINS, 2016). 

O regime militar iniciado em 1964 desmantelou o movimento estudantil e manteve sob 

vigilância as universidades públicas, encaradas como focos de subversão, ocorrendo em 

consequência o expurgo de importantes lideranças do ensino superior e a expansão do setor 

privado, sobretudo a partir de 19704,5. A reforma de 1968, a despeito de ocorrer em clima de 



 

300 

 

 

deterioração dos direitos civis, inspirou-se em muitas das ideias do movimento estudantil e da 

intelectualidade das décadas anteriores (MARTINS, 2002). 

Em 1960, existiam 226.218 universitários (dos quais 93.202 eram do setor privado) e 

28.728 excedentes (aprovados no vestibular para universidades públicas, mas não admitidos 

por falta de vagas)6. Já no ano 1969 os excedentes somavam 161.527. A pressão de demanda 

levou a uma expansão extraordinária no ensino superior no período 1960-1980, com o número 

de matrículas saltando de aproximadamente 200.000 para 1,4 milhão, ¾ partes do acréscimo 

atendidas pela iniciativa privada. Em finais da década de 1970 o setor privado já respondia por 

62,3% das matrículas, e em 1994 por 69% (MARTINS, 2002). 

No Brasil, o ensino superior vem-se expandindo. De acordo com o último Censo da 

Educação Superior divulgado em 2016, foram ofertados 34.366 cursos de graduação, 

distribuídos para 2.407 instituições de educação superior (IES) sediadas no Brasil. Quanto aos 

alunos matriculados nesse período, os números chegam a um total de 8.052.254. Os cursos de 

bacharelado mantêm sua predominância na educação superior brasileira, com uma participação 

de 69% das matrículas (FERNADES, SILVA et al., 2019). 

Ainda de acordo com o Censo, quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de 

educação superior de graduação. Esse número expressivo deve-se também à modalidade do 

ensino a distância, que teve um aumento de 20% em detrimento dos cursos presenciais, que 

apontaram uma queda de 3,7 %. Quando a avaliação é feita entre a rede pública e privada, nota-

se uma variação percentual do número de concluintes de 62,6% para a rede de ensino privada, 

contra 26,5% para a rede pública, levando em consideração o período de 2006 a 2016. 

(FERNADES, SILVA et al., 2019). 

 

2.2 O ENSINO DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

 

A história da Contabilidade no Brasil iniciou-se a partir da época Colonial, representada 

pela evolução da sociedade e a necessidade de controles contábeis para o desenvolvimento das 

primeiras Alfândegas que surgiram em 1530. No ano de 1549 são criados os armazéns 

alfandegários e para controle destes, Portugal nomeou Gaspar Lamego como o primeiro 

Contador Geral das terras do Brasil, cuja expressão era utilizada para denominar os 

profissionais que atuavam na área pública (REIS; SILVA, 2007). 

Em vista disso, os cursos de Contabilidade foram criados em 1931, através do Decreto 

nº. 20.158, que instituiu o curso Técnico de Contabilidade, duração de dois anos para formar 

Guarda-livros e de três anos para formar Peritos Contadores, e o curso superior de 

Administração e Finanças da Faculdade de Ciências Econômicas (MARION; JUNIOR, 2009). 

Em 1945, foi instituído o Curso Superior de Ciências Contábeis e Atuariais, que 

posteriormente foi desmembrado em dois cursos distintos. Inicialmente as aulas de comércio 

contemplavam conteúdos de economia e direito, bem como de outras áreas. Com o passar do 

tempo novos conteúdos foram inseridos e outros foram eliminados, em função da evolução da 

sociedade e do aumento do grau de especialização, que resultava no desmembramento de cursos 

que criaram autonomia, como administração de empresas e economia, se tornando cursos 

superiores próprios (SOARES et al., 2011). 

Em 1946 surgiram o Conselho Federal de Contabilidade e a Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo (primeiro núcleo de pesquisa no Brasil que 

envolveria a Contabilidade) que irão contribuir de maneira extraordinária para a qualidade do 

ensino superior da Contabilidade (MARION; JUNIOR, 2009). 
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Em 1951 a Lei 1.401 desmembrou os cursos de Ciências Contábeis e Atuarias, criando 

de maneira independente o curso de Ciências Contábeis, possibilitando aos concluintes 

receberem o título de Bacharel em Contabilidade. (MARION; JUNIOR, 2009).  

O ensino Contábil passou por diversas etapas até conciliar suas grades curriculares e 

adequar a separação de Técnico e Bacharel em Ciências Contábeis. Pois até então sua formação 

não acompanhava o novo cenário da globalização (SILVA; RODRIGUES, 2013). 

Segundo Peleias et al. (2007) a grade curricular do curso tinha como disciplinas 

específicas: Contabilidade Geral, Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola, 

organização e Contabilidade Bancária, Organização e Contabilidade de Seguros, Contabilidade 

Pública e Revisões e Perícia Contábil. 

 

3 METODOLOGIA 

  

 Em sua íntegra, essa pesquisa se configura quanto aos objetivos uma pesquisa 

descritiva, quanto à natureza uma pesquisa quantitativa e quanto aos procedimentos, um 

levantamento do tipo survey. É descritiva por, assim como aponta Gil (2010) descrever as 

características de uma determinada população ou experiência, estabelecendo uma relação entre 

as variáveis no objeto de estudo analisado. Quantitativa por utilizar uma metodologia baseada 

em dados traduzidos numericamente. E, por fim, do tipo survey por desejarmos responder 

questões que expressam opiniões de um determinado grupo. 

 Sendo o objetivo da pesquisa analisar o nível de satisfação acadêmica dos discentes do 

curso de Ciências Contábeis em instituições públicas e privadas de Mossoró, englobam-se como 

parte da pesquisa os estudantes de todas as instituições de ensino, sejam essas privadas ou 

públicas, da cidade. A população efetiva foi de 51 respondentes, distribuídos entre a Faculdade 

Católica do Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar, a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Para tanto, foi elaborado um questionário aplicado no período entre 19 a 31 de outubro 

de 2020 nessas instituições. Devido ao cenário da pandemia da Covid-19 a qual todos estão 

submetidos, o questionário foi realizado online e criado através da plataforma Google Forms, 

em que foi possível disponibilizar um link e compartilhar com os alunos do curso de Ciências 

Contábeis das mais variadas IES públicas e privadas de Mossoró/RN. O questionário contém 

três seções que compreende desde a faixa etária até conhecimentos específicos da área. Os 

dados serão tabelados para se ter uma visão melhor dessa percepção dos discentes. 

De início, esclarecemos que o formulário, como um todo, foi subdividido em três seções. 

A primeira contemplou a delimitação dos respondentes da pesquisa; a segunda, por sua vez, 

tratou de identificar as características sociais, demográficas e econômicas dos respondentes; 

por fim, a terceira reservou esforços às percepções dos discentes em relação à graduação em 

Ciências Contábeis. Em se tratando do sistema institucional de qual o(a) respondente faz parte, 

27% é de instituição pública e 73% de instituição privada. 

Nessa seara, é importante evidenciar que essa situação se deu pelo próprio cenário 

pandêmico da Covid-19. Por não estarem havendo aulas presenciais, não foi possível 

concretizar uma pesquisa nos campus. A segunda questão tratou da universidade do(a) 

respondente. Para tal, o maior número de investigados está vinculado à Faculdade Católica do 

Rio Grande do Norte, por efeito da ligação das autoras à instituição. De tal forma, as próximas 

questões tratam do caráter perceptivo do curso perante os discentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Uma vez realizada a delimitação dos respondentes da pesquisa, sabendo que a maior 

parte é graduando(a) de instituição particular, com direcionamento principal na Faculdade 

Católica do Rio Grande do Norte, são apresentadas as características sociais, demográficas e 

econômicas dos respondentes, distribuídas em três questões. A primeira está descrita no Gráfico 

1, logo abaixo. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Percebe-se que a maior parte dos(as) respondentes é mulher. Essa constatação da maior 

presença feminina possibilita um aprofundamento das abordagens que tratam do valor social e 

das transformações de significado dessa profissão. De acordo com Yannoukas (2011) essa 

feminilização ou feminização retrata os valores e os preceitos implícitos às práticas sociais 

adotadas, retratando paradigmas que precisam – e são – constantemente superados na procura 

da equidade social. 

 Como um todo, a presença das mulheres em número de registros profissionais ativos no 

Conselho Federal de Contabilidade no Brasil representou 43% no ano de 2019. Apenas em 

alguns estados brasileiros as mulheres apresentam números que superam os homens nos 

registros como contador(a), que é o caso de Amazonas, Pará Roraima e Rio Grande do Sul. E, 

em uma análise geral, a presença da mulher nessa profissão foi ascendente de 1985 a 2017 

(CFC, 2019).  Compreendida essa discussão, verificou-se a faixa etária dos(as) respondentes, 

conforme consta no Gráfico 2: 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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 Nessa análise, percebe-se que a maior parte dos(as) graduandos(as) tem faixa etária 

entre 16 a 24 anos, seguidos pelo público de 25 a 33 anos. O censo demográfico de 2010 (IBGE, 

2010) contabilizou 24 milhões de jovens entre 18 e 24 anos. Em se tratando do nível de 

instrução, 53% dos jovens não haviam concluído o ensino médio, logo, não tinham o requisito 

mínimo para a entrada no ensino superior. Dos concluintes, apenas 19% conseguiram alcançar 

esse nível de ensino. É um percentual muito baixo, quando considerado os 33% estabelecidos 

pelo PNE 2011-2020 (VASCONCELOS, 2016).  

Uma vez verificada essa faixa etária do respondente, o estudo concentrou-se em 

perceber a ocupação e o vínculo empregatício dos(as) respondentes no Gráfico 3: 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Percebe-se que a maior parte dos alunos não possui vínculo empregatício formal. Em 

seguida, estão em destaque os empregados do setor privado e esse é um exemplo da importância 

desse setor para o país. Nas respostas contidas em “outros” estão apenas quatro empresários(as) 

e somente dois estagiários de Ciências Contábeis. Neste sentido, há um paralelo: muitos alunos 

respondendo apenas “estudante” enquanto pouquíssimos desenvolvem atividades de estágio na 

área específica do curso. Verificadas as condições sociais, demográficas e econômicas dos(as) 

respondentes, foram percebidas as percepções dos discentes em relação à graduação em 

Ciências Contábeis. Em se tratando da primeira, houve o questionamento a respeito do porquê 

desses(as) alunos(as) estarem cursando Ciências Contábeis, chegando ao Gráfico 4. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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 A maior parte dos alunos apresentou como objetivo a conclusão do curso de Ciências 

Contábeis para abrir o seu próprio negócio, ou seja, empreender. Em seguida, está a parte que 

almeja apenas a titulação, o que pode ser usada para casos de concursos públicos. Depois, o 

desenvolvimento no trabalho em que já atua e, por fim, a realização de um sonho. 

 Muitas são as pessoas que buscam abrir o seu próprio negócio, seja pela ausência de 

oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo por perceberem alguma oportunidade. A 

contabilidade, quando se associa ao empreendedorismo, pode assumir várias facetas, seja o 

profissional contábil enquanto dono do seu próprio negócio, seja como um profissional que 

trabalha de maneira empreendedora em uma organização (ANJOS et al., 2011). Em seguida, 

questionou-se a respeito dos conhecimentos em contabilidade. No caso, os(as) respondentes 

puderam tratar a respeito do grau de dedicação em uma escala de 1 a 10 a respeito das 

disciplinas. 

 Coletadas as informações a respeito dos conhecimentos em contabilidade, o que 

considera as disciplinas de maior afinidade dos(as) alunos(as) e que mais se dedicam, estão as 

disciplinas de Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e 

Estatística. Em seguida, estão as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 

Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos e Prática em Laboratório de 

Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

Como disciplinas as quais menos se dedicam, estão as de Teorias da Contabilidade, 

Atuária, Auditoria e Controladoria, o que desperta atenção, por se tratar de disciplinas 

específicas da contabilidade que, por sua vez, possuem conteúdos e forma de ser avaliadas mais 

detalhadas. Uma das explicações para essas respostas pode estar em ter uma exigência maior, 

quando se considera conhecimentos mais densos e complexos. Contudo, só é possível 

evidenciar caso fosse posta uma pergunta subjetiva para entender o que levou o(a) respondente 

a essa questão. 

 Uma vez coletados os graus de satisfação a respeito das disciplinas, investigou-se a 

respeito das habilidades e competências que os(as) respondentes tem buscado desenvolver com 

o curso, conforme o grau de prioridade. Para tanto, o Quadro 1 mostra as respostas mais 

abordadas entre os discentes: 

 

Quadro 1: Habilidades e competências que os respondentes buscam desenvolver com o curso 

1º lugar Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da 

legislação específica 

2º lugar Demonstrar uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil 

3º lugar Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis 

4º lugar Desenvolver a liderança entre equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários 

aos controles técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido 

nível de precisão 

5º lugar Exercer suas funções com expressivo domínio das funções contábeis e atuariais 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 Cada dia mais tem existido exigências do mercado de trabalho em relação à qualificação 

dos profissionais da área contábil, sobretudo, com enfoque nas funções gerenciais que são 

assumidas por esse profissional. Leal, Soares e Souza (2018, p. 01) ressaltam que “o mercado 

exige dos profissionais da área contábil um conhecimento que transcende o processo específico 
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pronto para o tecnicismo; busca-se um profissional com competência para entender o negócio, 

visando orientar o gestor e participar das decisões de forma consciente”. De forma geral, 

percebe-se que o perfil buscado por esses profissionais perpassam as competências e 

habilidades do contador traçadas por Vieira (2019), que envolve capacidade para empreender, 

capacidade para gerenciar e capacidade estratégica. 

 Percebe-se que os(as) respondentes buscam habilidades e competências que os 

capacitem para empreender, gerenciar e desenvolver planejamentos estratégicos, o que é muito 

positivo para o curso de Ciências Contábeis, sobretudo, porque buscam formar profissionais 

capacitados a atuar nesse ambiente econômico globalizado, constituindo-se sempre em 

profissionais que possam facilitar os negócios empresariais, com capacidade para orientar, 

discernir, pesquisar e analisar. 

 O profissional de contabilidade deve ter uma visão globalizada do ambiente econômico 

e financeiro, tanto nacional quanto internacional. Ainda sobre as suas competências, estão o 

espírito empreendedor, a capacidade de liderança, iniciativa, o trabalho em equipe, a visão 

integrada e sistêmica dos fenômenos econômicos e financeiros, os domínios dos conteúdos das 

atividades contáveis, a capacidade de se manter atualizado e os valores profissionais de justiça, 

responsabilidade e ética profissional como um padrão de comportamento (VIEIRA, 2019). 

 Como habilidades e competências menos votadas, estão a “desenvolver, analisar e 

implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial” e “utilizar adequadamente 

a terminologia e a linguagem próprias das Ciências Contábeis e Atuariais”. Esses pontos podem 

ser entendidos não como menos importantes, mas de menor interesse dos graduandos. O 

primeiro porque muitos profissionais de contabilidade realmente não direcionam seus esforços 

a implantação de sistemas. O segundo porque muitos ainda não compreendem a importância da 

linguagem técnica para o exercício da profissão.  

Tendo percebido as habilidades e competências que eles/elas têm buscado desenvolver 

com o curso, parte-se para mais uma pergunta, em que dessa vez foi verificada a percepção em 

relação ao mercado de trabalho e as habilidades, competências e estrutura curricular do curso 

de Ciências Contábeis, gerando os gráficos abaixo (5, 6, 7 e 8) que serão discutidos em seguida. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 



 

306 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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  Verificando os últimos quatro gráficos, os(as) respondentes consideram que no 

decorrer do curso estão adquirindo as competências necessárias para exercer a profissão e 

ingressar no mercado de trabalho, a grade curricular do curso da instituição é adequada a 

formação do contador atual, os conteúdos (teóricos e práticos) trabalhados no decorrer do curso 

atendem aos requisitos do mercado de trabalho e o curso de Ciências Contábeis oferece boas 

oportunidades de trabalho. 

 De acordo com a Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 

bacharelado, e dá outras providências, esse curso, independentemente da instituição de qual 

seja ofertado, precisa ensejar condições para que o(a) futuro(a) contabilista seja capacitado(a) 

a compreender as questões científicas, ter domínio das responsabilidades funcionais e revelar 

capacidade crítico-analítica de avaliação. 

 Dessa forma, percebe-se um excelente grau de concordância em se tratando do curso, 

em si, e o seu preparo para o ambiente profissional. Ouvidos(as) a respeito de suas percepções 

sobre o mercado de trabalho e o curso de Ciências Contábeis, estabeleceram-se as últimas 

questões, com direcionamento às aulas ministradas e o ensino remoto, gerando os próximos três 

gráficos (9, 10 e 11), tratados coletivamente: 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

São muitos os reflexos do ensino remoto na docência em tempos de pandemia da Covid-

19, sobretudo, porque desvelou as lacunas do processo de ensino e aprendizagem feitos 

distantes do ambiente para o qual foi pensado. Os respondentes concordaram que o ensino 

remoto afetou o desenvolvimento das competências e habilidades para a formação do 

profissional contábil; a modalidade remota das aulas prejudicou no desempenho das avaliações 

e também na assimilação e fixação do conhecimento. 

De fato, a pandemia da Covid-19 impactou todos os setores. O educacional também foi 

atingido, sobretudo, por não serem permitidas aulas presenciais, logo, precisou-se aderir ao 

ensino remoto, o que faz respeitar o distanciamento social. Conforme Oliveira e Sousa (2020, 

p. 01) essa pandemia “tenciona o direito à educação em seus diferentes níveis de ensino, além 

de escancarar as desigualdades presentes no contexto educacional brasileiro”. 

As dificuldades se arrastam da educação infantil ao ensino superior, sobretudo, porque 

o ensino foi pensado para ser presencial. É diferente de um curso de Educação à Distância, que 

já é todo pensado para acontecer assim. Em suma, percebe-se que o alunado do curso de 

Ciências Contábeis está cada dia mais exigente em relação à busca por um curso que o deixe 

preparado para o ambiente profissional e procura constante aperfeiçoamento. Contudo, 

encontra-se satisfeito com a aplicação desses cursos em suas respectivas instituições, sejam 

essas públicas ou privadas na cidade de Mossoró. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando que nenhum trabalho é imutável ou cristalizado, haja vista o 

conhecimento é dinâmico e pode ser sempre aperfeiçoado, este trabalho de conclusão de curso 

pode servir como ponto de partida para outras investigações. À guisa de uma conclusão, se faz 

necessário contemplar que os objetivos dessa pesquisa foram alcançados, uma vez que foi 

possível analisar o grau de satisfação com que o curso de Ciências Contábeis está sendo 

aplicado pelas instituições públicas e privadas do ensino superior na cidade de Mossoró sob a 

perspectiva dos alunos. 

 Ao longo dessa investigação foi possível observar um breve histórico do Ensino 

Superior no Brasil, mais especificamente o curso de Ciências Contábeis. Ainda se tornou 

possível dinamizar a pesquisa através de gráficos que denotaram os seguintes pontos: a presença 

da mulher no curso está cada vez mais forte; as disciplinas das quais mais se dedicam estão 

entre Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e Estatística. 

 Em se tratando das habilidades e competências, consideram como essencial exercer com 

ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 
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específica. Além disso, consideram que a grade curricular do curso da instituição é adequada a 

formação do contador atual. Por fim, é relevante retratar que essa foi uma experiência 

extremamente enriquecedora, avantajando a bagagem profissional, acadêmica e pessoal durante 

toda a construção. Como estudos futuros, sugere-se a melhoria desse questionário e uma 

discussão mais aprofundada das lacunas encontradas. 
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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender qual a satisfação dos colaboradores e líderes no ambiente 

organizacional e qual a influência que a liderança tem acerca da motivação e satisfação dos seus 

colaboradores. Para tal, considerando o estudo de caso, optou-se por utilizar uma pesquisa de 

caráter descritivo, com uma análise quantitativa e qualitativa, utilizando da aplicação de um 

questionário disponibilizado no período compreendido entre 08 de abril à 19 de abril de 2021, 

com o total de 76 respondentes. Os resultados da pesquisa demonstram que há um nível de 

concordância entre a visão dos seus líderes e dos seus liderados em alguns questionamentos, 

principalmente em relação a satisfação do clima organizacional, entretanto, os líderes afirmam 

ter um certo posicionamento diante do seu modo de liderar, onde os seus liderados discordam 

ao serem questionados sobre a motivação que é proveniente da inflûencia acerca da liderança 

que se é aplicada. Portanto, é possível concluir que os líderes precisam ter habilidades e 

capacitação necessária para influenciar a sua equipe de modo que tragam benefícios não só para 

a empresa, mas também para os seus liderados, tornando o ambiente de trabalho mais 

harmonioso, além da necessidade de investimentos de tempo e programas de capacitação para 

os seus funcionários. A pesquisa sugere que as organizações invistam nos seus funcionários de 

forma que valorize as suas habilidades e competências, no qual se fazem necessárias para a 

composição de um clima organizacional harmonioso e proveitoso para ambas as partes, 

viabilizando melhores resultados de médio a longo prazo. 

 

Palavras-chave: Influência da Liderança. Comportamento Organizacional. Motivação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Na visão de Cassol e Rockenbach (2017), liderar pessoas em um ambiente 

organizacional, principalmente em setores públicos, pode tornar-se um desafio a ser enfrentado 

pelos gestores. Para Silva, Viana e Feitosa (2018), é importante haver um estudo do 

comportamento organizacional nas empresas, para assim entender os impactos no ambiente 
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laboral, nesse sentido, pode-se destacar a importância de observar as atitudes comportamentais 

dos colaboradores que impactam na qualidade, produtividade e competitividade da empresa. 

O servidor público tem de forma clara na sua efetivação que, em uma companhia de 

serviços público, haja garantias principalmente, na estabilidade do seu emprego, no salário e 

nos benefícios que a organização venha a oferecer, porém, ainda existe um número considerável 

de servidores desmotivados pela falta de uma boa liderança, e da necessidade de uma 

organização mais centrada no crescimento do colaborador que pode crescer em conjunto com 

a empresa, o que dificulta sua motivação para seguir os propósitos organizacionais no seu 

ambiente de trabalho.  

Bem como há os servidores públicos nomeados como celetistas que são assegurados 

dos direitos estabelecidos pela CLT, o que assegura o mesmo sem a exclusão da sua 

estabilidade, assegurando todos aqueles selecionados por meio de concurso público por 

mandamento constitucional. 

O líder, dentro de uma organização, pode apresentar-se como um modelo a ser seguido 

por aqueles que são liderados, assim, um colaborador que possui uma influência positiva dentro 

dos valores e propósitos organizacionais, pode agregar bons resultados ao desenvolvimento de 

uma organização, seja ela de caráter público ou privado. Em qualquer ambiente organizacional 

se torna necessário a valorização e motivação do funcionário, colocando em prática formas que 

venham a transparecer o quão importante aquele funcionário é para a organização. Portanto, 

um líder deve agir de forma que entenda os seus liderados, além de respeitar as suas 

possibilidades e limitações na tentativa de estabelecer um melhor direcionamento de suas 

atividades para o desenvolvimento dentro de suas ocupações. 

Rocha (2014) enfatiza que, a liderança no setor público pode enfrentar desafios que 

comprometam o seguimento aos propósitos organizacionais, assim muitos colaboradores 

podem desenvolver práticas que dificultam o desenvolvimento de suas atividades dentro da 

organização, por não se sentirem motivados e atuando apenas com vontade própria, sem uma 

falta de propósito. Isso pode tornar-se uma barreira para a efetivação positiva da liderança, 

destacando-se a possibilidade de confrontar a ideia de engajamento do líder com sua equipe no 

seu ambiente de trabalho, evitando assim que conheça melhor cada um dos seus liderados e 

esteja sempre presente e ciente das atividades e rotina de cada indivíduo. 

O setor público pode apresentar um desafio ainda maior que o setor privado, a começar 

pelo propósito de motivar os colaboradores de forma que os deixem satisfeitos e sejam 

responsáveis dentro do ambiente de trabalho, onde o maior agravante para a liderança pode se 

estabelecer na falta de liberdade e recursos para lidar com as adversidades interpessoais com 

seus liderados. 

Considerando o estudo de caso em uma empresa pública do setor portuário da cidade de 

Areia Branca/RN, o presente trabalho possui como objetivo geral avaliar qual a influência da 

liderança no comportamento da organização. 

Segundo Sinek (2018), o indivíduo que trabalha com um claro senso de porquê está 

menos propenso a desistir depois de alguns fracassos, pois enxerga a causa mais elevada. Assim 

é importante destacar que, as ações de um líder dentro de uma organização podem influenciar 

no comportamento dos seus colaboradores e contribuir de uma forma que provoque impactos 

relevantes para a empresa. “Assim é importante pensar de que forma o comportamento 

organizacional em empresas públicas é influenciado pelos comportamentos das suas 

lideranças?” 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nessa seção, apresentam-se os conceitos e definições que melhor se aplicam a 

compreensão da temática acerca da liderança e a sua influência sobre os resultados 

organizacionais, bem como ao alcance dos objetivos dessa pesquisa, especificamente. 

 

2.1 LIDERANÇA: CONCEITOS, PERFIS E ABORDAGENS INSTITUCIONAIS 

 

 Flores (2016), enfatiza que as organizações podem desenvolver equipes engajadas na 

cultura organizacional da empresa, com o objetivo de alcançar possibilidades para a construção 

de uma equipe incorporada com a missão de atribuir um diferencial na sua imagem. Nesse 

sentido, é importante destacar a importância da contribuição dos colaboradores e clientes que 

juntos possibilitam que as organizações permaneçam efetivas no mercado de trabalho de forma 

satisfatória e integrada. 

As organizações necessitam diretamente das pessoas para o desenvolvimento e 

liderança das suas ações e produções, atribuindo estratégias, com o objetivo central de atingir 

resultados estabelecidos no mercado de trabalho. Assim, os liderados necessitam de um líder 

que seja capaz de inspirá-los e servir como inspiração para todos que compõem a empresa. 

Para Shinyashiki (2014), o perfil do verdadeiro líder é possibilitar que as pessoas 

encontrem seu lugar dentro do meio ao qual estejam engajadas e assim possam descobrir e 

alcançar a realização de suas metas. O comportamento destes profissionais está alinhado de 

acordo com a missão, visão, valores e cultura da empresa de modo que o trabalhador se 

identifique com as políticas da empresa, possibilitando que todos esses fatores tenham 

influência no comportamento de cada indivíduo. 

Segundo Locatelli (2018), os líderes têm influência de forma direta sobre a qualidade 

de vida dentro das empresas, na produtividade e na motivação dos empregados, 

consequentemente, interferindo na satisfação dos colaboradores de modo a implicar 

diretamente na produtividade e na entrega a nível de serviço, além de interferir nas expectativas 

dos clientes. É nesse contexto que se destaca quão necessário se faz a presença de um líder para 

a condução dos funcionários, influenciando-os de maneira que o comportamento de cada um 

seja positivo para toda organização. Isso posto, o comportamento e o clima da organização são 

implicados pelas suas lideranças, uma vez que para obter sucesso no alcance das metas e um 

bom desempenho de cada pessoa que compõe a empresa, gere sucesso e o crescimento para 

ambos. Para Barreto (2008): 

 
Sabendo que a liderança é o exercício adequado da função de líder. Ou em resumo: é 

o indivíduo que exercita sua capacidade de persuasão, argumentação e carisma. 

Mesmo não estando presente, ele é percebido como se estivesse, e sempre lembrado 

pela inovação e liderança. Tendo sua maior função de gerar novas ideias e colocá- las 

em prática. Ele deve liderar talvez ainda inspirar, ele não pode deixar que as coisas se 

tornem rotineiras, e para ele, a prática de hoje jamais será suficientemente boa para 

amanhã. 

 

 Ainda, segundo o autor Barreto (2008), a liderança busca basear-se numa visão geral de 

que as relações entre colaboradores e liderança, no ambiente de trabalho, sejam sempre uma 

possibilidade de buscar novos conhecimentos, de saber repassá-los, podendo conduzir os seus 

liderados de modo que eles possam oferecer o seu máximo, sendo assim, conseguindo obter os 

melhores resultados. Além do líder ser uma peça chave dentro de uma empresa, ele pode 
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possibilitar um olhar mais crítico para que se exerça o seu papel como líder, de modo que, os 

seus liderados tenham um bom desempenho, possam atingir as metas, se comprometam com o 

seu trabalho e estejam satisfeitos com o cargo que ocupam. Nesse sentido, é importante destacar 

que tais atitudes podem possibilitar um maior sucesso nas estratégias de atuação dentro da 

empresa, intervindo no alcance dos resultados, no comportamento organizacional e na 

satisfação dos colaboradores e clientes. 

O posicionamento de um líder dentro de uma organização pode representar um estímulo 

positivo a ser seguido pelos colaboradores, na tentativa de buscar uma solução para os 

problemas enfrentados no ambiente de trabalho, agindo de forma que prepare seus liderados 

para enfrentar as adversidades do ambiente laboral. Treinamentos, diálogos e cursos podem 

servir como possibilidades para que o líder identifique traços de qualidade ou características 

pessoais que favoreçam a posição de um liderado dentro da empresa. 

Em 1939 os estudos dos renomados pesquisadores, Ralph White e Ronald Lippitt já 

observavam aspectos importantes no setor de liderança, e tais fatores foram importantes para 

desenvolver os três estilos de líderes, que mais tarde, Chiavenato trouxe em sua obra “A 

administração nos novos tempos” ao dizer que (2014. p.440): 

 
Liderança autocrática: o líder centraliza totalmente a autoridade e as decisões. Os 

subordinados não têm nenhuma liberdade de escolha... Liderança liberal: o líder 

permite total liberdade para a tomada de decisões individuais ou grupais, participando 

apenas quando solicitado pelo grupo. A liderança liberal enfatiza somente o coletivo... 

Liderança democrática: o líder é extremamente comunicativo, encoraja a participação 

das pessoas e se preocupa igualmente com o trabalho e o grupo. O líder funciona como 

um facilitador para orientar o grupo, ajudando-o na definição dos problemas e nas 

soluções, coordenando atividades e sugerindo ideias. 

 

 De acordo com Chiavenato (2014), o líder consegue impactar pela sua maneira de 

liderar sempre pensando no bem-estar e satisfação da empresa como um todo, obtendo bons 

resultados com os colaboradores e buscando a melhoria no desempenho dos mesmos na 

tentativa de obter bons resultados fazendo com que superem suas expectativas, tendo por 

consequência, melhores comportamentos dentro da organização, tornando o ambiente de 

trabalho produtivo e agradável. O Quadro 1 pode demonstrar de forma mais clara os tipos de 

liderança desenvolvido por Chiavenato. 

No Quadro 1 sobre os estilos de liderança, o autor define tais modos de lidar com suas 

características singulares, apontando que: (i) Líder Autocrático: É o tipo de liderança em que 

se concentra no chefe, não dando a liberdade para a equipe se fazer presente na tomada de 

decisões, não tendo flexibilidade para os colaboradores fazerem escolhas ou opinar. Este tipo  

de liderança pode não ser muito eficaz, a depender de como o líder quer agir e abordar as tarefas; 

(ii) Líder Liberal: É o tipo de liderança considerada o de menor eficácia, pois o líder quase 

não se faz presente, dando total flexibilidade e liberdade de escolha para os colaboradores 

enfatizando somente o coletivo e isso acaba fazendo com que o líder seja ignorado pela equipe 

e, por consequência, gera individualismo, insatisfação, pouco respeito pelo líder e uma baixa 

qualidade de trabalho; (iii) Líder Democrático: É considerado como o mais eficaz e utilizado 

pelos líderes. A liderança democrática é a que o líder é completamente presente, participativo, 

comunicador e o facilitador para orientar a equipe nos problemas e soluções que surgem, 

mantendo a boa qualidade de trabalho, gerando um clima organizacional satisfatório e de 

responsabilidade grupal. 
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A observação dos três estilos de lideranças apontados pelo autor no Quadro 2 pode ser 

considerada características de comportamentos presentes em um líder, no qual é quase nula a 

possibilidade de existir uma carência de resultados para uma organização que trabalhe nesse 

modelo de liderança. Pois o mesmo está sempre presente, intervindo nas ações dos seus 

liderados, se preocupando com a imagem da empresa, com os resultados, com a motivação dos 

funcionários e com a satisfação dos clientes. Essas combinações se referem ao nível de eficácia 

do líder, desde a forma que o mesmo intervém na execução das atividades, se fazendo presente 

nos setores da empresa. 

Segundo Garcia (2017), a liderança tem um papel fundamental que reflete na atuação e 

satisfação dos liderados. Como a liderança é um processo que tem um objetivo em comum que 

é as metas a serem alcançadas em conjunto com a equipe e para que haja esse senso em comum 

de líder e liderados, faz-se necessário levar em consideração os tipos de liderança, onde permite 

saber qual o tipo de líder e qual poder de decisão o líder e a equipe possuem dentro do ambiente 

organizacional. 

A visão estimulante de futuro por parte dos líderes torna o desempenho e o 

comportamento mais eficaz dentro da empresa, pois os seus subordinados estarão mais 

dispostos a encarar os problemas e os riscos para alcançar os objetivos. Assim, podendo haver 

sintonia e bons resultados por parte do líder e dos seus liderados. Portanto, liderança não é 

somente a ocupação do cargo de um líder, requer também esforços por parte de outras pessoas 

e dos seus liderados. Para Barreto (2008), se faz necessário e importante que um o líder saiba e 

entenda quais são as necessidades e dificuldades da empresa, funcionários e clientes, além de 
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saber agir e influenciar os mesmos, se tornando a melhor fonte de influência, meio de inspiração 

e motivação. 

Sousa e Santo (2010), ressaltam que alguns atributos são importantes no processo de 

liderança e precisam ser praticados, como boa articulação com os colaboradores, 

relacionamento interpessoal eficaz, se colocar no lugar do outro, comunicação clara e precisa, 

resolução de conflitos, habilidades, saber trabalhar as dinâmicas de grupos, ser imparcial, bom 

ouvinte, acolher demandas dos seus liderados de modo a encontrar, de forma imparcial, uma 

melhor estratégia para resolver os problemas, além de trabalhar em equipe. O autor também 

conclui que liderar é administrar conflitos e convertê-los em oportunidades proporcionando um 

apoio para que as metas organizacionais sejam obtidas com êxito dentro do ambiente de 

trabalho. 

Sob a ótica de Chiavenato (2014, p. 433): 

 
A liderança é, de curta maneira, um tipo de poder pessoal. Por meio dela, uma pessoa 

influencia outras em função dos relacionamentos existentes. A influência é uma 

transação interpessoal no qual uma pessoa age no sentido de modificar ou provocar o 

comportamento de outra, de maneira intencional. Assim, sempre se encontra um líder 

– aquele que influencia – e os liderados- os que são influenciados. A influência é o 

conceito ligado ao conceito de poder e de autoridade. O poder significa o potencial de 

influência de uma pessoa sobre outra ou outras, que pode ou não ser exercido. 

 

 Nesse sentido é importante destacar que um líder tem capacidade e diferentes formas de 

influenciar os seus seguidores. Por mais que faltem recursos que ajudem seu modo de liderar, 

o que não pode faltar é a criatividade para criar várias possibilidades e estilos de liderança. 

 

2.2 A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 Líderes que conduzem o seu grupo de forma eficaz, possuem uma capacidade superior 

de entendimento sobre as pessoas no qual lidera, sabendo administrar sua equipe de forma 

satisfatória para o alcance de melhores resultados dentro da empresa. De acordo com a lei Nº 

0061/97, de 17 de Setembro de 1997 que aborda a temática sobre cargos dentro de instituições 

públicas ressalta que há um desafio ainda maior no trabalho das lideranças dentro das 

instituições públicas, que é o de dar motivação aos colaboradores de acordo com um modelo 

satisfatório que possibilite aos seguidores um engajamento, uma satisfação e que sejam 

responsáveis em suas atividades laborais, visto que, a maior dificuldade e o que torna o trabalho 

mais exaustivo para os líderes motivacionais são a falta de liberdade e recursos que os setores 

públicos não oferecem. 

Na visão de Rayol (2009), é primordial que o líder, em uma administração pública, 

compartilhe de suas próprias experiências já vivenciadas dentro da organização com o intuito 

de servir como influência nas tomadas de decisões e objetivos que a empresa venha a conquistar 

junto de seus colaboradores. 

De acordo Rayol (2009), apud Emílio Ibrahim sobre os processos de liderança dentro 

das organizações públicas, o engenheiro já trazia uma visão moderna do processo ao enfatizar 

que: 
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O administrador público precisa ser um líder dinâmico e um artesão para, com sua 

permanente presença, aceitar as responsabilidades sociais que lhe incumbem, 

inclusive a de tornar eficazes as energias humanas disponíveis. O servidor público, 

por sua vez, não deve ser encarado como um problema, um custo ou uma ameaça, 

potencialmente geradora de crises, mas como recurso valioso, a ser motivado e 

utilizado convenientemente, cuja ociosidade eventual deve ser atribuída à falta de 

solicitação adequada e de definição de tarefas parciais específicas. Em administração, 

sabe-se que de todos os recursos os menos utilizados são as pessoas e que em qualquer 

organização pouco do potencial humano é realmente posto em atividade… Basta criar 

um clima próprio de trabalho, inclusive pelo exemplo e atuação da liderança, para 

elevar os padrões de eficiência e fazer com que as pessoas se sintam motivadas, 

satisfazendo seus anseios individuais de desempenho. Não há maus servidores, há, 

muitas vezes, isto sim, maus chefes ou, ainda, ausência de fiscalização e de controle 

nos serviços. Tudo se resume, bem examinado o problema, em uma questão de justiça, 

de exemplo, de respeito recíproco, de amizade e, principalmente, de patriotismo 

(1980, s.p). 

 

 Pode-se observar na fala de Rayol ao citar sobre a visão de Emílio Ibrahim, que as ações 

éticas atentam a visão e aos propósitos dentro de uma organização, podendo tornar uma equipe 

de liderados mais comprometida com as políticas internas de uma empresa, possibilitando uma 

responsabilidade maior com as normas de uma organização. Os funcionários podem 

desenvolver um olhar mais visionário sobre a missão da empresa, no sentido de trazer uma 

perspectiva mais futura para dentro da organização de modo a tornar as relações interpessoais 

mais sistemáticas e sintonizadas com as ideias da empresa, possibilitando a produtividade e os 

melhores resultados. Para que esse desenvolvimento se torne possível, é importante que o líder 

possa aproximar-se de seus colaboradores, passe confiança, conheça suas habilidades, 

limitações e saiba infundir os objetivos organizacionais, dando sentido à função exercida dentro 

do ambiente de trabalho. 

A visão de Locatelli (2018), complementa a idéia acima citada sobre liderança e o papel 

do líder para com seus seguidores, ao dizer que a participação do líder dentro de uma 

organização encarrega-se de compreender os diferentes tipos de comportamentos das pessoas 

que compõem o ambiente laboral, de forma mais carismática, paciente, respeitosa e até mesmo 

disciplinada, especialmente quando se tratar de uma equipe de colaboradores, motivando-os na 

tentativa de juntos caminharem no mesmo propósito, unidos por uma eficácia maior na 

realização de seus objetivos. 

Sinek (2018), já trazia uma ideia que poderia servir como base à visão da relação entre liderança 

e liderados dentro de uma organização ao dizer que, os colaboradores dentro de um ambiente 

de trabalho devem trabalhar em equipe, e esse processo precisa ter um caráter mais harmônico 

entre líderes e liderados, no sentido de que ambos abracem os valores e princípios da empresa, 

sem deixar de lado o papel principal de liderar com disciplina, servindo de inspiração tanto nas 

mediações internas quanto externas da empresa, proporcionando uma visão futura de valores 

pessoais para seus seguidores. 

Rocha (2014), desenvolveu uma pesquisa que aponta cinco fatores importantes que um 

líder deve desenvolver para se obter uma liderança eficiente e de qualidade: a) visão estratégica 

bem definida: a equipe desenvolve uma mesma visão precisa dos deveres da empresa; b) 

conhecimento técnico e habilidades apuradas: todos compartilham do mesmo conhecimento 

eficaz; c) comprometimento e engajamento: aqui prevalece para todos a missão da empresa, 

assim todos devem desenvolver uma atuação cooperativa; d) convivência: saber distinguir o 

que é permitido e o que não é permitido dentro da empresa, sempre prezando pelos valores da 

mesma; e) liderança: o líder precisa ter conhecimento sobre as possibilidades, limitações e 

habilidades de sua equipe. O autor também aponta que com esses elementos citados 
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anteriormente, o líder pode criar um ambiente laboral mais otimizado, ou seja, quanto mais 

satisfeitos os colaboradores se sentirem em seu ambiente de trabalho mais fácil fluirá o 

cumprimento desses elementos de relação entre líder e liderados dentro das organizações. 

Para Cassol e Rockenbach (2017), liderar envolve uma união de elementos importantes 

como o posicionamento do líder na organização, as circunstâncias dos acontecimentos na 

atividade executada, as subjetividades dos colaboradores e a relação interpessoal com os seus 

seguidores, tudo isso influencia no comportamento de um líder e pode modificar a essência de 

sua atividade, principalmente pelo poder que é inferido ao líder. 

 

2.2 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL NO SETOR PÚBLICO 

 

De acordo com os estudos sobre comportamento organizacional de Cassol e 

Rockenbach (2017), é importante destacar a visão das autoras ao concluir que, o 

posicionamento de um indivíduo dentro de uma empresa está ligado a sua personalidade diante 

das circunstâncias que envolvem uma maior responsabilidade, comportamento e 

posicionamento frente às situações vivenciadas. Nesse sentido, o conjunto de valores que um 

indivíduo agrega durante seu percurso de vida, influencia nas relações de grupo e na forma 

individual de se relacionar com os membros de uma equipe. 

Sobre o comportamento organizacional, Cecílio (2016, p. 43) traz uma importante 

observação sobre as relações estabelecidas dentro do ambiente de trabalho, ao dizer que: 

 
[...] se quiser compreender o comportamento organizacional é imprescindível 

perceber o comportamento dos indivíduos e grupos e o que os motiva a dar o melhor 

de si no ambiente de trabalho. O foco deve ser tanto os indivíduos e equipas como 

suas relações e interações resultantes do contexto e da estrutura organizacional 

existente, seja ela formal (constituída por meio de organograma ou design) ou 

informal (resultado das diversas relações no ambiente de trabalho). Desta forma, 

conhecer os impactos do comportamento, das pessoas e grupos, torna-se fundamental 

para compreender e intervir na dinâmica organizacional. 

 

De acordo com o autor citado acima, o comportamento dos membros de uma empresa 

pode ser entendido através da observação do comportamento de cada colaborador dentro de 

suas atribuições e como eles processam as informações e são incitados a desenvolver suas 

atividades dentro da complexidade de suas limitações e habilidades. 

Quadros e Trevisan (2002), reforça que aprovar pessoas dentro de um grupo pode 

exercer um efeito importante para os membros da equipe, principalmente sobre os 

comportamentos ali exercidos. Assim, é importante destacar que em um ambiente de trabalho, 

o líder sempre servirá de exemplo a seguir pelos seus liderados, como uma fonte de inspiração 

para o desenvolvimento das atividades e o comprometimento com os valores e cultura da 

empresa. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De acordo com Praça (2015), a metodologia científica possibilita que seja feito um 

estudo e um entendimento do mundo, pela possibilidade do conhecimento; e esse processo pode 

ser obtido na análise dos fenômenos e na verificação de hipóteses específicas sobre o estudo 

em questão.  

A empresa conta com 111 funcionários, no qual 76 colaboradores participaram da 

pesquisa, sendo 4 mulheres e 72 homens. Todos funcionários efetivos de uma empresa pública 

do setor portuário na cidade de Areia Branca/RN. Trata-se de uma pesquisa de caráter 
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explicativa, com o tratamento quantitativo e qualitativo dos resultados, a fim de identificar qual 

a satisfação dos empregados e líderes no ambiente organizacional e qual a influência que a 

liderança tem acerca da motivação e satisfação dos funcionários.  

De acordo com Raupp e Beuren (2004), as pesquisas explicativas têm por finalidade 

encontrar os fatores que foram importantes ou favoreçam a existência dos fenômenos, ou seja, 

buscando o porquê ou razão das coisas. Já Schneider et al. (2017), traz a logística da 

triangulação ao dizer que a agregação entre os métodos qualitativos e quantitativos favorece 

uma compreensão total da pesquisa, ou seja, o método quantitativo serve de suporte para o 

método qualitativo, proporcionando uma investigação do fenômeno com critérios quantitativos 

e análise de dados por critérios qualitativos.  

Seguindo os critérios da pesquisa aplicada, na categoria de pesquisa de campo, com 

análise quantitativa, o questionário 01 está dividido em duas etapas: 

 

 Etapa 1 - Dados de caracterização do colaborador e da empresa. Nesta etapa foram 

avaliados critérios quanto ao gênero, idade, nível de escolaridade, tempo de empresa 

(anos) e nível hierárquico. O gênero foi classificado para que pudesse haver a distinção 

entre a opinião de ambos os gêneros. Quanto a idade, foi escolhida para melhor 

identificar a opinião de cada indivíduo de acordo com a sua idade, consequentemente, 

isso pode haver influência no seu ponto de vista de acordo com a vivência de cada 

pessoa.  Já a escolaridade foi elencada para entender sobre os conhecimentos dos 

colaboradores durante o tempo de serviço na empresa e qual a satisfação para com os 

seus líderes durante todo o processo de trabalho. O nível hierárquico foi escolhido para 

reconhecimento de posições de poder dentro da empresa.  

 

 Etapa 2 - Avaliação da satisfação do colaborador para com a liderança. Nesta etapa são 

avaliadas 13 questões que trazem como foco a identificação da evolução dos 

colaboradores, identificação da influência que a liderança da empresa tem acerca da 

satisfação e produtividade dos seus liderados e a identificação das falhas que podem 

existir provenientes da falta de recursos e de uma boa liderança.  

 

Uma outra pesquisa foi realizada para avaliar como os líderes identificam seu 

comportamento e o modo de liderar dentro do ambiente de trabalho. Esta pesquisa está 

representada como questionário 2, visando resultados de caráter quantitativo e qualitativo. O 

questionário foi dividido em duas etapas:  

 

 Etapa 1 - Dados de caracterização do líder e da empresa. Nesta etapa foram avaliados 

critérios quanto ao gênero, idade, nível de escolaridade, tempo de empresa (anos) e nível 

hierárquico.  O gênero foi classificado para que pudesse haver a distinção entre a opinião 

de ambos os gêneros. Quanto a idade, foi escolhida para melhor identificar a opinião de 

cada indivíduo de acordo com a sua idade, consequentemente, isso pode haver 

influência no seu ponto de vista de acordo com a vivência de cada pessoa.  Já a 

escolaridade foi elencada para entender sobre os conhecimentos dos líderes durante o 

tempo de serviço na empresa e qual a satisfação para com os seus liderados durante todo 

o processo de trabalho. O nível hierárquico foi escolhido para reconhecimento de 

posições de poder dentro da empresa.  

 

 Etapa 2 - Avaliação do líder referente a sua atuação na liderança e no comportamento 

da organização. Nesta etapa, foram avaliadas 8 questões que tem por objetivo avaliar a 
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opinião dos respondentes diante da influência que um líder tem acerca dos seus 

liderados e o seu ponto de vista diante da sua liderança ali posta na organização. 

A estratégia para recrutamento, utilizou-se de um questionário aplicado pela plataforma 

digital Google Forms, utilizada para a coleta de dados com a obtenção de identificar sobre a 

satisfação dos empregados e líderes, assim como sobre a influência que a liderança tem quanto 

a produtividade e satisfação dos funcionários para com a liderança da empresa. Foi gerado um 

link e disponibilizado para os colaboradores e líderes via rede social WhatsApp, no período 

compreendido entre 08 de Abril à 19 de Abril de 2021. Os critérios estabelecidos foram os 

funcionários efetivos da empresa e os que estão ativos no momento, dentre eles estão guardas 

portuários, engenheiros, técnicos, supervisores administrativos, assessores, enfermeiras e 

portuários. 

Foi levado em consideração um quantitativo válido feito através de uma regra de 3 

utilizando o número total de respondentes comparado ao número total de colaborares ativos na 

empresa, onde alcançou 68,4% de respondentes, o que dá um total de 76 colaboradores que 

participaram da pesquisa. Tornando assim, a pesquisa válida e contempla o objetivo do estudo. 

Nesse sentido, os funcionários foram escolhidos por estarem ativos e operarem de forma direta 

e indireta com os seus líderes. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO COLABORADOR E DA EMPRESA 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa pública portuária, fundada no ano de 1970 na 

cidade de Areia Branca/RN. A empresa tem como objetivo exercer as suas atividades como 

autoridade portuária no domínio dos seus portos localizados no Rio Grande do Norte, no porto 

de Natal e Terminal Salineiro em Areia. 

A empresa conta com 111 funcionários lotados na cidade de Areia Branca/RN, sendo 

16 colaboradores afastados, sem exercer suas funções laborais por conta da segurança e saúde 

dos mesmos diante do quadro pandêmico que o país se encontra no momento, 5 funcionários 

trabalhando de forma remota (home office) e 90 funcionários estão exercendo suas atividades 

de forma ativa em terra e em offshore.  

De acordo com a análise dos dados apresentados na pesquisa no questionário 01, etapa 

01, resultou-se que 94,7% dos respondentes são do gênero Masculino e 5,3% são do gênero 

Feminino. Acerca da idade, 44,7% estão entre a faixa de 36 a 46 anos, 51,3% onde se encontra 

a maior predominância de pessoas na faixa etária de 25 a 35 anos e a minoria está no percentual 

de 3,9% que estão entre a faixa de 47 a 57 anos. Quando indagados sobre o nível de 

escolaridade, percebe-se que há uma predominância de respondentes do nível médio com 55,3% 

e do nível superior com 44,7% dos respondentes. Os pesquisados ainda foram questionados 

sobre o tempo de atuação na empresa e o seu nível hierárquico. Constatou-se que os números 

de respondentes no tempo de atuação na empresa houve a predominância de 72,4% que estão 

entre 01 a 10 anos de empresa, 26,3% correspondem de 11 a 20 anos e 1,3% corresponde a mais 

de 30 anos de atuação. 

Em relação ao nível hierárquico, foram indagados sobre o nível Estratégico, Gerencial 

e Operacional, onde afirmam ser 2,6% dos respondentes pertencentes ao nível Estratégico, 

10,5% ao Gerencial e 86,8% correspondem ao nível Operacional, onde se encontra uma 

dominância maior de funcionários atuando neste nível da hierarquia. 

Outro fator verificavél se dá pelo número de pessoas do sexo masculino, que tem uma 

predominância maior de 72 respondentes, enquanto o do gênero feminino obteve 4 
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respondentes, ou seja, devido a fatores do processo de operação utilizados no ambiente de 

trabalho, observa-se um enquandramento maior de técnicos homens e o tipo de qualificação 

para a execução das atividades que têm uma procura maior por pessoas deste gênero.  

Milhomem (2016), enfatiza esse processo de desigualdade de gênero dentro do setor 

portuário ao dizer que há um entrave na admissão de mulheres para atividades de operação, 

considerando que, em épocas passadas, as mulheres eram vistas como forças físicas 

desfavoráveis nos referidos setores, mas, com o avanço da tecnologia houve uma notoriedade 

no aumento de inclusão das mulheres no setor operacional. Neste sentido, a contratação de 

pessoas deste gênero vem se tornando algo constante de acordo com a qualificação e 

conhecimento técnico favorável às atividades exercidas comparadas à mão de obra masculina. 

De acordo com Leite et al. (2016) um colaborador motivado a desenvolver as suas 

atividades laborais, é de fácil identificação quando o mesmo se encontra em um ambiente no 

qual o clima da organização é harmoniosa e satisfatória para o desenvolvimento das suas 

atividades diárias. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO COLABORADOR PARA COM A LIDERANÇA 

DA EMPRESA 

 

Partindo para a segunda parte da etapa da coleta dos dados, é possível perceber que de 

acordo com a Figura 1, 60,5% dos respondentes se consideram uma peça fundamental   para a 

empresa. Já na Figura 2, quando questionados se eles se sentem motivados para exercer as suas 

atividades, já é possível ver os números se invertendo, onde 42,1% discordam, por mais que se 

considerem uma peça fundamental para a empresa, não se sentem motivados para realizar as 

suas atividades. 

 

 
O que confirma com o que Lopes, Oliveira e Queiroz (2017) falam sobre a motivação, 

que está ligada a sentimentos internos e pessoais, portanto, certos estímulos só funcionam com 

determinados comportamentos movidos por outras pessoas. Bem como mostra os dados da 

Figura 3, que ao serem indagados se eles consideram que o seu líder influencia os colaboradores 

a darem o seu melhor na execução das suas atividades laborais, 68,4% dos respondentes 

discordam, enquanto 22,4% concordam com a pergunta, por mais que os colaboradores se 

considerem uma peça fundamental para a empresa, os dados demonstram que a liderança não 

exerce influência na motivação. 
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Como mostra a Figura 4, é possível verificar que 52,6% dos questionados se sentem à 

vontade para fazer críticas ou dar sugestões ao seu líder, enquanto 23,7% discordam do 

questionamento. Como cita (Garcia, 2017), no qual afirma que o líder é a pessoa responsável 

pelo vínculo entre os colaboradores dentro da organização, sabendo assim, guiá-los de forma 

eficiente no desenvolvimento das suas tarefas. De acordo com análise da Figura 5, é possível 

identificar que 46% afirma ter uma interação entre o líder direto e a equipe, porém, ao analisar 

o percentual de discordância verifica-se que 31,6% discordam do questionamento. 

 

 
 

Ao analisar as duas figuras, é importante verificar que os respondentes afirmam a 

existência de uma abertura para criticar ou dar sugestões ao seu líder, onde o percentual de 

respondentes apresenta um quantitativo de maior valor se comparado aos que discordam da 

questão apresentada na pesquisa, podendo assim dizer que existe uma abertura para um diálogo 

entre os líderes e liderados, ou seja, a comunicação dos funcionários para com o seu líder pode 

ser possível mediante a influência ali exercida no tipo de relação e comunicação estabelecida 

entre ambos. 

De acordo com a análise da Figura 6, os colaboradores responderam que o seu líder não 

fornece feedbacks e orientações para melhorar o seu desempenho e o da sua equipe com 52,6% 

de discordância, enquanto 19,7% concordaram com o questionamento. Já na Figura 7, é 

possível ver que o quantitativo com o número maior de respondentes é negativo, com o 

percentual de 57,9% de discordância, enquanto apenas 32,9% concordam com a questão ao 

serem indagados se o seu lider dá suporte à equipe para desenvolver as suas atividades laborais. 
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Apesar disso, é possível perceber também ao analisar a Figura 8, que 48,7% discordaram 

quanto ao questionamento à respeito de a empresa ajudar os colaboradores no desenvolvimento 

de suas habilidades, enquanto apenas 21,1% concordaram. Porém, na análise da Figura 9, com 

o percentual de 32,9% dos respondentes afirmam que existe liberdade dentro da empresa para 

que o funcionário possa dar a sua opinião no desenvolvimento das suas atividades, enquanto 

38,2% discordam diante da afirmativa. 

 

 
 

Analisando os dados colhidos dos respondentes, é possível verificar que há uma 

porcentagem menor de concordância dos funcionários em externar suas opiniões se comparados 

com a porcentagem em relação aos que se sentem à vontade em dar a sua opinião sobre o 

desenvolvimento das atividades no ambiente de trabalho. 

Em conformidade com Daltro, Bianchi e Porfírio (2017), é importante ressaltar que o 

líder seja sincero ao falar para os seus liderados as prerrogativas das tarefas, além de que é 

necessário que haja uma comunicação de competência e eficácia para os seus liderados. 

Conforme o ponto de vista da maioria dos respondentes que discordou das questões, eles 

afirmam que o seu líder não fornece feedbacks e orientações como forma de melhoria no 

desempenho individual e da equipe, onde consequentemente pode afetar na produtividade e nos 

resultados que  deveriam ser alcançados com maior satisfação e notoriedade, além de afirmarem 

que a empresa não dá suporte no desenvolvimento das habilidades de cada indivíduo, o que 

pode causar malefícios principalmente para empresa, devido a falta de diálogo e investimento 

no funcionário de forma que o ajude a crescer junto com a empresa, podendo proporcionar 

melhores resultado para ambas as partes. 

Como afirma Guimarães (2017) para que uma empresa saiba distribuir com clareza as 

funções e a propagação das informações para os seus colaboradores que compõem a 

organização, se faz necessário que haja uma comunicação como um fator importante, 

fundamental no desenvolvimento das habilidades e no melhor gerenciamento das equipes, 
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podendo assim dizer que uma comunicação harmoniosa pode trazer possíveis benefícios, ou 

seja, podendo evitar possíveis falhas no decorrer do caminho e futuros erros na cognição 

traçadas entre cada indivíduo. 

 

 
 

Considerando a Figura 10, é possível notar com facilidade que 52,6% dos respondentes 

afirmam que o seu líder imediato não dedica bastante tempo ao convívio com a equipe, 

enquanto somente 6,6% afirmam que o líder dedica tempo à equipe. A falta de convívio com o 

líder, no processo da liderança também pode ser afetado, como mostra a Figura 11, em que 

42,1% discordam que o processo de liderança no seu ambiente de trabalho seja satisfatório, ao 

mesmo tempo, que apenas 9,2% concordam com a questão. Já a Figura 12, afirma que 47,4% 

dos respondentes não estão satisfeitos com a forma que o seu líder conduz a equipe, enquanto 

9,2% afirmam estarem satisfeitos. 

 

 
 

De acordo com Lopes, Oliveira e Queiroz (2017), os líderes têm que ter habilidades 

para unir pessoas, ter congruência, poder pessoal e pensamento estratégico, além de um bom 

comportamento humano para que ele seja inspiração e uma boa influência para a sua equipe, 

como um espelho para os que seguem como meio de inspiração não só profissional, mas 

também pessoal como ilustra a Figura 13, que mostra a opinião dos respondentes quanto a sua 

visão sobre o que um líder deve ser, no qual 59,2% acreditam que um líder deve ser confiante, 

61,8% proativo, 2,6% liberal, 80,3% motivador e carismático com 26,3%.  

 



 

326 

 

 

 
 

Nota-se que o maior percentual ficou para o líder motivador, isso mostra o quanto um 

líder que saiba motivar a sua equipe é importante para o alcance de resultados, nesse sentido, 

quanto maior for o nível de motivação, consequentemente serão maiores os níveis de satisfação 

e resultados. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO LÍDER 

 

A pesquisa foi realizada com os líderes das equipes com o intuito de fazer um 

comparativo entre a opinião do líder e dos seus liderados, isto posto, será possível identificar a 

visão que os líderes têm acerca da sua atuação na liderança e no comportamento da organização. 

A hierarquia da empresa está dividida entre 3 níveis hierárquicos, que são: Tático que se 

compõe pela Gerência, Estratégico que é a Supervisão Administrativa e o Operacional que é 

composto pelos Engenheiros. Entretanto, o quantitativo de cada pessoa que ocupa esses cargos, 

se resume em: 1 gerente, 1 supervisora administrativa e 2 engenheiros.  

A pesquisa alcançou o total de 3 respondentes composto por dois Engenheiros e uma 

Supervisora Administrativa. Portanto, de acordo com os dados, verificou-se que 80% dos 

respondentes são do sexo Masculino e 20% do sexo feminino, acerca da idade 100% afirmou 

estar entre 27 a 37 anos, o nível de escolaridade 100% afirmaram ter nível superior, em relação 

ao tempo de empresa os respondentes afirmaram ter entre 05 a 07 anos e ao serem questionados 

sobre o nível hierárquico 80% afirmou ser do nível operacional e 20% estratégico. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO LÍDER REFERENTE A SUA ATUAÇÃO NA LIDERANÇA E NO 

COMPORTAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Analisando os dados da etapa 2 da pesquisa realizada com os líderes, os 3 respondentes 

serão elencados como respondentes “A, B e C”. Para melhor visualização, os discursos são 

apresentados no Quadro 2.  

 
Quadro 2: Avaliação do líder referente a sua atuação na liderança e no comportamento da organização 

 

 

1) Para você, quais as características um bom 

líder deve ter? 

A - Liderança coletiva, construir e atingir metas, ser exemplo 

e reconhecer méritos; 

B - Diálogo, comprometimento e transparência; 

C- Competência técnica, capacidade de persuasão, firmeza 

nas decisões e empatia. 

 

 

2) Para você, a liderança tem influência no 

comportamento das equipes na organização? 

A - Sim; 

B - Sim, mas não é uma questão simples. A liderança 

influencia sim, tanto para bons como para maus 
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comportamentos. Mas existem outros fatores que somam a 

isto; 

C - Sim. 

3) Você enquanto líder, considera ter as 

características (lembrando aquelas que você 

definiu como importantes) suficientes para 

guiar e motivar a sua equipe? Qual a sua 

característica você considera mais relevante? 

A - Sim. Construo metas e procuro atingi-las, reconheço o 

esforço do funcionário; 

B - Acredito ter algumas. Acredito que minha característica 

relevante é o diálogo; 

C - Persuasão. 

 

4) Você considera que a participação de um 

líder no desenvolvimento das atividades do 

colaborador é fundamental? 

A - Sim, desde que o clima harmônico não reduza o 

rendimento do funcionário por acomodação; 

B - Sim. O líder consegue guiar quais boas condutas devem 

ser seguidas pelos colaboradores; 

C - Com certeza. 

5) Você considera que um clima 

organizacional que seja harmônico contribuiu 

na evolução do funcionário e satisfação do 

mesmo? 

A - Sim, desde que o clima harmônico não reduza o 

rendimento do funcionário por acomodação; 

B - Sim, totalmente. 

C - Muito. 

 

 

6) Como você considera o clima da empresa 

(harmoniosa ou ruim)? 

A - Ruim; 

B - Ruim. Sobretudo entre a gerência e os colaboradores de 

nível fundamental; 

C - No meu setor é harmonioso, na empresa de um modo geral 

é ruim. 

 
 

7) Há sintonia entre líderes e equipe? 

A - Sim; 

B - Entre alguns grupos e líderes, sim. Existem situações onde 

não existe a menor sintonia entre as equipes. 

C - No meu setor, sempre houve. 
 

8) O ambiente de trabalho é favorável para 

aperfeiçoar as suas atividades? 

A - Não; 

B - Razoavelmente. 

C - Sim. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

De acordo com os dados coletados através da pesquisa realizada com os líderes como 

mostra no Quadro 2, é possível verificar que os respondentes afirmam que um bom líder deve 

ter comprometimento, ser exemplo e reconhecer méritos; concordam que a liderança tem 

influência sim no comportamento dos colaboradores; afirmam que motivam a sua equipe e que 

tem características relevantes como: persuasão, diálogo e reconhecimento de méritos; 

concordam que a participação do líder no desenvolvimento das atividades é fundamental; 

consideram que um clima organizacional harmônico contribui na evolução e satisfação dos 

funcionários; afirmam que o clima da empresa é ruim; e afirmam que existe sintonia entre líder 

e liderados. 

Nota-se que por mais que os líderes afirmem que eles motivam a sua equipe, que 

possuem características que um bom líder deve ter para influenciar e motivar a sua equipe de 

trabalho, que há interação entre ambas as partes, contradições são perceptíveis. É verificável 

que há contradição entre o ponto de vista dos líderes e dos colaboradores para com o modo em 

que os seus líderes conduzem a equipe, pois, por mais que os líderes afirmem estarem presentes, 

serem líderes que motivam, reconheçam as vantagens de uma boa liderança, os colaboradores 

não enxergam desta mesma maneira a forma que é posta a liderança na organização. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa teve como foco identificar a satisfação dos colaboradores e líderes no 

ambiente organizacional, visando entender qual a influência que a liderança exerce acerca da 
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motivação e satisfação dos funcionários. Respondendo assim, o problema da pesquisa posto e 

atingindo o propósito do seu objetivo apresentado. 

Sendo assim, entende-se que uma liderança eficiente e que proporcione influência nas 

habilidades desenvolvidas pela equipe, no comprometimento, nos valores, interesses e sucesso 

da empresa, precisa estar alinhada aos objetivos da mesma, e para que esse conjunto de fatores 

sejam efetivos é importante a participação da liderança na gestão e administração, junto aos 

seus colaboradores, fazendo com que a missão da empresa seja de igualdade e oportunidades a 

todos os setores envolvidos. 

O presente estudo proporcionou uma análise a respeito da influência que a liderança tem 

diante do comportamento organizacional, possibilitando uma melhor compreensão da 

importância do tema e a relevância que uma equipe motivada pode proporcionar para a empresa, 

principalmente na geração de lucros e melhores alcances na obtenção de futuros resultados 

estimados pela organização.  

Observou-se que os funcionários satisfeitos com a liderança possuem uma abertura de 

interação com seus líderes, possibilitando externar críticas e/ou sugestões, a fim de contribuir 

na melhoria, no desenvolvimento das habilidades da equipe e no desempenho das atividades no 

ambiente de trabalho. Por outro lado, os dados demonstram que uma porcentagem de 

respondentes aponta para uma influência negativa quanto a ausência dos seus líderes no 

ambiente laboral, consequentemente, essa carência influencia de forma negativa os 

funcionários e também a empresa, no que repercute nos resultados de produção, nas metas a 

serem alcançadas e no lucro econômico da empresa. 

É possível verificar que os colaboradores não estão satisfeitos com o modo que os seus 

líderes conduzem a equipe, influenciando assim na satisfação e motivação para desenvolver 

suas atividades. Contudo, por mais que os colaboradores se considerem uma peça fundamental 

para a empresa, a organização não dá suporte para que os seus colaboradores desenvolvam de 

forma satisfatória as suas atividades, podendo assim afetar negativamente nos resultados 

estimados pela organização. 

A pesquisa apresentou algumas limitações para encontrar dados suficientes aos 

resultados, como a participação de todos os colaboradores, a dificuldade de compartilhar o 

questionário nas plataformas de acesso a pesquisa, visto que os membros mais antigos da 

empresa não tinham redes sociais e utilizavam outros locais de acesso, como aparelhos 

eletrônicos de outros colaboradores, para responder ao questionário. 

É importante destacar a relevância desse estudo para que o profissional busque 

compreender qual a influência da liderança no ambiente organizacional, uma vez que a 

motivação se faz necessária nesse processo, buscando tornar o ambiente laboral de fácil acesso 

e efetiva relação entre os líderes e seus liderados. 

Como sugestões para pesquisas futuras, este trabalho fornece resultados que poderão 

contribuir com a procedência de estudos futuros, a fim de avaliar e se aprofundar ainda mais 

em questões que foram pouco exploradas na pesquisa, como: a importância do investimento em 

cursos de capacitação, afim de obter melhorias no desempenho das atividades laborais, 

satisfação e alcance de metas; quais as influências e consequências no comportamento dos 

colaboradores que trabalham em uma organização onde o clima organizacional não é 

considerado harmonioso; quais as influências e consequências que uma empresa pode ter 

através da falta de recursos e investimentos na sua liderança; quais impactos uma equipe 

desmotivada pode influenciar na produção da organização. 

O estudo aqui desenvolvido também preconiza a importância de identificar qual a 

satisfação dos seus colaboradores e líderes através da liderança que se é desenvolvida dentro 

das empresas. Visto que, a influência que ela tem diante da produtividade, satisfação dos seus 
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colaboradores e desenvolvimento das habilidades, exige que haja investimento de tempo e 

dinheiro em cursos de capacitação para que os líderes do futuro estejam aptos a enfrentar as 

tendências e desafios impostos pelo mercado de trabalho. Podendo assim, aproveitar o máximo 

do seu talento tornando também o líder mais apto para se adequar e ter flexibilidade para 

estimular os seus liderados da melhor forma, ao mesmo tempo, que possa ter uma visão mais 

holística, a fim de alcançar os objetivos e identificar as possíveis falhas que podem existir 

através da falta de recursos, ausência de liderança e motivação. 

O estudo desenvolvido propicia grande valor ao corpo social das empresas, agregando 

uma construção de profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho e para as 

empresas que passam a formar equipes cada vez mais responsáveis, capacitadas e com 

competências que são necessárias para a geração de valores e lucros para as organizações. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARRUDA, Ângela M F. CHRISÓSTOMO, Evangelina. RIOS, Sárvia S. A importância da 

liderança nas organizações. Revista Contábil & Finanças. 2010. Disponível em: 

http://www.institutoateneu.com.br/ojs/index.php/RRCF/article/view/4/6. Acesso em: 14 de 

Dezembro de 2020. 

 

BARRETO, Alfeu. Liderança e seus tipos. 2008. Disponível em: 

https://administradores.com.br/artigos/lideranca-e-seus-tipos. Acesso em: 25 nov. 2020. 

 

CASSOL. Silvana. ROCKENBACH, Cláudia W. DESAFIOS DA LIDERANÇA EM 

UMA ORGANIZAÇÃO PÚBLICA: Um Estudo na Prefeitura Municipal de 

Horizontina/RS. 2017. Disponível em: 

https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/5086/Silvana%20 

Cassol.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 de Maio 2021. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. TEORIA SOBRE ESTILOS DE LIDERANÇA. In:  A 

ADMINISTRAÇÃO NOS NOVOS TEMPOS: os novos horizontes em administração. 3. ed. 

Barueri/sp: Manole, 2014. p. 440-441. 

 

DALTRO, Oscemário Forte; BIANCHI, Elyria; PORFÍRIO, Pâmela R. M. Daltro. 

COMUNICAÇÃO. REVISTA FAIPE, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 9-17, june 2017. ISSN 2179-9660.  

 

Educação no Brasil. 2016. Disponível em:https://ifc.edu.br/wp- 

content/uploads/2016/12/Valdinei_Cecilio_Disserta%c3%a7%c3%a3o_MAP_2015- 

2016_v.final_.pdf. Acesso em: 16 de Dezembro de 2020. 

 

FLORES, Rafael Telch; SILVA, Soraia Alves Feitoza da. A influência do clima 

organizacional nas empresas e nas pessoas. Revista Conbrad: Revista eletrônica do 

CONBRAD Congresso Brasileiro de Administração, [S.I], v. 3, p. 41-55, 2018. 

 

GARCIA, Denise Buzatto. Os diferentes tipos de liderança e sua influência no clima 

organizacional. 2017. Disponível em: https://adm-

portal.appspot.com.storage.googleapis.com/_assets/modules/academicos/academico_5220.pdf

. Acesso em: 11 de Maio de 2021. 

 



 

330 

 

 

GUIMARÃES, Ruan. A importância da comunicação no comportamento organizacional. 

2017. Disponível em: 

https://www.unirios.edu.br/eventos/forumadm/anais/arquivos/2017/a_importancia_da_co 

municacao_no_comportamento_organizacional.pdf. Acesso em: 07 de Maio de 2021. 

 

IBRAHIM, Emílio. Administração Pública: contradições e objetivos. Brasil: Jornal do 

Brasil, 1980. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/191617/eticaelideran%C3%A7a.pdf? 

seq uence=1&isAllowed=y. Acesso em 15 de Dezembro de 2020.  

 

LEITE, César E. CORTEZ, Breno R. MARINHO, Christiane J M. MATSUMOTO, Alberto. 

A influência do ambiente organizacional na satisfação dos colaboradores de uma 

concessionária de veículos seminovos no Distrito Federal. 2016. Disponível em: 

https://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_175.pdf. Acesso em: 11 de Maio de 2021. 

 

LOCATELLI, Gisele P P. Liderança no setor público: sob a ótica dos liderados. 2018. 

Disponível em: 

https://riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/5736/GISELE_PAULA_PIERDONA_LOCA T 

ELLI-%5B49060-11299-5-743723%5DARTIGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso 

em:16 de Dezembro de 2020. 

 

LOPES, M R. OLIVEIRA, W N P. QUEIROZ, A F. Motivação e Liderança Dentro das 

Empresas. Revista Ciências Gerenciais, v. 21, n. 34, 2018. 

  

MARQUES, Elaine Sereno. SILVA, Luzielma Oliveira da. ESTENDER, Antonio Carlos. 

NERY, Sandi. BOCK, Claudia Patricia. A Importância do Desenvolvimento da Liderança, 

2013. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos13/651889.pdf. Acesso em 

06 de Março de 2021. 

 

MILHOMEM, Lívia de Jesus Oliveira. O empoderamento feminino nos complexos 

marítimos e portuários brasileiros como forma de desmistificar a ultrapassada 

concepção de desigualdade entre os gêneros para o setor. 2016. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/53670/o-empoderamento-feminino-nos-complexos-maritimos-e- 

portuarios-brasileiros-como-forma-de-desmistificar-a-ultrapassada-concepcao-de- 

desigualdade-entre-os-generos-para-o-setor. Acessar: 07 de Maio de 2021. 

 

ORGANIZAÇÃO PÚBLICA: Um Estudo na Prefeitura Municipal de Horizontina/RS. 

2017. Disponível em: 

https://bibliodigital.unijui.edu.br:8443/xmlui/bitstream/handle/123456789/5086/Silvana% 20 

Cassol.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 de Dezembro de 2020. 

 

PRAÇA, Fabíola Silva Garcia. Metodologia da Pesquisa Científica: organização estrutural e 

os desafios para redigir o trabalho de conclusão. 2015. Disponível 

em:http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170627112856.pdf. Acesso em: 06 de 

Março de 2021. 

 

QUADROS, Dante; TREVISAN, Rosi Mary. COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL. In: NICKEL, Daniele Cristine; CLARO, Maria Alice Pereira de M. 



 

331 

 

 

e; LEVEK, Andrea Regina H. Cunha; MALSCHITZKY, Nancy; NASCIMENTO, Eunice M.; 

SAYED, Kassem M. El; PONCHIROLLI, Osmar; LIMA, José Edmilson de Souza e. 

GESTÃO DO CAPITAL HUMANO. 5. ed. Curitiba: Gazeta do Povo, 2002. p.1-18. 

Disponível em: https://issuu.com/leiturasdigitais/docs/cole o_fae_05_- gest o_do_capi. 

Acesso em: 16 dez. 2020. 

 

RAUPP, F. M.; BEUREN, I. M. Metodologia da pesquisa aplicável às Ciências Sociais. In: 

BEUREN, I. M. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 76-97. 

 

RAYOL, Vicente M A. Ética e Liderança na Administração Pública Brasileira. 2009. 

Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/191617/eticaelideran%C3%A7a.pdf? 

seq uence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 de Dezembro de 2020. 

 

ROCHA, Aparecido de O. Liderança no Setor Público. 2014. Disponível em: 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/6161/1/PB_GP_lV_2016_17.pdf. Acesso 

em: 16 de Dezembro de 2020. 

 

SCHNEIDER, E M. FUJII, R A. CORAZZA, M J. Pesquisas Quali-Quantitativas: 

contribuições para a pesquisa em ensino de ciências. Revista Pesquisa Qualitativa. 2017. 

Disponível em: https://editora.sepq.org.br/rpq/article/view/157/100. Acesso em: 08 de Maio 

de 2021. 

 

SHINYASHIKI, Roberto. Liderança. São Paulo: Editora Gente, 2014. 155 p. (2). 

 

SINEK, Simon. Comece pelo porquê: como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a 

agir. Rio de Janeiro: Sextante, 2018. 256 p. PAULO GEIGER. 

 

SOUSA, João P S. SANTO, Eniel E. Uma Análise dos Estilos de Liderança 

Organizacional. Departamento de Ciência da Informação - DCI. 2010. Disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/biblio/article/view/4911/3716. Acesso em: 15 de 

Dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

332 

 

 

 

 

A TEORIA CONTINGENCIAL E O IMPACTO NAS ORGANIZAÇÕES – ANÁLISE 

DO FILME A GRANDE APOSTA  

 

 

Natália Queiroz da Silva Oliveira 

Mestre em Administração 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte 

E-mail: natalia.oliveira@professor.catolicadorn.com.br 

 

Nayara Vieira Batista 
Graduanda em Administração 

Faculdade Católica do Rio Grande do Norte  

E-mail: nayara.batista@aluno.catolicadorn.com.br 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa possui como objetivo principal analisar e apresentar variáveis tendo como 

base a teoria contingencial presente em ambientes externos de organizações e no âmbito 

mercadológico. Possuindo como metodologia a análise fílmica do filme “A Grande Aposta”, 

sendo ela de caráter descritivo e qualitativo interrelacionando a teoria e a prática. De acordo 

com as cenas expostas é possível visualizar que as organizações mesmo que distintas, tanto no 

aspecto econômico e quanto no social, sofrem os efeitos e influências em seu desempenho com 

fatores do ambiente externo, isto é, elementos contingenciais. Vale salientar que as 

organizações não possuem somente uma estrutura e que o cenário em que estão inseridas é 

composto de aspectos de incertezas, sendo importante enfatizar a relevância de observar 

possíveis oportunidades e a necessidade de adaptação as mudanças, que no ponto de vista 

organizacional é de grande valor para a sobrevivência e ascensão de uma empresa ou até mesmo 

a sociedade como um todo. Então, o estudo em questão observou que os impactos 

contingenciais estão cada vez mais presentes no cotidiano das empresas sendo eles ambiental, 

tecnológico e econômico. 

 

Palavras-Chave: Teoria Contingencial. Comportamento Organizacional. Análise Fílmica.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes mudanças ambientais traduzem uma necessidade de observação e de 

adaptação das organizações. Essa necessidade de adaptação já vem sendo estudada por vários 

autores. Silva et al. (2014) aponta que para uma organização conseguir se manter competitiva, 

existe uma necessidade de observar atentamente a dinâmica do mercado, assim como criar 

condições para que, seja conduzida na direção certa. Nesse sentido, percebe-se um período de 

transformações sem precedentes com grandes implicações para todo o campo organizacional 

(MORGAN, 2006).   

Nessa perspectiva, a teoria contingencial surge para mostrar a necessidade de 

observação, visto que, essa teoria parte da premissa básica que as condições do ambiente 

modificam o interior das organizações (DOLNADSON, 1996; GUERREIRO ET AL., 2006; 
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PEREIRA; SÁ; JORGE, 2010, SILVA ET AL., 2014). Essa teoria originou-se como 

consequência de trabalhos realizados por Chandler (1976), Burns e Stalker (1961) e Woodward 

(1977), dentre outros, o objetivo era encontrar modelos e estruturas organizacionais mais 

eficazes. A teoria contingencial diverge da teoria clássica que apontava que as organizações 

buscam um “único modelo” ou “modelo certo” (OLIVEIRA ET AL., 2015).     

Como uma forma de observar as mudanças e adaptações que são necessárias e como 

elas podem afetar a vida das pessoas temos os filmes. O filme, diferente de leituras escritas, nos 

permite a observação através das metáforas como técnica de comunicação. Assim, é por 

intermédio de imagens que o espectador reconhece situações e se reconhece em diversas 

circunstâncias ali apresentadas (SOUSA, 2017). Os filmes são considerados, 

consequentemente, fontes relevantes para a aplicação dos estudos observacionais e, por meio 

das linguagens apropriadas pelas produções, pesquisadores analisam símbolos, imagens, textos 

e comportamentos identificados no enredo e nos personagens (CARVALHO ET AL., 2017).   

O objetivo deste trabalho é apresentar, por meio de um estudo observacional, uma 

análise baseada na teoria da contingência, de suma importância para compreender o efeito que 

as variáveis externas possuem sobre as empresas. Para tanto, escolheu-se como obra o filme A 

Grande Aposta.  

Este trabalho segue estruturado em cinco partes a contar dessa introdução. Logo após 

apresenta-se aspectos da teoria contingencial e sua influência no ambiente organizacional, 

seguido da abordagem metodológica. Apresenta-se o contexto do estudo, seguido da análise do 

filme, considerações e as referências utilizadas.  

 

2 ASPECTOS DA TEORIA CONTINGENCIAL E SUA INFLUÊNCIA NO AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

 

Com base em análises realizadas por pesquisadores foi possível observar como o 

ambiente em que a organização está inserida influencia seu comportamento, isto é, quais 

condições ela se encontra e como pretende se adaptar com o intuito principal de sobreviver. 

Então foi comprovado que aspectos contingenciais influenciam o desempenho da organização, 

com isso foi fundamentada a Teoria da Contingência. A teoria mencionada é caracterizada 

como aquela em que as organizações estão introduzidas em um sistema aberto, no qual todos 

os aspectos externos como por exemplo mudanças no ambiente, condições do mercado ou na 

tecnologia podem interferir de acordo com o cenário existente naquele momento (SOUZA et 

al, 2013).  

Incluindo a visão da teoria, que para ela não existe somente um modelo padrão estrutural 

que possa ser aplicado para todas as empresas da mesma maneira, pois cada uma possui 

ambientes internos e fatores contingenciais distintos (MEDEIROS, 2018). Tais fatores 

contingenciais são fundamentais para estabelecer qual sistema mais adequado a organização 

precisa seguir com o objetivo de contribuir para seu desempenho (CAMACHO, 2010). 

A Teoria da Contingência nasceu a partir de uma série de pesquisas realizadas na década 

de 1970 investigando fenômenos organizacionais a partir de uma nova perspectiva, com o 

intuito de compreender como as empresas funcionavam em diferentes meios que mudam de 

acordo com o cenário externo ou em que estão inseridas. A teoria tem intenção de verificar 

quais seriam os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes em determinados tipos de 

organizações. Ela rejeita a ideia de um único modelo de gestão em uma organização, então, o 

mais eficiente e competitivo é aquele que consegue se adaptar às contingências do seu ambiente. 

Complementarmente, na teoria contingencial, percebem-se as organizações como 

sistemas abertos que precisam readequar-se constantemente, a fim de manter ou melhorar seu 
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desempenho; não existe a melhor maneira de organizar-se, tudo depende das tarefas e do 

ambiente com os quais se está lidando (MORGAN, 1996; LACOMBE; HEILBORN, 2003, 

SILVA ET AL., 2014). 

   Beuren e Forentin (2014) declaram que a teoria busca entender e explicar as 

modificações que ocorrem no mercado e ambientes sociais conforme o aumento da globalização 

e avanços tecnológicos, dessa forma é necessário que as empresas criem estratégias e um 

planejamento para que possam encarar as mudanças como oportunidades, utilizando a teoria 

contingencial como auxílio para tomadas de decisões e acompanhamento do plano 

desenvolvido.  

Diversas características organizacionais, por sua vez, refletem a influência do ambiente 

em que a organização está inserida. Assim, para a efetiva, a organização precisa adequar sua 

estrutura a seus fatores contingências e assim ao ambiente. Portanto, a organização é vista como 

adaptando-se a seu ambiente (DONALDSON, 1996). Na Figura 1 pode-se visualizar a 

necessidade de adaptação das empresas.  

 
Figura 1: Adaptação das empresas 

 

                     Necessidade de adaptação das organizações 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2021). 

 

No Quadro 1 é possível visualizar algumas das contingências e suas influências nas 

organizações apontadas por Sobral e Peci (2013), corroborando com Donaldson (1996) quando 

afirma que as contingências afetam o desempenho organizacional.  

 
Quadro 1: Contingências e sua influência em organizações 

 

 

Incertezas e 

complexidade do 

ambiente externo 

O grau de incerteza e complexidade do ambiente em que a organização se insere pode 

influenciar o processo de administração. Ambientes mais estáveis e previsíveis demandam 

estruturas mais burocratizadas, com divisões claras das tarefas, papéis e responsabilidades 

e cadeia definida de comando e controle, ao contrário de ambientes turbulentos, 

caracterizados pelo alto grau de incerteza e complexidade e que requerem maior grau de 

inovação, em geral próprio às estruturas organizacionais mais flexíveis e enxutas, 

marcadas pela delegação de poder.   

 

Tamanho da 

organização 

O tamanho de uma organização pode ser mensurado em número de pessoas, volume de 

receitas entre outros. O aumento do tamanho de uma organização traz problemas de 

coordenação. Por exemplo, o tipo de estrutura organizacional adequado para uma 

organização de 10 mil empregados seria ineficiente em uma organização composta por 20 

mil indivíduos.  

 

Tecnologia 

Tecnologia refere-se ao processo de transformação de insumos em produtos e pode ser 

diferente de uma organização para outra, variando de tecnologias mais rotineiras até mais 

complexas e customizadas. Cada uma dessas tecnologias demandará diferentes estilos de 

liderança, sistemas de controle e estruturas organizacionais.  

 
 
 
 
 
 

Percepção do contexto organizacional 
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Tarefa 

O tipo de tarefa que uma organização busca realizar também influenciará sua forma de 

administração. Tarefas complexas requerem estruturas que possam incentivar uma maior 

coordenação entre os membros da organização, em busca de soluções mais inovadoras e 

complexas.  

Fonte: Sobral e Peci (2013). 

Nesse contexto é importante que as organizações busquem adaptar-se as influências do 

meio ambiente. Conforme Marques, Souza e Silva (2015) os fatores contingenciais, que são 

formados por elementos internos e externos às organizações, podem influenciar em sua 

estrutura organizacional como apresentado na figura 01.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem caráter descritivo, uma característica intrínseca da abordagem 

qualitativa. Este enfoque qualitativo da pesquisa provê a investigação de uma apreciação mais 

apurada dos fenômenos sociais por buscar “estudar as coisas em seus cenários naturais, tentando 

entender, ou interpretar, os fenômenos em termos de significados que as pessoas a eles 

conferem” (DENZIM; LINCOLN, 2006, FLICK, 2004). 

Observar é aplicar atentamente os sentidos a um objeto para dele adquirir um 

conhecimento claro e preciso. É um procedimento investigativo de suma importância na 

ciência, pois é por meio dele que se inicia todo estudo dos problemas. Portanto, a observação 

deve ser exata, completa, sucessiva e metódica (BARROS; LEHFELD, 2007; DINIZ; 

MOREIRA; PEREIRA, 2017).   

A análise de filmes por meio do estudo observacional propicia maior aproximação entre 

teoria e prática, utilizando-se dos roteiros para retratar a vida real. Podendo ser foco de 

pesquisas levando-se a utilizar o seu referencial de forma didática em ambientes de ensino e 

pesquisa, fazendo deles fonte de dados narrativos (MONTE; MESQUITA; MATOS, 2017).  

Para o estudo observacional em linguagem fílmica, Machado e Matos (2012) propõem 

alguns passos para sua consecução, são eles: a definição do problema ou objetivo de pesquisa; 

a busca e seleção de fontes de dados narrativos, a escolha do filme; a visão geral da narrativa 

fílmica, realizada repetidas vezes; a decupagem dos dados; a fundamentação e interpretação 

teórica dos dados; e a edificação do relatório final.   

Para essa pesquisa, portanto, elegeu-se como objeto de análise o filme “A Grande 

Aposta”, através do qual foi possível observar a Teoria Contingencial. Com base nisso, 

identificou-se características que demonstram como o mercado interfere dentro das 

organizações e nas ações dos stakeholders. 

 

4 ANÁLISES E DISCUSSÕES OBSERVACIONAIS  

 

 “A Grande Aposta” (The Big Short – versão original) lançado nos Estados Unidos da 

América em 2015, é um filme dirigido por Adam McKay e estrelado por Christian Bale 

(Michael Burry), Rayn Gosling (Jared Vennett) e Steve Carell (Mark Baum) que expõe como 

o mundo imobiliário funciona, através de pessoas que investem em meio aos riscos.  

O Dr. Michael Burry possuía uma percepção bastante diferenciada e começa a observar 

que o país está prestes a entrar em um colapso na economia e com isso, decide lucrar indo contra 

o mercado, seus estudos atraem a atenção do corretor Jared Vennett que agarra a oportunidade 

e oferece aos seus clientes. É apontado como o mundo imobiliário é estável, isto é, o filme se 

baseia em um ambiente diante do mercado imobiliário através de ações na bolsa de valores, 
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onde sempre está mudando e os indivíduos que estão inseridos precisam se adaptar e buscar a 

melhor maneira para não se prejudicarem.  

Considerou-se as transformações em que determinadas apostas modificam o ambiente 

em uma organização, tanto positivas quanto negativas, o mercado decide por meio de 

porcentagens o quanto o valor de empréstimos hipotecários denominados “Subprime” não 

pagas influência com o intuito principal de gerar rendimento, para que seus estudos tenham sido 

eficazes. Referente a teoria contingencial, os envolvidos buscam algo incerto, eventual e com 

esperanças através de suas análises, se realmente trará retorno.  

 

4.1 PERCEPÇÃO DAS MUDANÇAS 

 

Na cena apresentada em 1 hora 02 minutos e 04 segundos, no mês de janeiro de 2007 

surgem resultados não esperados pelos investidores que apostaram contra o mercado em relação 

aos “Subprime”, isto é, uma modificação que gerou surpresa, dúvidas e insatisfação dos 

mesmos, no qual os títulos hipotecários estão estagnados, sendo que a inadimplência e as taxas 

variáveis estavam altas. Com a apresentação de tais respostas do mercado, Baum e sua equipe 

começam a procurar respostas nas agências de riscos que analisam e apuram todo o processo, 

a partir de um diálogo com a responsável da agência observam muitas fraudes cometidas pelo 

governo, com o intuito de tentar apaziguar e esconder divergências, incluindo ao 

comparecimento a uma conferência em Las Vegas para estudar e avaliar cada investidor do 

mesmo ramo, incluindo sanar dúvidas se é ou não um bom negócio.  

 

Mark: Vinnie, você já soube? A inadimplência disparou, já tem gente pulando da janela? 

Vinnie: Por quê? O preço do título hipotecário subprime subiu.  

Mark: O que? 

Dany: O Vennett quer mais $1,9 milhão de garantia até o fechamento. 

Vinnie: O Vennett quer que a gente dê garantias. 

Mark: O que está acontecendo? 

Vinnie: Não sabemos, mas o Destsche está no telefone exigindo pagamento.   

Mark: Liga para o Vennett, liga pr’aquele merda. 

Vinnie: Liga pro Vennett, manda ele vir pra cá agora.  

Mark: Então os empréstimos subprime não são honrados, mas os títulos subprime, feitos de 

empréstimos subprime valem mais? 

Vinnie: Querem mais 1,9 milhão no fechamento.  

Mark: As agências de risco, a Moody’s, e SP, estão rebaixando os CDOs e os títulos 

hipotecários? 

Vinnie: Qual a posição das agências de risco?   

Dany: Elas estão na mesma.  

Vinnie: Elas ainda são triplo A 

Mark: Que merda é essa? Estão de sacanagem? 



 

337 

 

 

 

Em abril de 2007 a economia começou a entrar em um colapso, com a falência das 

instituições financeiras (cena exposta em 1 hora 34 minutos e 30 segundos), cidadãos perdendo 

suas casas, desemprego, entre outros fatores que foram prejudicados. Ao decorrer de tais 

acontecimentos, o Dr. Burry, Mark e sua equipe, incluindo outros investidores Jamie, Charlie 

e Ben analisam o momento certo para iniciarem as vendas de CDOs para grandes organizações 

com o objetivo de garantir assim seus lucros. Dessa forma, observamos como a organização 

sofre influência do ambiente para tomar suas decisões. Como afirma Donaldson (1996) quando 

diz que a organização é vista adaptando-se ao ambiente. 

 

Danny: Nós não temos nada a ver com Morgan Stanley. 

Vinnie: É, fala com a corte de falências. Se o Morgan quebrar, todas as nossas contas vão para 

o balanço deles.  

Porter: Isso é loucura, o Morgan faz uma aposta ruim e nós pagamos a dívida deles? 

Mark: Comprem as ações do banco, vamos esperar.  

Vinnie: Ou vendemos nossos CDSs quando o mercado abrir, pegamos nosso bônus, os 

investidores os lucros deles e ganhamos $0,30 de dólar? Não é mau.  

Mark: Podemos ganhar três vezes isso. 

Vinnie: Não se não tiver mais mercado pra vender. 

Mark: Esquece não vamos distribuir salva-vidas.  

Vinnie: Mark se o Morgan falir, a gente fica sem nada.  

Mark: Vinnie, o que que há hein? Eu digo quando vender.  

 

[...]  

Jamie: Cara você viu o noticiário? Primeiro dois fundos de hipotecas vendidos pelo Bear 

quebraram e agora estão movendo uma ação coletiva contra o banco. 

Charlie: Que merda! 

Instrutora de ginástica: Vamos! Força! Força!   

Charlie: Quer dizer que o Bear pode ir a falência?  

Jamie: É um risco que não devemos correr. Compramos 80% dos nossos CDSs no Bear, 

podemos perder tudo.  

Instrutora de ginástica: Ei, senhor? 

Charlie: Só um segundo! 

Jamie: É, é a minha opinião.  

Charlie: A gente comprou essa porcaria e agora não sabe como vender.  

Jamie: Eu sei, temos que pedir pro Ben fazer isso. Eu estou tentando falar com ele mas ele não 

me retorna.  
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Charlie: Não, ele está de férias com a família da mulher na Inglaterra.  

Jamie: O que?    

Instantes depois. 

Jamie: Oi Ben, 

Ben: Pessoal? 

Jamie e Charlie: É estamos aqui. 

Ben: Pessoal? 

Jamie e Charlie: Estamos aqui, a gente está ouvindo. 

Ben: O sinal do celular e do wi-fi são ruins.  Estou tentando vender títulos no valor de $200 

milhões. Tô num Pub, cheira a ovelha.  

Jamie: Você vai conseguir.  

Charlie: Olha, não quero te pressionar não Ben, se você não conseguir isso a gente vai perder 

tudo.  

Ben: Tá, vamos ver qual o apetite do Credit Suisse. 

 

4.2 PERCEPÇÃO DA OPORTUNIDADE 

 

O filme em questão apresenta uma cena iniciada em 11 minutos e 26 segundos, no qual 

o Dr. Michael Burry analisa atentamente um dossiê contendo informações sobre os títulos 

hipotecários, incluindo as taxas variáveis e afins, após toda a investigação o mesmo descobre 

uma maneira arriscada no ramo imobiliário de lucrar com os “Subprime”, que se caracteriza 

como hipotecas arriscadas, isto é, os vendendo a descoberta.  

 

Lawrence: Michael, como vai? 

Dr. Burry: Lawrence, descobri algo interessante.  

Lawrence: Legal, sempre que você acha uma coisa interessante, ganhamos dinheiro. Que ação 

está avaliando? 

Dr. Burry: Não, não, não é ação. Eu quero operar vendido no mercado imobiliário.   

Lawrence: Sério? Mas o mercado imobiliário é muito sólido, Alan Greenspan acabou de falar 

as bolhas são regionais, tem pouca inadimplência.   

[...]Dr. Burry: O Alan Greenspan está errado.  

Lawrence: Eu acho que você não faz por querer, mas as vezes você parece muito arrogante e 

metido.   

Dr. Burry: É fato, Alan Greenspan está errado, não sei como é que você quer que eu diga isso? 

Lawrence: Olha Michael, a Metro Capital te apoiou à quatro anos quando era médico, tinha um 

site mixuruca e um dinheiro de herança. Todo mundo se deu bem, porque não continua com as 

ações. 
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Dr. Burry: Olha, você me conhece. Eu procuro valor onde quer que esteja. O fato é que esses 

títulos imobiliários estão cheios de empréstimos de alto risco e com taxa variável. E quando a 

maioria das taxas variáveis forem aplicadas, em 2007, os empréstimos já eram. E se a dívida 

for maior que 15% o título não vale nada.     

Lawrence: Olha Michael, para e pensa um pouco, a gente se fala daqui a alguns dias tá bom.  

Dr. Burry: Lawrence qual é, não vem com essa.  

 

Em outro momento iniciado em 27 minutos e 36 segundos, conta a história de Mark 

Baum, um grande investidor que possui um fundo chamado “Frontpoint” composto por sua 

equipe Vinny Daniel, Danny Moses, Porter Collins, entre outros que compõem a organização, 

onde localizam de maneira inusitada um indivíduo chamado Jared Vennett que iniciou um 

grande investimento arriscado, que seria vender títulos a descoberto, os “Subprime”, no mesmo 

momento surgem muitas dúvidas, com isso, convocam imediatamente o Sr. Vennett para uma 

reunião com o intuito de esclarecer tais informações. O mesmo explica o que são os 

“Subprime”, como funcionam e por que existem:  

Sr. Vennett: “Este é o seu título básico, certo? os originais eram simples, eram só 

milhares de hipotecas triplo AAA agrupadas garantidas pelo governo americano, as atuais são 

diferentes, são privadas e são tomadas por camadas de tranches, o nível mais alto triplo AAA é 

pago primeiro, o nível mais baixo B é pago por último, pagando os prejuízos primeiro. Claro 

que se você comprar B, pode ganhar mais dinheiro, mas são um pouco arriscados, às vezes não 

são pagos. Em algum ponto do caminho esses B e duplo BB passaram de um pouco arriscado 

para lixo total, eu tô falando de pontuação fica lá embaixo, sem verificação de renda, taxas 

variáveis, é tudo lixo, a inadimplência já subiu de 1% para 4% e se chegar a 8% e vão chegar, 

muitos desses triplo AAA e triplo BBB vão chegar a 0 também e isso é oportunidade!”.  

Após tal exemplificação, Mark e companhia resolveram analisar as informações 

expostas, com o objetivo de verificar se é verídica para então investir na ideia, e o destino é 

Miami; observando a cena iniciada em 50 minutos vemos a forma com o qual realmente 

descobrem que existe uma bolha imobiliária.  

 

Corretor 1: Então o Morgan Stanley tá recrutando a gente? 

Danny: Não, o banco é o dono do nosso fundo, mas a gente não faz parte dele. A gente investe 

em empresas financeiras e estamos tentando compreender o negócio de hipotecas.  

Mark: Quantos empréstimos você faz todo mês?  

Corretor 2: Cara, uns 60.  

Mark: E quantos eram a 4 anos? 

Corretor 2: Dez. Talvez 15.    

Corretor 1: É, eu era barman, agora eu tenho um barco. 

Porter: Um barco? Então, quantas dessas hipotecas tem taxas variáveis.  

Corretor 2: A maioria. Eu diria que 90%. Os bônus dispararam muito a alguns anos, as 

flutuantes são nosso ganha pão.  

Porter: Então os requerentes as vezes são recusados? 

Corretor 2: É sério? Eles só são recusados se eu pisar na bola. 
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Porter: Mesmo que não tenham dinheiro? 

Corretor 1: Olha a minha firma oferece empréstimos sem por sem, sem emprego, sem 

comprovação de renda. Eu deixo vazia a lacuna da renda se eu quiser. Os chefes não ligam. 

Essa gente só quer uma casa, entendem. Simplesmente vai na onda. 

Mark: Suas empresas não verificam? 

Corretor 2: Se eu pedir um empréstimo na sexta a tarde, um grande banco vai comprar na 

segunda até meio dia. 

Corretor 1: Comigo também.  

Mark: Me dá um minuto, só um minuto.  

Corretor 2: Claro. 

Mark: Não entendo, por que estão confessando? 

Porter: Não estão confessando.  

Danny: Estão se gabando. 

Mark: Será que as pessoas têm ideia do que estão comprando? 

Corretor 1: Olha eu me concentro nos imigrantes, depois que eles entendem que vão ter uma 

casa eles assinam onde você quiser. Eles não entendem as taxas.   

  

Outra dupla de investidores, Jamie Shipley e Charlie Geller vão em uma instituição 

bancária renomada em busca de parceria para seus investimentos, porém, não conseguem, pois 

possuem um capital inferior ao exigido pela entidade. Posterior a tal resposta do avaliador, cena 

iniciada em 40 minutos e 02 segundos, os dois encontram um documento de propriedade de 

Jared Vennett contendo dados sobre a bolha imobiliária, a partir disso ambos decidem investigar 

a ideia atentamente com a ajuda de Ben Rickert por ter uma vasta experiência no setor bancário, 

logo com sua análise o Sr. Rickert confirma que a aposta de Vennett é verdadeira.  

 

Charlie: Que loucura, isso é muito louco, cara ele diz que o retorno é de 10 contra 1 em CDSs 

de crédito hipotecário. E que o mercado está prestes a ruir.   

 

   Tendo em vista os aspectos observados, todos os personagens mencionados e fatos 

expostos no filme, é possível reparar que ambos notaram uma oportunidade de lucrar com o 

erro da economia americana, isto é, apostando contra o mercado mesmo tendo conhecimento 

que seria um risco.  

 

4.3 APROVEITANDO A OPORTUNIDADE 

Em uma cena exposta em 19 minutos e 08 segundos, o Dr. Burry tendo sua ideia 

fundamentada e acreditando que poderia dar certo inicia suas visitas aos Bancos, no qual 

apresenta seu pensamento e um portfólio de CDOs que deseja comprar com uma visão de 

retorno a longo prazo, isto é, um investimento de sucesso. Após cada reunião com 

representantes de instituições financeiras, o mesmo conseguia comprar sem nenhuma 

dificuldade, tendo em vista que sua ideia para muitos era uma “loucura”, porém, ignorava tais 

comentários e seguia. Então, diferentemente da ideologia de Burry, Mark e sua equipe possuíam 

grandes dúvidas referente a tais explicações de Vennett da bolha, pois não confiavam que por 
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trás do mercado imobiliário que sempre parecia consolidado, consistia em diversos erros que 

eram escondidos, com isso, precisavam de comprovações.     

 

Dr. Burry: Quero comprar CDSs de títulos imobiliários e o seguro que cubra o pagamento se o 

título subjacente não for honrado.  

Representante do banco 1: Quer apostar contra o mercado imobiliário? 

Representante do banco 2: Por quê? Esses títulos só não serão honrados se milhões de 

americanos não pagarem a hipoteca. Isso nunca aconteceu na história. Se me permite Dr. Burry, 

parece um investimento tolo.  

Dr. Burry: Baseado no sentimento comum do mercado comum e dos bancos na cultura popular, 

sim, é um investimento tolo, mas, estão todos errados.  

(Risadas)  

Representante do banco 1: O que? 

Representante do banco 2: Essa é boa. 

Representante do banco 1:Estamos em Wall Street Dr. Burry, se oferecer dinheiro grátis, 

aceitamos. 

Dr. Burry: A minha única preocupação é que quando os títulos não forem honrados eu quero 

ter certeza do pagamento em caso de solvência do seu banco. 

Representante do banco 1: Desculpa, está falando sério? Quer apostar contra o mercado 

imobiliário e está com medo de não pagarmos o senhor. 

Dr. Burry: Exatamente.   

(Comentários dos representantes do banco) 

Representante do banco 2: Dr. Burry, podemos fazer um esquema de bônus variável que pagaria 

os títulos que não fossem honrados, mas também se aplicaria aos seus pagamentos se o valor 

dos seus títulos hipotecários subir. Teria que nos pagar prêmios mensais. 

Representante do banco 1: Isso é aceitável Dr. Burry? 

Dr. Burry: É aceitável sim. Eu tenho os prospectos de seis títulos hipotecários que eu quero 

operar vendido. 

(Análise dos prospectos) 

Representante do banco 2: Está tudo certo Dr. Burry.  

Representante do banco 1: Estamos prontos para lhe vender $5 milhões de CDSs nestes títulos 

hipotecários. 

Dr. Burry: Poderiam ser $100 milhões? 

Representante do banco 2: Com certeza podemos passar para $100 milhões. 

 

Ao se analisar as diversas cenas do filme percebe-se como os fatores contingenciais 

podem influenciar o desempenho da organização (MARQUES; SOUZA; SILVA, 2015), isso 

por que as incertezas do ambiente e sua complexidade influencia no processo de gestão 

(SOBRAL; PECI, 2013).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema teoria contingencial é algo que pode ser considerado relevante para o contexto 

atual do cotidiano das organizações e principalmente do mercado, pois é de grande valor ter o 

conhecimento e visualização que o âmbito empresarial possui um ambiente externo. Esse 

ambiente é imutável e cheio de incertezas sendo necessário ter uma análise e constantes estudos, 

isto é, planejamentos para que ninguém seja prejudicado de forma significativa com as 

frequentes modificações no cenário exterior.  

 O artigo objetivou apresentar, por meio de um estudo observacional, uma análise 

baseada na teoria da contingência, de suma importância para compreender o efeito que as 

variáveis externas possuem sobre as empresas. O filme analisado traz consigo várias 

possibilidades de enxergar, como um fator externo pode causar impactos para a estrutura da 

empresa e até mesmo em um cenário que indivíduos estão inseridos em um determinado 

ambiente. Como apresentado no filme “A grande Aposta” em que existia uma bolha imobiliária 

que ao passar do tempo se tornou um pilar de grande preocupação, na visão de investidores se 

tornou uma oportunidade de ganhar dinheiro, visto que tal fator não somente causou grandes 

impactos em instituições financeiras como bancos e afins, mas em toda cadeia econômica em 

questão global, isto é, ocasionando em uma crise financeira de 2007-2008. 

Considera-se então que as contingências impactam de forma expressiva o âmbito 

externo das organizações, tendo em vista o grau de relevância de planejamentos estratégicos 

com frequência para que os efeitos sejam de forma leves no cenário organizacional, enfatizando 

na questão do filme apresentado a influência da bolha imobiliária que se tornou uma variável 

que causou grandes repercussões, trazendo consequências como desemprego, diminuição de 

rendas familiares, pessoas desabrigadas, fechamentos de empresas, mudanças nas estruturas 

organizacionais e principalmente em seu comportamento, salientando que crises em um mundo 

de incertezas é um elemento essencial a ser observado e trabalhado.  

Destaca-se finalmente que os impactos contingenciais influenciam diretamente as 

organizações que precisam se adaptar diante do mercado de incertezas, que podem apresentar 

variáveis econômicas, tecnológicas e ambientais em seu cenário. Em cenas expostas pela obra 

cinematográfica mencionada é possível visualizar os acontecimentos reais que levaram a bolha 

“estourar” e causar efeitos em diversos aspectos.  Percebe-se que é importante observar-se as 

situações de forma eficiente, buscando identificar as oportunidades, correções e preparações 

para futuros imprevistos, pois contingencias não podem ser controladas, elas simplesmente 

acontecem por se tratar de uma variável externa. 
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RESUMO 

 

Historicamente, bens e serviços têm sido tratados como coisas distintas. Na atualidade, bens e 

serviços se confundem, sendo vistos como bens dentro de uma mesma base, capazes de atender 

ao mercado, hostil em concorrência e moderno em desenvolvimento e acesso aos meios de 

informação. Os bens, historicamente, surgiram como precedente aos serviços. Traçar novas 

estratégias é o meio para se atingir novos mercados, onde não se consegue distinguir claramente 

o fornecimento de bens da prestação de serviços. Para isto é necessário discutir serviços numa 

lógica de orientação em servir, criando ou agregando, cada vez mais, valor para o cliente. Diante 

do exposto, esse estudo tem por objetivo realizar um ensaio teórico, buscando compreender a 

evolução do binômio bens-serviços e sua interface com o estabelecimento de estratégias de 

serviços, em indústria ou empresas de serviços. A pesquisa caracteriza-se como um ensaio 

teórico, passando por revisão bibliográfica, fazendo uso de dados e fontes secundárias. 

Apresenta-se como considerações finais os conceitos, evolução, pontos essenciais e tendências 

para binômio bens-serviços, onde se apresenta a necessidade de aprofundamentos empíricos e 

teste sobre a temática. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As mudanças dos mercados ao longo da história, trouxeram transformações para a 

ciências administrativas, que foram desde a criação da administração dentro da indústria como 

uma proposta científica capaz de modificar os modelos de produção, consagrando à época os 

métodos e técnicas, até os dias atuais, onde os bens foram por muito tempo vistos como 

resultado do processo produtivo operacional. 

Historicamente tidos como coisas distintas, mas na atualidade os bens e os serviços se 

confundem, sendo vistos como bens dentro de uma mesma base, capazes de influenciar o 

mercado, hostil em concorrência e moderno em desenvolvimento e acesso aos meios de 

informação onde os bens surgem como condição inicial aos serviços. Mas o aumento da 

competitividade dos mercados provocou mudanças. Visnjic et al. (2012) assegura que a 

competitividade é uma questão chave para os fabricantes de bens, onde modifica-se a lógica da 

venda de bens para fornecer serviços derivados dos bens. 

O fato é que as soluções são complementares aos bens, à medida que os fabricantes 

servem, esperam-se que forneçam soluções que suportam ou complementam seus bens. 

Algumas evidências empíricas sugerem que, globalmente, esse processo tem ganhado força, 

Neely (2008) mostra que um terço das firmas de manufaturas têm seguido esta tendência, onde 

nos Estados Unidos da América passou de 30% para quase 60%.  

Esta tendência se define como servitização, para Vandermerwe e Rada (1988, p.315, 

trad. nossa) há um movimento neste sentido onde a “servitização” está acontecendo em quase 

todas as indústrias em escala global. Levados pelas forças da desregulamentação, tecnologia, 

globalização e forte pressão competitiva, tanto as empresas de serviços quanto os fabricantes 

estão se movendo de forma mais dramática para os serviços”. A servitização tem sua base em 

ofertas direcionadas ao cliente. 

Mas, como se preparar para este novo mercado, onde a lógica tradicional foi invertida? 

A resposta é estratégias de serviços. Traçar novas estratégias é um dos meios para se atingir 

esses novos mercados, onde não se consegue distinguir o fornecimento dos bens da prestação 

de um serviço, para isto é necessário discutir serviços em uma lógica baseada nos princípios de 

empresas, focadas (orientadas a) em servir, porque estas são capazes de criar valor para o 

cliente. Diante do exposto, esse estudo tem por objetivo realizar um ensaio teórico, buscando 

compreender a evolução do binômio bens/serviços e sua interface com o estabelecimento de 

estratégias de serviços (em indústria ou serviços). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 O BINÔMIO BENS-SERVIÇOS 

 

A economia pós-industrial vem proporcionando aos países desenvolvidos experimentar 

uma economia pautada nos serviços. A ascendência econômica do setor de serviços é atribuída 

à inovação, como as oportunidades de emprego, contribuições à estabilidade econômica e fontes 

de liderança econômica. (Fitzsimmons, 2005; Gronroos, 2009). 

Historicamente a importância dos serviços para o desenvolvimento das economias 

foram ignoradas ou negligenciadas. Existia uma cultura de que apenas os bens eram capazes de 

agregar valor, e que este transformava a manufatura em eficiente. Esta condição de 
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bens/eficiência remetia aos serviços a condição de apenas um adicional de valor muito irrisório. 

Gianese e Corrêa (1994) apontam essa mesma lógica, onde os serviços eram considerados 

atividades de apoio. Mas o fato de os serviços virem se constituindo em elemento de 

diferenciação competitiva eleva, sem dúvida, a sua importância. Isto tem provocado a busca 

por melhorias por parte das empresas de serviços (Gronroos, 1990). Os serviços muitas vezes 

eram vistos como parte dos bens, o que fazia uma certa confusão sobre o que são os bens e o 

que são os serviços. Entretanto, existem algumas características que diferenciam bens de 

serviços.   

Os bens se caracterizam pela sua tangibilidade, por serem físicos e tocáveis. Ao comprar 

bens podemos vê-lo, senti-lo e ainda testar seu desempenho. Existem testes de prototipagem, o 

que proporcionam uma maior segurança para o cliente no ato da compra. Facilmente são 

padronizados (homogêneos), o que possibilita um domínio do tempo, são produzidos para 

depois serem consumidos, não havendo qualquer participação do cliente no processo. Por 

último podemos afirmar que os bens são estocáveis e patenteáveis, podendo ser produzidos para 

consumo futuro, trata-se de um sistema fechado, em que os estoques desvinculam o sistema 

produtivo das demandas dos clientes (GRONROOS, 1990).  

Já os serviços são caracterizados inicialmente por sua natureza intangível, que segundo 

Fitzsimmons (2014) é um problema igualmente para os clientes. A escolha do cliente por um 

serviço, exige um esforço de confiança na reputação da empresa. Não se pode ver, tocar e sentir, 

isto tudo ocorre pela característica de simultaneidade dos serviços, ele é produzido e consumido 

ao mesmo tempo, e, portanto, não podem ser estocados. A impossibilidade de estocar que os 

serviços possuem, impossibilita a utilização das estratégias da manufatura tradicional, onde 

atribui aos estoques a capacidade de absorver flutuações na demanda. Trata-se de um sistema 

aberto, com todo o impacto e as variações da prestação de serviços, são transmitidos ao sistema 

imediatamente. O cliente é agente participante do processo de prestação de serviços, 

diferentemente dos bens (NÓBREGA, 2013).  

Spiller (2015) afirma que a grande dificuldade de padronização dos serviços, em razão 

do conjunto de circunstâncias das pessoas (subjetividade) principalmente envolvidos. No 

processo de aquisição da produção/consumo do serviço, juntamente com a combinação da 

natureza intangível dos serviços e do cliente como um participante no sistema de prestação de 

serviços proporciona uma variação de serviços de cliente para cliente, isso impõe mais uma 

característica importante aos serviços que é sua heterogeneidade. A última característica que 

podemos descrever, trata da facilidade dos serviços serem copiados, há grandes dificuldades de 

proteção aos serviços, isso impõe a necessidade constante de estratégias que o diferencie no 

mercado. 

Gronroos (2009) pontua que, as estatísticas econômicas ao longo do tempo, sempre 

apresentaram informações sobre serviços subestimada, sempre sendo contabilizado no PIB da 

indústria ou agricultura. Fitzsimmons (2014, p.27) considera que os serviços possuem um papel 

de facilitador da economia, para ele os serviços são “fundamentais para a atividade econômica 

em qualquer sociedade”. 

Isto ocorreu pela total incapacidade de vislumbrar os serviços ocultos contidos na 

economia, um bom exemplo disto são os serviços de contabilidade que fazem parte dos serviços 

administrativos ofertados por empresa que produz um determinado bem, no entanto não são 

vistos como serviço, desta forma se encara como serviços ocultos. A partir do momento que 

serviços ocultos passaram a ser percebidos com valor estratégico para a organização, no 

processo de seu desenvolvimento competitivo, os mercados precisam se adaptar à nova 

realidade. Desta forma, passa a se configurar uma nova perspectiva, onde “o valor é criado no 
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processo de geração de valor pelo cliente, quando os clientes individuais ou usuários 

empresariais fazem uso das soluções ou pacotes que compram” (Gronroos, 2009, p.4). 

Para os clientes, o valor cria-se posterior a fabricação e consumo de bens, no entanto 

nos serviços é diferente, pois o cliente procura soluções que atendam seus próprios processos 

de geração de valor. A acirrada competitividade dos mercados, tem proporcionado algumas 

mudanças no mercado de serviços atual. Já é possível visualizar, grandes fabricantes 

tradicionais migrando para a prestação de serviços, e estes passam a ser vistos com a grande 

capacidade de solucionar problemas do consumidor (GRONROOS, 1990).  

 

2.2 A SERVITIZAÇÃO 

 

Tradicionalmente havia uma concentração dos fabricantes de bens com foco nos bens, 

ignorando muitas vezes a prestação de serviços. Com as mudanças de mercado, de repente, os 

fabricantes de bens passaram a ter que lidar com o cliente, através de prestação de serviços ou 

realizar atendimento. Esse processo se denomina servitização. Sua origem está atrelada a 

literatura de marketing industrial discutida na década de 1960, mas seu processo de 

intensificação ocorreu apenas na década de 1990 onde se apresenta de forma clara na literatura 

(DAVIES; BRADY; HOBDAY, 2006).  

O termo servitização se refere ao processo ao qual a produção industrial tem passado de 

forma mais incisiva ao longo das duas últimas décadas. Passou-se a agregar serviços ao bens, 

isto em razão da adoção de uma visão mais abrangente sobre o negócio, o que permite focar 

mais no cliente. Nas empresas de fabricação de bens, tem sido cada vez mais frequente se 

posicionar como prestadores de serviços (KOHTAMAKI, 2015). Sugere a literatura, que a 

transformação de uma empresa, que visa fornecer de forma integrada bens e serviços, exige 

muito mais do que simplesmente adicionando serviços para bens já existentes (Gebauer et al., 

2012).  

Lightoot e Gebauer (2011, p.665, trad. nossa) traz a importância da inovação nesse novo 

processo de integração onde as “inovações de serviço ajudam as empresas a deixar de fornecer 

produtos autônomos e combinar produtos e serviços com soluções personalizadas”, ou seja, as 

inovações são vistas como indutor as combinações de bens e serviços. A servitização tem 

surgido como uma grande estratégia de serviço, onde a mudança de uma orientação de bens 

para uma orientação de serviços não constitui um processo simples, nem rápido. (NÓBREGA, 

1997).  

Já Neely (2011, p.2, trad. nossa), apresenta um discurso otimista em relação a 

servitização ao afirmar que, “O artigo é otimista sobre o potencial dos serviços, argumentando 

que os serviços estão varrendo o cenário industrial”. Existem boas perspectivas quanto às 

possibilidades que este novo mercado pode oferecer. A constituição desse processo de 

servitização, apresenta uma perspectiva pautada em estratégias de serviços, pois parte do 

princípio que está nos serviços, a capacidade de agregação de valor com foco no cliente. 

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que a empresa busque inovar estrategicamente, 

tendo em vista que neste século a servitização tem apresentado uma tendência crescente, o que 

impõe uma grande responsabilidade a estratégia. 

 

2.3 ESTRATÉGIA DE SERVIÇOS 

 

Nas últimas décadas, os países desenvolvidos e emergentes, têm apresentado índices de 

crescimento do setor de serviços acima dos demais setores, fora aumento na participação na 

composição do PIB (Produto Interno Bruto) dos países. Sobre este fato, Fitzsimmons (2014, p. 
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35) afirma que, “O crescimento do setor de serviços é impulsionado por avanços na tecnologia 

de informação, na inovação e nas mudanças demográficas, que criam novas demandas”. Para 

Fitzsimmons (2014. p. 59) “Da mesma forma que a tecnologia de máquinas transformou um 

dia uma economia baseada na agricultura em uma economia baseada na indústria, a tecnologia 

da informação está transformando a nossa economia industrial em uma economia de serviços”. 

A inovação como bem sabemos, é definida como um processo contínuo (TIGRE, 2006; 

COAD; SEGARRA; TERUEL, 2016). As empresas realizam constantemente mudanças em 

bens e processos e buscam novos conhecimentos, e vale lembrar que é mais difícil medir um 

processo dinâmico do que uma atividade estática. A inovação é justamente a implementação ou 

melhoria significativa de bens novos ou já existentes, seja ele um bem ou serviço. Bem como 

também um novo processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método 

organizacional nas práticas de negócios, ou simplesmente algo simplesmente que adicione 

riqueza ou valor social (MANUAL, 2005; TIDD; BESSANT; PAVITT, 1997). 

Na atualidade a disseminação e apropriação de conhecimentos desempenham um papel 

fundamental na sociedade, tornando-se estratégica e passando a ser visto como instrumento 

indutor de permanência no mercado. Neste sentido a estratégia precisa ser muito bem pensada 

e concebida, e a orientação do serviço acaba por se tornar um componente importante dessa 

nova estrutura organizacional.  

A empresa, dentro do seu processo de tomada de decisão, pode escolher quatro 

perspectivas estratégicas (GRONROOS, 2009). A primeira trata da perspectiva de bem central 

que determina como fonte competitiva a qualidade do bem central. A segunda perspectiva de 

preço, que utiliza do preço como elemento dominador sobre o cliente, isto se fundamenta pela 

contribuição no processo de criação de valor pelo cliente. A perspectiva de imagem determina 

a necessidade que haja um bem central forte como partida, soma-se a ele a comunicação e o 

marketing na perspectiva na criação de valores, entretanto isto implica em grandes 

investimentos, o impõe a empresa, a necessidade elevada de finanças para arcar com tal 

estratégia. Mas é importante ressaltar que esta, no longo prazo, tende a apresentar bom 

desempenho.  Por último apresentaremos a perspectiva de serviços, onde todos os elementos da 

oferta são combinados para prover os serviços com geração de valor para o cliente. A estratégia 

de serviço de apoio ao cliente parece exigir um conjunto mais amplo e diferente de 

determinantes 

Segundo Fitzsimmons (2014), a estratégia em serviços se inicia a partir de uma visão 

local, juntamente com o objetivo do empreendimento. Onde “uma visão estratégica de serviços 

é formulada abordando questões a respeito do Estratégia em Serviços mercado-alvo, do 

conceito em serviços, da estratégia operacional e do sistema de prestação de serviços 

(FITZSIMMONS, 2014, p.59). No entanto, ele afirma que quanto mais competitivo forem os 

ambientes maiores serão os desafios, que estes vão desde a inexistência de barreiras para 

ingresso no setor, como as limitações das economias de escalas, e que ambas devem ser 

superadas. 

Há um paradigma atual, quando nos referimos a gerenciamento de serviços, pois cabe 

ao papel estratégico das operações a criação de um sistema conforme afirmam Roth e Van Der 

Velde (1991, p.305, trad. nossa) “o paradigma de gerenciamento de serviço atual sugere que o 

papel estratégico das operações é conceber um sistema de entrega de serviço que seja 

congruente com o conceito de serviço desejado”. Este sistema competitivo, visa possibilitar o 

surgimento e a consolidação de estratégias de serviços.   

Para Gronroos (1990) mostra que ao discutir a perspectiva de serviço é essencial 

visualizar o papel dos elementos que compõem o serviço nos relacionamentos com clientes 

como estratégico, desse modo as empresas necessitam adotar uma visão mais ampla do valor 
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para os clientes. Essa relação busca construir de forma estratégica uma base competitiva que 

satisfaça as necessidades desses clientes. Quando nos referimos a criação de valor, pode ser 

criado nos processos de geração de valor pelo cliente quando estes fazem uso da solução ou 

pacote adquirido, ou seja, se no consumo dos bens e ou serviço adquirido for positivo e, trouxe 

benefícios ao negócio dos clientes, onde é criada uma experiência positiva.  

O desafio para as empresas, segundo o autor, é ser capaz de usar informação e 

conhecimento para desenvolver serviços mais orientados para os clientes e de mais valor para 

eles, ou seja, um modo eficaz de agregar valor para os clientes é melhorar o que já é feito para 

eles, em vez de criar algo novo. Na perspectiva de serviço, o papel dos elementos que compõem 

o serviço nos relacionamentos com clientes é visto como estratégico e pode criar uma vantagem 

competitiva sobre os concorrentes, que devem se inserir nas estratégias com atitudes focadas 

no cliente (GRONROOS, 1997). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

3.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

A pesquisa tem conotação qualitativa por buscar mensurações além de descrever, 

compreender e interpretar os fatos e fenômenos (MARTINS, 2008). Utiliza-se de instrumento 

de pesquisa, a pesquisa bibliográfica que se constituí alicerçada em 3 eixos de discussão, o 

binômio bens/serviços, a servitização e as estratégias de serviços. A escolha desses 3 eixos, 

fundamenta-se na complementaridade entre os temas propostos. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O universo e a amostra foram definidos através de periódicos, teses e dissertações, livros 

entre outros. Os dados foram coletados nas bases de pesquisa (Scopus, Emerald e Scielo) entre 

outras, no período de junho a julho de 2017. 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Já quanto ao tratamento dos dados, foi realizada análise de conteúdo numa perspectiva 

de compreensão, e, descrição e análise para atribuir um significado à complexidade do tema 

(DELLAGNELO; SILVA, 2006). A pesquisa aqui proposta visa desenvolver uma discussão 

teórica sobre o binômio Bens/serviços e suas implicações para as estratégias de serviços. Trata-

se da construção de um ensaio teórico, fundamentado em revisão bibliográfica que se utiliza de 

natureza cujas fontes são secundárias. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 CONCEITO 

 

Com base no referencial teórico discutido até então, o Quadro 1 apresenta uma síntese 

de conceitos importantes para compreendermos as bases teóricas propostas por este artigo. Os 

conceitos de bens e serviços vistos de forma isolada apresentam inicialmente a diferenciação 

pautada na tangibilidade ou não dos mesmos. Quando referenciamos o conceito de bens/serviço 

de forma integrada, trata-se de um mix de oferta conjunta, onde se associa serviços aos bens.  
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Enquanto os bens são caracterizados principalmente por sua tangibilidade, o que difere 

totalmente dos serviços, que estão baseados na confiança do cliente. Apesar das diferenças 

conceituais entre bens e serviços o processo de servitização surge como uma alternativa de 

unificação do mix bens/serviços, onde agrega-se a tangibilidade dos bens, a intangibilidade via 

criação de valor, durante o processo que apenas os serviços podem proporcionar.  
 

Quadro 1: Conceitos Fundamentais 

Bens/Serviço 

Os bens são definidos como algo físico, onde podemos vê-lo, senti-lo e ainda testar seu 

desempenho. Possui como principal característica sua tangibilidade. 

Serviços são atos e processos, que proporcionam criação de valor imediato ao cliente. 

Possui como principal característica sua intangibilidade. 

O mix de bens/serviços é caracterizado pela oferta conjunta de serviços associados aos 

bens. 

Servitização 
Processo que pode ser de agregação, (migração, evolução, redimensionamento, 

transformação, reengenharia) de bens e serviços. 

Estratégia de 

serviço 

Estratégia focada no cliente e no processo de criação de valor. Onde esta se apresenta como 

instrumento indutor para migração ou permanência de empresas nos mercados 

competitivos. 

Pontos em comum 

Concepção de uma estratégia de serviços, como um elemento indutor da inclusão 

crescente de serviços, ao bem principal, seja um bem ou um serviço, podendo 

incrementar características de serviços nas operações. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Entretanto, este processo ocorre por meio de estratégias de serviços com foco no cliente 

e na geração de valor. A formulação dessas estratégias deve abordar questões a respeito do 

mercado-alvo, do conceito em serviços, da estratégia operacional e do sistema de prestação de 

serviços (FITZSIMMONS, 2014). 

Surge uma sequência lógica de complementaridade para os conceitos formulados até 

então, o que mostra a direção crescente de serviços, ligados ao bem principal a concepção de 

estratégia de serviços, por meio do incremento das características dos serviços nas operações. 

 

4.2. EVOLUÇÃO 

 

A história mostra que, as revoluções industriais mudaram os modos produtivos e 

comportamento dos mercados e também dos clientes. E nesse processo de mudanças houve a 

evolução desde entendimento de bens e serviço, a disseminação da servitização que teve sua 

origem na década de ‘60, mas que ganhou força justamente por meio da adoção de estratégias 

de serviços no século XXI. 

A história apresenta que, a dicotomia bens-serviço, proporcionou uma importante 

discussão para a para compreensão e caracterização de bens e serviços, porém, a servitização 

impõe a necessidade implantação de estratégias de serviço que contemplem tal evolução, como 

é apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Evolução 

Bens/Serviço 

Bens - surgem juntamente com as mudanças da produção de subsistência para a produção 

com fim econômico. 

Serviços - com esta conotação que possui hoje, tem sua origem em meados do século XX, 

com a transformação da economia agrária para industrial (PORTER, 1993). 
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Historicamente, os bens tinham maior valor que serviços. Inversão de valores entre bens e 

serviços. 

Servitização 

Início mais intensivo na década de 1990, mas existem algumas aplicações pioneiras da 

literatura de marketing industrial desde a década de 1960 (DAVIES; BRADY; HOBDAY, 

2006). No século XXI tem apresentado uma tendência crescente, quando se refere à 

servitização. 

Estratégia de 

serviço 

Surgem juntamente com a disseminação dos serviços (século XX), e ganhou força no 

século XXI. A lógica de bens x lógica dos serviços - Gronroos / Fitzsimmons. 

Pontos em 

comum 

Ao longo do tempo, a dicotomia bens-serviço, de importância didático-conceitual, foi 

importante e oportuna para compreensão e caracterização de bens e serviços, porém, 

diante do advento da servitização, cresce a necessidade de estabelecer estratégias de 

serviço que contemplem esta evolução. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  

 

4.3 PONTOS ESSENCIAIS 

 

  Esta subseção busca identificar os pontos considerados essenciais para aprofundar as 

discussões quanto ao binômio bens/serviços, a servitização, a estratégia de serviço e seus pontos 

em comum. Ao observarmos o Quadro 3, onde apresentamos os pontos considerados essenciais 

para as discussões aqui propostas, identificamos a criação de valor com vista a atender ao cliente 

é uma base para que o processo de servitização ocorra, pois é justamente nesse processo que a 

organização incorpora (integra) essa ideia de valor, por meio de elevados níveis  estratégicos e 

tecnológicos, aliados a inovação e o marketing tendo foco na criação ou continuidade das 

atividades industriais e de serviços, que justamente consegue fazer a inversão de valores entre 

bens e serviços e agrega valor a seu negócio. 

 
Quadro 3: Pontos Essenciais 

Bens/Serviço 

O valor é criado para o cliente. 

O valor do cliente é incorporado pela organização. 

O serviço proporciona um diferencial ao cliente. 

Não existem bens sem serviços, mas os serviços existem sem os bens. 

Servitização 

Elevados níveis estratégicos e tecnológicos.  

Processo. 

Integração.  

Foco no cliente. 

Estratégia de serviço 

Marketing. 

Valor.  

Inovação.  

Continuidade.  

Integração.  

Percepção do cliente.  

O cliente é parte do processo de prestação dos serviços. 

Pontos em comum Valor do cliente, integrado ao processo estratégico via servitização. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020).  
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4.4 TENDÊNCIAS 

 

Como tendências a discussão feita até então, apresenta alguns direcionamentos 

importantes. A primeira aponta para uma total integração entre bens e serviços, visto que os 

bens foram integrados totalmente aos serviços, os serviços ocultos passaram a ser vistos. Já a 

servitização e seus respectivos processos caminharam no sentido aprimorar e propor soluções 

concretas à empresa, pautadas na inovação. Há grandes perspectivas de crescimento do setor 

de serviços, e este será amparado na produção de bens ou serviços, que se alimentam de 

estratégias com foco na subjetividade do cliente.  

Com base nas pontuações feitas, evidenciamos alguns questionamentos que levaram a 

reflexões sobre os temas aqui discutidos, até que ponto esse processo de servitização dará 

suporte a integração bens/serviços? Será que as organizações estão preparadas para a tendência 

dos mercados para os serviços? Quais as estratégias adotadas pelos grandes industriais para 

combater essa tendência? Elas existem? E como os clientes veem todo esse contexto de uma 

produção de serviços voltados para as suas perspectivas? São muitas questões que podem ser 

levantadas e propiciar grandes reflexões. 

 
Quadro 4: Tendências 

Bens/Serviço 

Os bens deixarão de ser apenas um componente para que o serviço ocorra. 

Integração total dos bens aos serviços. 

Visibilidade dos serviços ocultos. 

Servitização 
Aprimorar processos para alicerçar as soluções estratégicas de serviços. 

Crescimento do mercado de serviço. 

Estratégia de serviço 
Direcionamento da produção de bens e serviços visa atender a satisfação do cliente. 

Futuro do mercado é o serviço. 

Pontos em comum O cliente como centro do negócio. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Fazer uma análise crítica dos resultados da pesquisa. Com base nos estudos anteriores 

discutidos na seção Referencial Teórico, fazer considerações sobre os seus resultados. Ou seja, 

os resultados da sua pesquisa confirmam a teoria, complementam a teoria, refutam a teoria, 

apresentam condições de contorno para entender a teoria, etc. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste trabalho são decorrentes de profundas 

discussões.  Este artigo tinha como objetivo realizar um ensaio teórico, buscando compreender 

a evolução do binômio bens/serviços e sua interface com o estabelecimento de estratégias de 

serviços (em indústria ou serviços). Conceitualmente bens e serviços, foram vistos de forma 

isolada, a junção de ambos possibilitou o surgimento de um mix de oferta conjunta, onde 

associa-se serviços aos bens. Foram baseados nesse mix, que a servitização como um processo, 

surge para dar suporte à criação deste binômio. Este processo proporciona a integração da 

tangibilidade dos bens, com intangibilidade dos serviços, por meio de estratégias de serviços 

com foco no cliente e na geração de valor.  

Ao longo do tempo o processo de transição de empresas de manufatura para empresas 

de servitização, trouxeram grandes ganhos para o binômio bens/serviços, onde a oferta passa a 
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ser orientada para o cliente. A história mostra exatamente isso, onde no processo de mudanças 

houve a evolução desde do entendimento de bens e serviços, advento da servitização, e a 

crescente necessidade de adoção de estratégias de serviços no século XXI.  

Eleva-se a demanda por esforço estratégico, pois este deve ser pautado na subjetividade 

presente nas escolhas dos consumidores e nas vertentes que norteiam a utilidade que o cliente 

atribui. Pontua-se como pontos essenciais, a criação do valor do cliente, é parte integrante do 

processo estratégico proporcionado pela servitização. As estratégias pautadas em marketing, 

valor, inovação, continuidade, integração, percepção do cliente entre outras, como também a 

diferenciação do serviço. As tendências apontam para uma total integração entre bens e 

serviços, a servitização caminhando no sentido aprimorar e propor soluções concretas e um 

crescente mercado de serviços sendo alimentado de estratégias com o cliente sendo o foco 

principal. 

Dessa forma, pode-se considerar que os resultados do artigo atingiram o objetivo 

proposto, no entanto, esta investigação sofre de algumas limitações, pontua-se a necessidade de 

estudos com aprofundamento empírico e testes, para que possamos ampliar de que forma o 

binômio bens/serviços estão ocorrendo nas empresas, e quais os processos que auxiliam o seu 

entendimento. 
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RESUMO 

 

As últimas décadas têm apresentado crescente importância dos serviços na composição do 

produto interno bruto dos países desenvolvidos. Esta tendência nos direciona para a importância 

das estratégias de serviços como alicerce para a sobrevivência e a permanência no mercado. 

Neste sentido, torna-se indispensável à adoção de uma estratégia de serviços adequada com 

vista a orientar a construção do planejamento estratégico. Diante do exposto, o presente estudo 

tem por objetivo realizar um ensaio teórico, buscando compreender as contribuições teóricas 

das estratégias de serviços no processo de construção do planejamento estratégico para uma 

organização. Trata-se da construção de um ensaio teórico, utiliza de natureza cujas fontes são 

secundárias. A pesquisa tem conotação qualitativa, e se utiliza de instrumento de pesquisa 

bibliográfica que se constituí alicerçada em 3 eixos de discussão, os serviços, a estratégia de 

serviços e por último o planejamento estratégico. O universo amostral foi definido através de 

periódicos, livros, teses e dissertações entre outros. Apresentam-se como considerações finais 

cinco contribuições das estratégias de serviços à constituição de um planejamento estratégico 
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de serviços orientados para o cliente. Como pontua como limitação a necessidade a necessidade 

de aprofundamentos empírico sobre a temática. 

 

Palavras-Chaves: Servir. Competitividade. Estratégia. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os países desenvolvidos e emergentes nas últimas décadas têm apresentado algo em 

comum, os elevados índices de crescimento do setor de serviços e sua crescente participação 

na composição do PIB (Produto interno bruto) dos países. Sobre tal informação Fitzsimmons 

(2014, p.59) afirma que, este crescimento ocorre em razão dos avanços na tecnologia de 

informação, na inovação e nas mudanças demográficas, que possibilitam cria novas demandas, 

onde “a tecnologia da informação está transformando a nossa economia industrial em uma 

economia de serviços”. 

Esta tendência de mercado nos direciona para a importância das estratégias de serviços 

como alicerce para a sobrevivência e a permanência no mercado. A estratégia de serviços é 

como se alcança o objetivo na literatura é vista como algo que se inicia a partir de uma visão 

local, juntamente o objetivo do empreendimento (FITZSIMMONS, 2014).  

O desafio para as empresas, segundo Gronroos (2009) é ser capaz de usar informação e 

conhecimento para desenvolver serviços mais orientados para os clientes e de mais valor para 

eles, ou seja, um modo eficaz de agregar valor para os clientes é melhorar o que já é feito para 

eles, em vez de criar algo novo. A lógica de serviço, o papel dos elementos que compõem o 

serviço nos relacionamentos com clientes é visto como estratégico e pode criar uma vantagem 

competitiva sobre os concorrentes, devem se inserir nas estratégias com atitudes focadas no 

cliente.  

No sentido de proporcionar a permanência da empresa de serviços no mercado, torna-se 

indispensável à adoção de uma estratégia de serviços, pois é a partir da adoção da mesma, que 

é possível direcionar a construção do planejamento estratégico, sendo que esse apontará para a 

direção a ser seguida e proverá os meios para direcionar ao longo do percurso. Até que ponto 

as estratégias de serviços adotadas pelas empresas contribuem a um processo genérico de 

planejamento estratégico? Até que ponto suas bases conceituais contribuem com essas 

discursão? O mercado de serviços exige estratégias com foco no cliente, para tanto o 

planejamento estratégico nos apresenta a direção a ser seguida, para isto é necessário discutir 

estratégias de serviços, focadas (orientadas a) em servir, porque estas são capazes de criar valor 

para o cliente. Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo realizar um ensaio teórico, 

buscando compreender as contribuições teóricas das estratégias de serviços no processo de 

construção do planejamento estratégico para uma organização. A pesquisa aqui proposta é 

válida na medida em que, permite uma discurssão teórica sobre dois temas importantes para as 

organizações, estratégias de serviços e planejamento estratégico. 

 

2 REFERENCIAL TÉORICO  

 

De modo a atender o objetivo desse trabalho, segue uma breve fundamentação teórica 

acerca da temática escolhida, abordando-se sobre serviços, estratégias de serviços e 

planejamento estratégico. 
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2.1 SERVIÇOS 

 

O termo serviço tem sido amplamente discutido por vários autores ao longo do tempo. 

Na medida em que a competitividade se eleva mais foco e participação direta na economia os 

serviços têm assumido. Os serviços como setor econômico surgem inicialmente nas nações 

industrializadas, e neste cenário que os serviços despontam como líderes de geração de 

empregos, além de possibilitar a melhoraria da qualidade de vida das pessoas. 

(FITZSIMMONS, 2011; GRONROOS, 2009; LOVELOCK; WRIGHT, 2006). 

Serviço pode ser definido como “um ato ou desempenho que cria benefícios para 

clientes por meio de uma mudança desejada ou em nome do destinatário de serviços” 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2006, p.5). Para Zeithaml e Bitner (1996, p.5) “serviços são atos, 

processos e o desempenho de ações”.  Já para Gronroos (1990) serviço pode ser uma atividade, 

ou um conjunto de atividades, que possuem normalmente uma natureza intangível, e surgem 

individualmente ou como um pacote de soluções para o consumidor.  

Serviços como setor econômico são atividades que tem a possibilidade de criar ao 

cliente, e neste alinhamento fornecer benefícios variados (LOVELOCK; WRIGHT, 2006). 

Nesta lógica “o valor é criado no processo de geração de valor pelo cliente, quando os clientes 

individuais ou usuários empresariais fazem uso das soluções ou pacotes que compram” 

(GRONROOS, 2009, p.4). De grosso modo os serviços se constituem hoje uma parcela bastante 

representativa da economia hoje, assumindo como atividade exponencial no mercado de 

agregação de valor (FITZSIMMONS, 2011; LOVELOCK; WRIGHT, 2006).   

As operações de serviços possuem algumas características diferenciadoras, dentre elas 

uma completa distinção entre insumos e recursos. Fitzsimmons (2011, p.41) afirma que “para 

os serviços, os insumos são os próprios consumidores, e os recursos são os bens facilitadores, 

a mão-de-obra dos funcionários e o capital sob o comando do gestor”. O presente autor 

considera como aspecto [...] fundamental da prestação de serviço é a compreensão de que o 

cliente pode ser uma parte ativa do processo [...]. Esta afirmação pontua para a necessidade na 

operação em serviços que está pautada em um sistema que o cliente em total interação com o 

serviço.  

Já quanto as suas principais características, os serviços possuem como caraterística 

principal a sua intangibilidade, que conforme Fitzsimmons (2011) é um problema igualmente 

para os clientes. Quando um cliente opta por um serviço exige um grau de confiança na 

organização absurdo. É confiar em algo que não se pode ver, tocar e sentir, é uma produção 

consumida ao mesmo tempo, e impossível de ser estocado (FITZSIMMONS, 2011; 

GRONROOS, 2009). Os serviços são sistemas abertos, por esta razão os impactos e as 

variações na prestação de serviços, são transmitidos mediatamente pelo cliente ser agente 

participante do processo de prestação serviços (NÓBREGA, 2013).  

Uma outra característica importante dos serviços é a simultaneidade, onde são criados e 

consumidos ao mesmo tempo, o que não permite estocar. Caso um serviço seja criado e não for 

usado, está perdido. Há claramente uma grande dificuldade de padronização dos serviços em 

função da subjetividade ou heterogeneidade, tanta na escolha como na oferta de serviços 

(SPILLER, 2015).  

A facilidade ao qual os serviços podem ser copiados impõe grandes dificuldades a 

proteção aos serviços, isso predispõem a necessidade constante de estratégias que o diferencie 

no mercado. As estatísticas econômicas ao longo da história, apresenta informações sobre 

serviços subestimadas, muitas vezes contabilizado no PIB da indústria ou agricultura 

(GRONROO, 2009).  

 



 

360 

 

 

Quadro 1: Características de pacotes de serviços 

Característica Descrição 
 

Instalações de apoio 
Se refere aos recursos físicos disponíveis em período que antecede a oferta de um 

serviço. 

 

Bens facilitadores 

São materiais que podem ser adquiridos ou consumidos pelo comprador, bem como 

fornecidos pelos clientes.  

 

Informações 

O consumidor deve fornecer dados de operações ou informações para que possa dar 

condições de uma prestação de serviço eficiente e customizado.  

 

Serviços explícitos 
Prontamente os benefícios são percebidos pelo cliente sendo considerado como uma 

das características essenciais dos serviços.  
 

Serviços implícitos 
Se trata de benefícios psicológicos, onde os clientes os percebem mais lentamente 

ou características extrínsecas dos serviços 

Fonte: Fitzsimmons (2011). 

 

Ao pontuar o papel de facilitador dos serviços para a economia, Fitzsimmons (2014, p. 

27) afirma que os serviços são “fundamentais para a atividade econômica em qualquer 

sociedade”. Os serviços surgem claramente como soluções ao cliente (FITZSIMMONS, 2011; 

GRONROOS, 2009; LOVELOCK; WRIGHT, 2006; NÓBREGA, 2013). 

Alguns autores têm discutido a lógica de “pacotes de serviços” (FITZSIMMONS, 2014; 

NÓBREGA, 1997) como solução ao cliente, e buscando combater a dificuldade que os gestores 

de serviços possuem em virtude da intangibilidade do serviço. Para Fitzsimmons (2011, p.45) 

o pacote de serviços é definido como sendo “um conjunto de mercadorias e serviços que são 

fornecidos em um ambiente. Este pacote possui as seguintes características como podemos 

averiguar no Quadro 1. Essas características são importantes na medida em que são percebidas 

pelos clientes dando origem as percepções do serviço prestado, desta forma os pacotes devem 

ser ofertados com base nos serviços desejados pelos clientes. 

 

2.2 ESTRATÉGIA DE SERVIÇOS 

 

A competitividade sempre esteve presente no meio natural e posterior nas ciências 

administrativas. A estratégia sempre foi o meio para esse processo de diferenciação com foco 

no resultado, desta forma podemos definir estratégia como sendo uma “busca deliberada de um 

plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma empresa” possui como 

objetivo principal [...] expandir o mercado [...] (POTER, 1999, p.5). 

Para Fusco (1995, p. 34) a estratégia para um negócio é “uma configuração que procura 

articular decisões referentes aos fatores de produção, que convertem os recursos em produtos e 

ou serviços, com decisões correspondentes ao atendimento dos fatores concorrenciais”. A 

essência de uma estratégia é optar por executar atividades de uma forma diferente da dos rivais, 

com posição diferente, agir diferente. A posição estratégica utilizada significa de que forma 

realizar atividades planejadas com foco no objetivo da organização.  

Já para Poter (1996, p.2) estratégia é definida “como eficácia operacional (OE) significa 

realizar atividades similares melhor do que as rivais”. Este autor afirma que tanto a eficácia 

operacional quanto a estratégia são essenciais para o desempenho da organização. Mas admite 

que, ambas funcionam de maneira distintas. A estratégia é como, a eficácia ser melhor que as 

demais. 

Ao longo da história, o advento tecnológico gerou uma modernização das empresas 

manufatureiras, elevou a competitividade e com isso há necessidade constante de ampliação de 

serviços ofertados. Em resumo, surgem as estratégias de serviços. Onde, o mercado de serviços 

é impulsionado há necessita de raciocinar diante da percepção do cliente, pois dessa maneira 
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aprende a lidar com as sensações do mesmo (NÓBREGA, 2013). Estas por vez são verificadas 

mediante a mensuração da qualidade e preço ofertado, porém tais requisitos não têm sido 

suficientes para gerar uma distinção no mercado, já que a concorrência pode copiá-los em pouco 

tempo (FITZSIMMONS, 2014). 

Mas onde se inicia a estratégias de serviços? Ela deve iniciar com uma visão interna dos 

serviços prestados, onde “uma visão estratégica de serviços é formulada abordando questões a 

respeito da Estratégia em Serviços mercado-alvo, do conceito em serviços, da estratégia 

operacional e do sistema de prestação de serviços (FITZSIMMONS, 2014, p.59). No 

entanto, ele afirma que quanto mais competitivo for os ambientes maiores serão os desafios, e 

melhores devam ser as estratégias adotadas. Para Roth e Van Der Velde (1991, p.305) “o 

sistema competitivo, possibilita o surgimento e a consolidação de estratégias de serviços”.   

Poter (1980) afirma existir três estratégias competitivas genéricas, a primeira de 

liderança global em custos, a segunda de diferenciação e a terceira de focalização na lógica de 

público-alvo satisfeito. Essa relação busca construir de forma estratégica uma base competitiva 

que satisfaça as necessidades desses clientes. Quando nos referimos a criação de valor, pode 

ser criado nos processos de geração de valor pelo cliente quando esses fazem uso da solução ou 

pacote adquirido, ou seja, se no consumo dos bens e ou serviço adquirido for positivo e trouxer 

benefícios ao negócio dos clientes, onde se cria-se uma experiência positiva (GRONROOS, 

2009; LOVELOCK; WRIGHT, 2006).  

Gronroos (2009) afirma que quando uma empresa precisa tomar uma decisão, ela pode 

optar por quatros perspectivas estratégicas, a saber; perspectiva de bem central, perspectiva de 

preço, perspectiva de imagem, e perspectiva de serviço. Podemos visualizar no quadro 2. 

Gronroos (1990) acrescenta a discussão a perspectiva de serviços por considerar primordial 

compreender o papel dos elementos que compõem o serviço, onde o relacionamento com os 

clientes deve ser visto como estratégico.  

Para este autor o grande desafio para as organizações é conseguir utilizar as informação 

e conhecimento para desenvolver serviços alicerçados ou orientados para os clientes. Isso 

condiciona o serviço a ser mais eficaz, na medida em que agregar valor ao cliente melhorando 

serviços já realizados.  

 
Quadro 2: Perspectivas estratégicas 

Perspectivas estratégicas Descrição 

Bem central Fundamenta-se na competitiva a qualidade. 
 

Preço 
O preço é um elemento dominador sobre o cliente, onde esta perspectiva se 

fundamenta pela contribuição no processo de criação de valor pelo cliente. 

 

 

Imagem 

A existencia de um bem central forte é o ponto de partida para agregar a ele a 

comunicação e o marketing na perspectiva na criação de valores, entretanto, 

isto implica em grandes investimentos, o impõe a empresa, a necessidade 

elevada de finanças para arcar com tal estratégia.  

 

Serviços 

Nesta perspectiva todos os elementos da oferta devem ser combinados para 

prover os serviços com geração/agregando valor para o cliente. A estratégia 

de serviço que se apoia no cliente, acaba exigindo um conjunto mais amplo 

com diferente de determinantes. 

Fonte: Gronroos (2009). 

 

A perspectiva de serviço é estratégica é importante por possibilitar o surgimento de 

vantagem competitiva sobre os demais concorrentes, nesse alinhamento devem ser inserir nas 

estratégias com atitudes evidenciadas no cliente (GRONROOS, 1997). É importante frisar que 

no “paradigma competitivo atual, o cliente deve ser visto como o ponto-chave de um sistema 
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de operações” E quanto a sua satisfação, esta somente deverá ser atingida por intermédio da 

[...] harmonização dos relacionamentos existentes [...] (FUSCO, 1995 P.32). 

 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

As organizações ao longo de sua história sempre criaram ações visando o futuro. As 

discussões de práticas de planejamento são oriundas da década de 1950, e o planejamento tinha 

como objetivo orientar o processo de tomada de decisões da organização (ANDREWS, 1977). 

Desde então a metodologia de planejamento passou a ser adotada e é conhecida como matriz 

de SWOT, que tem como objetivo identificar os pontos fortes e fracos, as principais 

oportunidades e as ameaças para uma organização (BICHO e BAPTISTA, 2006; AGARWAL, 

GRASSL e PAHL, 2012). Foi criada por dois professores da Harvard Business School, Kenneth 

Andrews e Roland Cristensen. A matriz SWOT é um modelo conceitual para efetuar análises 

sistemáticas que facilitem o cruzamento entre os fatores. 

O planejar é estratégico para a organização. Desse modo o planejamento estratégico 

pode ser definido como um método que se utiliza do pensamento participativo, para então 

definir a direção ao qual deve seguir. É um instrumento utilizado para que a organização possa 

aproveitar as suas oportunidades e reduzir os seus riscos, se adequando as constantes 

transformações que ocorrem no cenário mundial (GAJ, 1990; LOBATO, 2000). 

 

3 PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS 

 

A pesquisa aqui proposta visa desenvolver uma discussão teórica, buscando compreender 

as contribuições teóricas das estratégias de serviços no processo de construção do planejamento 

estratégico para uma empresa. Trata-se da construção de um ensaio teórico, utiliza de natureza 

cujas fontes são secundárias. A pesquisa tem conotação qualitativa por buscar mensurações 

além de descrever, compreender e interpretar os fatos e fenômenos GODOY, 1995; 

MERRIAM, 1998), onde se utiliza de instrumento de pesquisa, a pesquisa bibliográfica que se 

constituí alicerçada em 3 eixos de discussão, os serviços, a estratégia de serviços e por último 

o planejamento estratégico.  

O universo amostral foi definido através de periódicos, livros, teses e dissertações entre 

outros. Os dados foram coletados nas bases de pesquisa (scopus, emerald e scielo) além de 

vários sites de programas de pós-graduação e livros. Já quanto ao tratamento dos dados, foi 

realizado análise de conteúdo numa perspectiva de compreensão, e, descrição e análise para 

atribuir um significado à complexidade do tema.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base no referencial teórico debatido até então, apresentamos no Quadro 3 uma 

síntese de conceitos importantes para compreendermos as bases teóricas propostas por este 

artigo.  

 
Quadro 3: Conceitos 

Termo Conceito 

 

Serviços 

É ato, que cria benefícios para clientes por intermédio de uma mudança almejada 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2006). 

 

Estratégia É o meio que se busca articular decisões, referentes a bens ou serviços atender 

aos fatores concorrenciais (FUSCO, 1995). 
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Estratégica de serviços 

É um conceito mais amplo que estratégia em si, pois sua formulação apenas 

ocorre se houve a junção de conjunto mais amplo com diferente de determinantes 

tais como: mercado-alvo, conceito em serviços, a estratégia operacional e do 

sistema de prestação de serviços (FITZSIMMONS, 2014). 

 

 

Planejamento estratégico 

Um método que se utiliza do pensamento participativo, para decidir qual a 

direção a organização deve seguir (GAJ, 1990; LOBATO, 2000). 

É um processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pela organização, objetivando a 

otimização o grau de interação perante os fatores externos, não controláveis, e 

atuando de forma inovadora (OLIVEIRA, 2009) 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

A competitividade impôs a estratégia o poder de articular decisões sobre os serviços, 

este nos remete aos benefícios aos clientes. Deste modo, a formulação de estratégia de serviços 

requer múltiplas variáveis, pois ela possui como foco o cliente e seu respectivo processo de 

geração de valor e toda a subjetividade que está por trás dos serviços. Por esta razão há uma 

clara necessidade de planejar estrategicamente as ações a serem seguidas para um total êxito ao 

final de sua implantação. 

É uma lógica de complementaridade para os conceitos formulados até então, ele pontua 

que adoção da concepção de estratégia de serviços, por meio do incremento das características 

dos serviços nas operações através de planejamento estratégico. É discutir serviços numa 

perspectiva de orientação em servir, criando ou agregando, cada vez mais, valor para o cliente. 

Mas, entretanto, para que isso ocorra, é necessário que a empresa busque inovar 

estrategicamente, é o planejamento estratégico é o caminho a ser seguido. 

A constituição de um planejamento estratégico para uma organização de serviços, 

devem ser pautadas nas cinco contribuições apresentadas no Quadro 4. Onde primeiramente 

devemos compreender que a base estratégica adotada é o cliente, posterior conhecer os 

elementos da oferta de serviços proposta, para então ter elementos suficientes para realizar a 

agregação de valor cliente aos serviços. Daí conseguir compreender o máximo possível a 

subjetividade e a intangibilidade por trás dos serviços, para que possamos utilizar tais 

informações como fator competitivo e de diferenciação no mercado na oferta de serviços. 

 
Quadro 4: Principais contribuições da estratégia de serviços para a constituição de um planejamento estratégico. 

Item Contribuições 

1º O cliente é a base estratégica 

2º Conhecer os elementos da oferta de serviços  

3º Agregar valor cliente aos serviços  

4º Compreender a subjetividade e a intangibilidade por trás dos serviços 

5º Utilizar com tais informações como fator competitivo e de diferenciação no mercado. 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

 

As cinco contribuições definidas acima são fundamentais à constituição de um 

planejamento estratégico de serviços orientados para o cliente. Desta forma, para a realização 

de um planejamento estratégico orientado nesta perspectiva, inicialmente será necessário captar 

a orientação e postura estratégica adotada pela organização, para posterior é necessário realizar 

um diagnóstico estratégico através da análise de SWOT, identificando através de análise 

correlação dentre os 4 eixos da matriz, os pontos importantes para o processo de tomada de 

decisão. Para então, identificar as principais estratégias, planos e ações a serem adotadas pela 

organização e compreender qual a postura estratégica adota para então criar o mapa estratégico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados neste trabalho são decorrentes de discussões teóricas, onde 

esta possibilitou realizar um aprofundamento conceitual sobre o tema abordado. Este artigo 

tinha como objetivo realizar um ensaio teórico, buscando compreender as contribuições teóricas 

das estratégias de serviços no processo de construção do planejamento estratégico para uma 

organização. Para tanto, foi identificado cinco contribuições das estratégias de serviços à 

constituição de um planejamento estratégico de serviços orientados para o cliente. A saber: O 

cliente é a base estratégica; conhecer os elementos da oferta de serviços; agregar valor cliente 

aos serviços; Compreender a subjetividade e a intangibilidade por trás dos serviços; utilizar 

com tais informações como fator competitivo e de diferenciação no mercado. 

Dessa forma, pode-se considerar que os resultados do artigo atingiram o objetivo 

proposto, no entanto, esta investigação sofre de algumas limitações, pontua-se a necessidade de 

estudos com aprofundamento empírico desta temática para que possamos ampliar de que forma 

as estratégias de serviços, tema este ainda emergente dentro da ciência administrativa pode 

proporcionar ganhos as organizações por meio da implantação de um planejamento estratégico 

adequado e orientado pelo cliente. Como contribuição gerencial, os resultados apontam 

oportunidades para pensar e discutir as estratégias e o planejamento nesta perspectiva do cliente, 

e isso se reverte em ganhos financeiros e competitivos. 
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RESUMO 

 

A proposta da pesquisa é compreender sobre os questionamentos levantados em virtude do atual 

cenário, que surgiu diante da epidemia do covid-19, onde as empresas foram forçadas a inovar 

ou tomar medidas drásticas para não fechar as portas. Diante disso, o trabalho tem como 

objetivo geral entender o porquê algumas empresas resistem às mudanças e como isso pode 

afetá-las. Nesse sentido, realizamos a coleta de dados por meio de um questionário a fim de 

compreender por que isso acontece. O trabalho com pesquisa não probabilística por 

conveniência foi aplicado de forma estratégica, para pessoas que estão trabalhando de forma 

remota. O link para ter acesso ao formulário foi compartilhado através de pessoas com acesso 

a grupos sobre home office, coletando dados que por sua vez irá ajudar a responder essa 

pergunta. Segundo a pesquisa, que foi aplicada durante os dias 21 de abril a 01 de maio, os 

resultados demonstram que o home office gerou certos impactos aos colaboradores, onde até é 

eminente a sensação de abandono, ansiedade, estresse em casa, ensino das crianças, espaços 

limitados e compartilhados. Além disso, notou-se que a ausência da rotina, sem contato 

humano, mesmo com vários canais de comunicação, a falta de estar em um mesmo espaço 

organizacional, é eminente. Diante das informações expostas, foi possível considerar que a 
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pesquisa foi aplicada durante um curto período, em virtude disso, alcançou-se uma margem 

pequena de pessoas, entretanto, se o questionário fosse aplicado por pelo menos um mês ou 

mais, estima-se que obteríamos uma maior precisão dos resultados. 

 

Palavras-chave: Home office. Empresas. Colaboradores. Covid-19. Mudanças. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de trabalho e suas evoluções constantes, andando sempre de mãos dadas 

com a inovação, atinge patamares antes não alcançados. Essas transformações exigem que as 

empresas modernas respondam rapidamente às mudanças e às expectativas dos seus clientes. É 

necessário, para tanto, que ela seja flexível para adaptar-se a novos rumos e até criar alternativas 

diferenciadas (SOBRAL; PECI, 2013).  

Atualmente, o mundo passa por uma pandemia, que vem modificando fortemente as 

relações e estruturas. Segundo o Ministério da Saúde (2020), a pandemia causada pelo SARS-

COV-2, o Covid-19, obteve seu primeiro caso registrado oficialmente em Wuhan, na China, 

em dezembro de 2019. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o vírus se 

espalha de várias formas, uma das principais é pelo ar. No Brasil, foram registrados centenas 

de milhares casos de óbitos, porém vale destacar que o segundo caso de óbito registrado, 

ocorreu com uma empregada doméstica, a qual contraiu o vírus em seu ambiente de trabalho 

(JACKSON et. al, 2020). 

Para Freitas et al. (2020), o mundo não estava preparado para o cenário da pandemia 

(SARS-COV-2). Em virtude disso, foram necessárias algumas medidas de enfrentamento, tais 

como: suspensão das aulas presenciais, cancelamento de eventos, viagens, atribuição ao 

trabalho remoto e o lockdown, medida de protocolo de confinamento que impede que pessoas, 

informações ou cargas deixem uma área (CORRÊA FILHO; SEGALL-CORRÊA, 2020). Em 

um estudo realizado por Jackson et al. (2020), o isolamento social foi necessário devido à 

velocidade de contaminação do Covid-19, gerando dificuldade de manuseio da doença, recursos 

não suficientes, assim, ocasionando um colapso nos hospitais de emergências, forçando um 

ultimato.  

De acordo com a Escola de Economia de São Paulo (FGV - EAESP) (2020), com os 

impactos causados pelas pelo Covid-19, a economia brasileira foi fortemente afetada, causando 

um declínio no Produto Interno Bruto (PIB) de 4,5%. Nesse sentido, providências foram 

tomadas, escolas tiveram suas aulas suspensas, empresas e comércios precisam manter suas 

portas fechadas e com isso a economia brasileira foi fortemente afetada, ocorrendo um aumento 

no índice de desemprego.  

Devido ao avanço da epidemia, a Fundação Getúlio Vargas (2020), realizou estudos 

com o Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que demonstraram um aumento no índice 

de pontos de desemprego durante o mês de maio, de 0.6 para 92.5 pontos, proporcionando uma 

queda significativa nos lucros organizacionais, forçando uma posição para adaptar-se ao 

cenário pandêmico. 

Diante de tal situação, a inovação torna-se uma necessidade, planos de ação de forma 

competitiva, mudanças devem ser planejadas, porém como consequência destas ações forçadas, 

a resistência a mudanças pode ser uma realidade (MEDEIROS et al., 2014).  

De acordo com Tozzi (2020), a empresa Google Brasil já possuía um planejamento 

sobre adaptação relacionado à questão do afastamento social que o Covid-19 proporcionou. 
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Porém, grande maioria das empresas no Brasil não estava preparada para tal evento, gerando 

um impacto negativo nas organizações (SANTOS et al., 2020). 

Com o avanço da tecnologia e a inovação, foi desenvolvido o teletrabalho, ou como é 

mais conhecido, o home office. Elaborado pelo empresário John Edgar Thompson, no ano de 

1857. Dono de uma empresa de estradas de ferro, Edgar utilizava o telégrafo para se comunicar 

com os colaboradores (WINTER, 2005). 

De acordo com Graelm (2003), o mercado de trabalho está em constante mudança e 

adaptar-se a algo novo requer um pouco de esforço para a empresa e seus colaboradores, porém 

a organização deve identificar seus pontos positivos e negativos para assim, tomar uma decisão. 

Jordão (2020) acredita que as mudanças só são possíveis devido à tecnologia, que não para de 

evoluir.  

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) assegura que se as organizações resistirem 

às mudanças do ambiente externo e suas complicações, elas terão problemas futuros (SANTOS 

et al. 2020). Sendo assim, Taschetto e Froehlich (2019) acreditam que com a facilidade de 

acesso à tecnologia e o uso constante da internet, reforça-se a importância do teletrabalho como 

modalidade confiável e flexível. Nesse contexto, surge a seguinte pergunta, “Por que algumas 

empresas resistem às mudanças e como isso pode afetá-las?”. O presente trabalho tem como 

principal objetivo compreender o porquê de algumas empresas resistirem às mudanças e como 

isso pode afetá-las durante a pandemia. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2019), o home office é caracterizado 

como a execução de atividades fora das comodidades da empresa e realizado com o auxílio de 

Tecnologia da Informação (TI), que já é realidade de várias famílias. Devido ao avanço da TI, 

não é totalmente necessário que todos os colaboradores trabalhem na empresa de forma 

presencial (CHIAVENATO, 2014). 

Para a aplicação do home office são necessários alguns requisitos para os profissionais 

aplicarem em seu novo local de trabalho, ele deverá preparar um ambiente calmo, silencioso, 

com entradas de ar e principalmente confortável (DOS REIS et al., 2020). Calcini e Andrade 

(2020), afirmam que aplicar a modalidade trabalho remoto em meio a pandemia foi a melhor 

forma para diminuir o avanço da doença. Segundo especialistas, a orientação é ficar em casa, 

sair somente se necessário, ter cuidado para não tocar na máscara ou olhos e usar sempre álcool 

em gel, porém os cuidados devem ser tomados também dentro de casa, ao chegar, tirar roupas 

e sapato, para evitar contaminações e higienizá-las (ZERBINI; ZERBINI, 2020). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Sandroni (1996), o ambiente organizacional é constituído por direção, 

planejamento, operação e controle. Já conforme Barros (2020), o ambiente organizacional é 

caracterizado, quando ocorre a execução de tarefas, dentro das comodidades da empresa, nesse 

sentido, Hanaysha (2016) afirma que ele se refere a atmosfera que move um conceito de 

organização, onde os colaboradores encontram tarefas para concretizar.  

O ambiente organizacional é subdividido em duas categorias: ambiente organizacional 

interno e externo. O ambiente interno tem como objetivo definir estratégias de acordo com sua 

cultura, definindo o papel da empresa dentro de suas comodidades e o externo é responsável 

por estratégias de ação, de uma forma mais ampla fora de suas comodidades (SOBRAL; PECI, 

2013). 
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O processo de adaptação às contínuas mudanças no meio ambiente chamado de 

administração estratégica (SCHENDEL; HOFER, 1979) exige dos gerentes não somente 

enfrentar as mudanças no ambiente organizacional, mas também lidar com mudanças causadas 

pelos processos internos da organização (GREINER, 1972).  

A capacidade de reação e pró-ação diante da organização é formada pela elevação de 

nível ao longo prazo e sua aspiração, chamado de proatividade e reatividade organizacional. A 

aspiração é um modo de habilidade que visiona como vantagem a competição. Os valores dessa 

habilidade são o conhecimento adquirido assimilado e aplicado na competitividade (COHEN; 

LEVITHAL, 1990). O processo de criatividade é influenciado por variáveis, que têm a 

possibilidade de inibir ou estimular dependendo do modo, suas características e habilidades 

(MARTINS; TERBLACHE, 2003). 

Chandler (1962), Emery e Tristy (1965), Duncan (1972), Lawrence e Lorsch (1973) e 

Kartz e Kahn (1987) defendem a teoria em que os enfoques estratégicos trabalham dentro das 

organizações e determinam o meio em atuam, isso corrobora com a ideia de Miles e Snow 

(1978) que consideram que o comportamento organizacional é intimamente relacionado à 

estratégia e seu ambiente inserido. Para Santos e Da silva (2006), os colaboradores aplicam o 

código de conduta segundo a cultura organizacional da empresa. A influência da comunicação 

e meio social tem como objetivo aprimorar as habilidades da empresa durante seu 

gerenciamento (EPELBAUM; MICHAEL, 2004). 

Segundo Santos e Da silva (2006), para eficácia e eficiência de um ambiente 

organizacional é necessário criar planos de ação, que englobam pontos com bem-estar e 

satisfação dos colaboradores, assim também como um layout prático, para maior qualidade de 

vida e agilidade no trabalho. 

 

2.2 AMBIENTE OPERACIONAL 
 

O espaço operacional de uma empresa em si, é caracterizado pelas diversas formas de 

interação que estão ligadas diretamente à organização (SOBRAL; PECI, 2013). Sendo formado 

por componentes que geram uma consequência imediata no campo organizacional, 

influenciando o ambiente independente da sua aplicação (BATOCCHIO, 1999). De acordo com 

Sobral e Peci (2013), existe uma grande influência dos stakeholders sendo eles caracterizados 

da seguinte forma: 
 

Quadro 1: Administração - teoria e prática 

Fonte: Adaptado de Sobral e Peci (2013). 

STAKEHOLDERS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Clientes 

São pessoas ou conjuntos que formam uma organização, a importância deles 

influencia no contexto empresarial, distinguindo qual mercado deve se direcionar. A 

influência de ações gerenciais é de necessidade do mercado. 

Fornecedores São os responsáveis pela questão de reposição dos insumos, produção bens e serviços. 

Grupos de interesses 

especiais 

As organizações estabelecem elementos com integração de relações diretas em seu 

meio competitivo. 

Concorrência 
Considerada um marco de conflitos entre ramos industriais, a capacidade de lucrar é 

evidenciada com a intensidade de produção e tempo. 
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Vasconcellos Filho (1979) traz o ambiente operacional de uma forma resumida, 

especificando que em sua composição é constituído pelo público externo, sejam eles clientes, 

fornecedores, distribuidores e governo, priorizando a identificação do tipo de relacionamento, 

com cada público. A análise ambiental é feita por um contexto discursivo de divulgação das 

tendências observadas no ambiente externo com finalidade de melhor engajamento social e 

empresarial (TANNURI; GUILLERMINA, 2013). Já na visão de Certo e Peter (1993) existe 

uma maneira de identificar os problemas atuais ou futuros da organização, identificar também 

pontos que são visados como promissores, o atual processo que faz levantamento dos pontos 

abordados é chamado de análise ambiental.  

Para Santos e Da silva (2006), as organizações necessitam adotar uma conduta flexível 

para continuarem competitivas. Em uma organização que possui praticidade na troca de 

informações e flexibilidade para os colaboradores, produz um maior engajamento dos      

colaboradores (SANTOS; DA SILVA, 2006). Nesse sentido, o ambiente organizacional só se 

torna competitivo a partir do momento quando há a unificação de departamentos especializados 

dentro da empresa, agilizando uma ação que antes necessitava de horas, com a 

departamentalização, sendo executada em minutos (ROCHA, 1987). 

 

2.3 AMBIENTE CONTEXTUAL  

  

O ambiente contextual é formado por um conjunto de fatores que influenciam dentro e 

fora da empresa, sendo de independência própria quando relacionado aos fatores econômicos, 

políticos-legais, socioculturais, demográficos ou tecnológicos.  

Está explícito que o ambiente inserido em condições ou tendências pode afetar 

indiretamente a empresa apresentando, alterações ou desproporções. Os potenciais que 

influenciam em seu contexto são fatores: demográficos (dimensionam uma visão ampla do 

mercado e seus contribuintes), socioculturais (que acionam o comportamento e a influência de 

seus colaboradores), econômicos (são prestados atenção devido a correlação do PIB e as rendas 

de taxação, níveis salariais, mudanças), político-sociais (em relação adequação de leis 

trabalhistas, estabilidade econômica, políticas econômicas), tecnológicos (influem em relação 

à demanda e fornecimento) (SOBRAL; PECI, 2008). 

Concordando com a ideia dos autores, Andion e Fava (2002) declaram que ambiente 

contextual é constituído por fatores determinantes que irão agir, influenciando a empresa de 

uma forma indireta, afetando a economia, política, tecnologia e socioculturais. Possuindo a 

visão que os gestores devem levar em consideração a análise do ambiente contextual e seus 

aspectos socioculturais que estão relacionados com a população, legais são todos aqueles 

relacionados com o desenvolvimento de novas leis e impostos inseridos, econômicos com o 

aumento de juros e inflação e, por fim, mas não menos importante, o tecnológico é ligado 

diretamente com desenvolvimento de novos avanços tecnológicos.  

Para Abell e Hammond (1975), os fatores contextuais geram mudanças que continuam 

o comportamento de consumidores e a elaboração de marketing estratégico, que afetam as 

diferenças competitivas. Cobra (1975), diz, de maneira sintética, que as forças ambientais 

interferem no modo de como efetuam a produção do marketing, são elas: físicas (os costumes, 

as pessoas, o clima), as inovações tecnológicas (também influenciam de modo que possa a vir 

atrasar ou se protagonizar de uma forma, e logo após se tornar ultrapassada), a economia 

também é um marco que exige bastante cuidado, devido aos limites, à produção, aos 

compradores, à inflação, ao sistema político (é o que estimula as compras e inibe também), aos 



 

373 

 

 

sistemas legais (normas, os poderes judiciários, executivo, legislativo) e às influências culturais 

(meios de comunicação). 

As estratégias de organizações estão relacionadas ao seu comportamento histórico, 

atitudes, influências, mobilizações de mudanças dentro da estrutura de poder e o real problema 

em que se insere, novos conceitos de realidade e novas questões requerem atenção 

(PETTIGREW, 1995).  

Hart (1995) sugere que para o sucesso competitivo existir os fatores internos e externos 

são de suma importância, pois permitem que haja definição proativa estratégica. Corroboram 

com isso Menguc, Auh e Ozanne (2010), os quais afirmam que ambos os fatores complementam 

e trazem informação de desempenho social e capacidade de resolução.   

 

2.4 AS EMPRESAS, O MODELO HOME OFFICE E OS IMPACTOS CAUSADOS EM SEU 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL  

 

 Conforme Brik (2013), o home office não é de hoje, desde os anos 60 há relatos da 

modalidade, porém pela época não era uma realidade devido a tecnologia e a internet ainda 

estarem em evolução. Após o estabelecimento da internet e o avanço da tecnologia em função 

do tempo, é que foi possível o uso da modalidade. Para Fincato (2016), o home office é ainda 

mais antigo, em meados de 1791, há relatos sobre tal modalidade, que também não era possível 

devido à tecnologia de sua época.  

Porém, atualmente, segundo Taschetto e Froehlich (2019), o home office é um trabalho 

executado fora das dependências da organização. Para Calcini (2020), o home office é uma 

modalidade de trabalho a distância, que se caracteriza por sua flexibilidade em função do tempo 

e prioriza qualidade de vida sobre os colaboradores. Na visão de Menezes et al. (2020), mesmo 

que o colaborador adquira qualidade de vida com a modalidade remota, pode-se identificar uma 

grande falha na execução das tarefas devido ao relaxamento do operador por estar em casa. Não 

só de falhas vive o home office, um dos pontos positivos e que pode motivar o colaborador é o 

convívio maior que ele obterá com a família devido à modalidade (GONDIM; BORGES, 2020). 

Calcini (2020), afirma que o uso da modalidade proporciona economia para as 

organizações em função de custos operacionais como energia, água e materiais do dia a dia, 

mantendo somente os custos fixos como aluguel do espaço e folha salarial. Para Menezes et al., 

(2020), em função do tempo, devido ao avanço da tecnologia da informação (TI), o home office 

se tornará uma necessidade para as empresas, por conta da praticidade e da flexibilidade de suas 

ações. Em virtude de tal praticidade, Rafalski e De Andrade (2015) afirmam que o home office 

e seu poder em fazer muito com poucos recursos possui todo potencial para ser tendência e 

tornar-se a modalidade do futuro.  

A palavra home office, ao ser mencionada, é diretamente ligada à trabalho a distância, 

trabalho de forma remota, que pode ser executado por colaboradores contratados ou de forma 

autônoma em sua residência, caracterizando o local de trabalho como ambiente operacional 

(OLIVEIRA, 2017). Segundo o Artigo 6° da CLT, que entrou em vigor dia 1 de maio de 1943, 

determina-se que não há diferença entre as modalidades de trabalho, seja ela executada em casa, 

de forma remota, ou trabalho realizado na empresa.  

De acordo com o Artigo 75-B da CLT, o teletrabalho é uma modalidade de trabalho 

considerada flexível, pois o colaborador trabalha fora das comodidades da empresa, 

promovendo qualidade de vida e economia referente ao deslocamento. A execução das tarefas 

é realizada com o auxílio de telefones ou computadores conectados à internet.  

De acordo com Mendonça (2010), a modalidade remota se caracteriza pela sua 

flexibilidade em questão de horários, proporcionando maior qualidade de vida para o 
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colaborador da organização que adota o novo modo de trabalho, diretamente de sua própria 

casa. Porém para Morgan (2004), retrata que o conceito de trabalho flexível pode assumir 

diferentes conotações, entre as quais: locais flexíveis, horários flexíveis ou contratos flexíveis. 

O esforço de reestabelecer as fronteiras espaço temporais entre casa e trabalho leva os 

indivíduos a desenvolverem mecanismos como, por exemplo, estabelecimento de rituais 

especiais ou uso do dress code (TIETZE, 2002).  

O colaborador que trabalha na modalidade home office deverá receber um plus salarial 

(CLT, 1943). Para Calcini (2020) as empresas que aplicam a modalidade teletrabalho, 

conseguem economizar, pois o ambiente antes utilizado para execução do trabalho estará 

reduzido ou totalmente vazio, isso por haver uma redução dos custos para a empresa.  

 O home office vem se popularizando nos últimos anos, devido a problemas externos 

que forçaram as empresas à inovação. O teletrabalho como conhecemos hoje, é um meio 

versátil, necessitando somente que os colaboradores a utilizar a modalidade, sejam escolhidos 

a dedo, com o critério de bater os requisitos que a organização expor (MENEZES et al., 2020). 

Gondim e Borges (2020), argumentam sobre as empresas que já possuíam contato com a 

modalidade, eles afirmam que elas não sofreram tanto como as demais empresas do Brasil, isso 

porque muitas empresas nem sequer pensavam em aderir, isso devido a sua cultura, 

provavelmente engessada, porém em virtude da pandemia, sentiram-se forçadas.  

Conforme Silva e Moreira (2020), logo após a pandemia atingir números de contágio 

acima da média foi necessária uma adaptação das empresas ao novo cenário, desenvolvendo 

planos de ação para conter uma possível falência. Ainda segundo os autores, ao investir em um 

novo formato, a empresa deverá aplicar treinamentos de adaptação para os colaboradores e 

disponibilizar tecnologia da informação caso o mesmo não possua, já o colaborador terá que se 

adaptar aos problemas externos como upgrade da internet e o aumento da conta de luz.  

Segundo Taschetto e Froehlich (2019), mesmo que o home office signifique trabalho 

remoto, trabalho em casa, a organização precisa estabelecer os limites de trabalho, para não 

ultrapassar as barreiras pessoais de cada colaborador. De acordo com o Artigo 62 da CLT, um 

dos critérios que impede o colaborador de receber por hora extra é a modalidade remota, pois 

ele não possui controle se sua jornada de trabalho. Discordando disso, Calcini (2020) afirma 

que a empresa por possuir um registro do início, meio e fim da jornada do colaborador pode 

calcular o valor da hora extra.  

Segundo pesquisas realizadas sobre o home office, foi identificado o grau de satisfação 

perante os colaboradores de uma empresa que já utilizava a tecnologia da informação. Em 

consequência da migração para a modalidade remota, notou-se um aumento na produtividade, 

na motivação e uma maior qualidade de vida (DA SILVA; MOREIRA, 2020). Tais informações 

são para entrar no assunto sobre a utilização da modalidade, que entrou em destaque no ano de 

2020 devido à pandemia do novo coronavírus, o COVID-19, que gerou impactos globais, 

forçando as organizações a adotarem o home office como meio alternativo para manter-se 

competitivas (MENDES et al., 2020).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa cientifica é necessária na busca de 

respostas para perguntas propostas de uma forma científica, seguindo o pensamento do autor, 

o presente estudo é classificado como descritivo, com natureza quantitativa. Para observar isso, 

foi realizada uma pesquisa de campo e aplicado um questionário a fim de compreender o porquê 

de algumas empresas resistirem às mudanças, como isso pode afetá-las durante a pandemia e a 

importância do home office diante do cenário da pandemia  
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A pesquisa, por sua vez, foi realizada em empresas que durante a pandemia utilizaram-

se da modalidade remota, localizadas no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró. Para a 

coleta dos dados utilizou-se como instrumento o Google Forms, que foi essencial para o 

desenvolvimento da pesquisa e constituição do corpus, tendo em vista a situação atual da 

pandemia, buscando entender o porquê algumas empresas resistem às mudanças e como isso 

pode afetá-las. 

 A escolha das empresas ocorreu de forma seletiva, pois realizou-se um levantamento 

daquelas que estão seguindo o modelo home office na cidade. O trabalho com pesquisa não 

probabilística por conveniência foi aplicado em pessoas-chave, com sujeitos que possuíam 

acesso a grupos de pessoas que estão em home office, nos quais foi compartilhado o link para o 

formulário durante os dias 21 de abril até 02 de maio. 

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

O estudo alcançou 25 (vinte e cinco) respostas, a partir das quais foram feitas descrições 

dos dados coletados na pesquisa para a demonstração dos resultados. 

A população dos sujeitos possuía em média 26 a 35 anos, atuando em sete empresas 

diversas dentro da cidade de Mossoró, sendo 93% das empresas privadas e os demais 7% 

públicas; trabalhando em ramos de atividades variados, atingindo 63% da média prestadores de 

serviços, 16% são outros e 12% na indústria. O primeiro gráfico (Cf. Figura 1) demonstra que 

as empresas entrevistadas possuem portes variados, com 64% de empresas de grande porte 

detendo, em média, mais de 300 funcionários; 28% em empresas de médio porte, possuindo 

sua folha de pagamento de 100 a 200 colaboradores e os demais 8% de pequeno porte atuando 

com um número de 10 a 100 funcionários.  

 
Figura 1: Quantidade de funcionários 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

A pesquisa identificou que 96% dos colaboradores durante o período de aplicação da 

pesquisa nas empresas selecionadas dentro da cidade de Mossoró estão trabalhando de forma 

parcial, sendo 4% da população em home office total. Segundo Sobral e Peci (2013), a 

adaptação às mudanças pode acarretar certa resistência, porém, com base nos dados coletados, 

pode-se identificar que em uma escala de satisfação onde 1 (um) é discordo totalmente e 5 

(cinco) é concordo totalmente, a segunda figura (Cf. Figura 2) expõe que 40% concordam 

parcialmente que foi fácil a adaptação ao home office, 24% discordam parcialmente, 20% 

discordam totalmente e 12% concordam totalmente.  
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Figura 2: A empresa onde trabalha está em home office? 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 

 

Segundo a pesquisa, a adaptação foi parcialmente fácil, porém houve dificuldades, como 

28% da população acusando a falta de local apropriado, 28% falta de suporte, 28% outros 

problemas e 16% falta de equipamentos. Para as pessoas que optaram pela opção outros, os 

principais problemas relatados foram a falta de comunicação pessoal, treinamentos e falta de 

tecnologia para suprir a alta demanda dos atendimentos e pedidos, tendo que se conectar a 

setores da empresa de imediato, dependendo do serviço solicitado pelo cliente. 

Com relação às empresas, segundo a pesquisa, pode-se identificar que na terceira figura 

(Cf. Figura 3) 48% delas não realizaram mudanças, 28% escolheram o talvez e 24% optaram 

por sim; para que os que escolheram a opção outros, as respostas que entraram em destaque 

foram a melhoria do sinal de internet, espaçamento dos bancos demarcados, refeitórios novos 

abertos, acrílico de separação, material individual, álcool por toda fábrica, delimitação de 

espaços, aquisição de uma nova plataforma para atender a nova demanda e revezamento entre 

funcionários.  

Segundo a pesquisa, o home office gerou certos impactos aos colaboradores, tais como 

a sensação de abandono, ansiedade, stress em casa, ensino das crianças, espaços limitados e 

compartilhados, ausência da rotina, falta de contato humano, mesmo com vários canais de 

comunicação, a falta de estar em um mesmo espaço organizacional (empresa), falta de 

comprometimento e impactos financeiros. No caso da indústria, o pessoal da fábrica não teria 

como produzir em casa, pela estrutura estar toda montada. 

 
Figura 3: A empresa realizou alguma mudança em sua estrutura? 

 

Fonte: Elaboração própria (2021). 
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Referente à satisfação junto ao home office em uma escala de 1 (um) discordo totalmente 

e 5 (cinco) para concordo totalmente, 28% da população escolheu concordo parcialmente, 24% 

foi indiferente, 24% discordam parcialmente e 20% concordam totalmente. De acordo com Da 

silva e Moreira (2020), o home office proporciona flexibilidade para os colaboradores, portanto, 

segundo a pesquisa, 28% concordam totalmente sobre essa flexibilidade, outros 28% discordam 

parcialmente, 16% são indiferentes e os outros 16% discordam totalmente. Referente à 

satisfação do suporte diante as dificuldades do home office, a quarta figura (Cf. Figura 4) 

apresenta que 28% foram indiferentes, 24% concordaram totalmente, 24% concordaram 

parcialmente, 16% discordaram parcialmente e 8% discordaram totalmente; já para os meios 

de suporte, 36% foi pelo WhatsApp, 32% pelo chat do próprio sistema, 20% por e-mail, 6% 

presencial e 6% por telefone. 

 
Figura 4: Estou satisfeito com o trabalho? 

 

Fonte: Elaboração própria (2021).  

 

Segundo a pesquisa, 28% concordam totalmente que as empresas forneceram 

equipamentos necessários para atuação do home office, outros 28% concordam parcialmente 

com a entrega dos equipamentos, 20% foram indiferentes, 12% discordam parcialmente e 12% 

discordam totalmente. Diante da surpresa do home office, algumas empresas realizaram 

treinamentos, de acordo com a pesquisa, 40% concordam parcialmente que houve o 

treinamento, 24% discordam totalmente, 16% foram indiferentes, 12% concordam totalmente 

e 8% discordam parcialmente.  

Para as pessoas que sofreram com a pandemia, algumas empresas ofereceram apoio 

psicológico, a pesquisa identificou que 36% concordam totalmente, 32% discordam totalmente, 

20% foram indiferentes e 22% concordam parcialmente. 

Por fim, para fechar a demonstração de resultado, 24% da população concorda 

totalmente que prefere a modalidade remota, 24% concordam parcialmente, 24% discordam 

totalmente, 20% discordam parcialmente e 8% foi indiferente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar a pesquisa, constatou-se que havia uma dificuldade em entender o porquê de 

inovar, adaptar-se a algo novo ou até mesmo sair de sua zona de conforto geraria certa 

resistência das empresas, diante disso a pesquisa teve como objetivo geral entender o porquê as 

empresas resistem às mudanças e como isso pode afetá-las durante a pandemia. 

Constatou-se que o objetivo geral foi atendido, pois efetivamente o trabalho conseguiu 

demonstrar que as empresas resistem às mudanças devido ser algo novo e sair de sua mesmice 

realmente é algo extremamente difícil quando a cultura organizacional da empresa é engessada 
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e sem flexibilidade para inovações. A pesquisa identificou que há sim uma dificuldade na 

adaptação para os colaboradores, assim como também para as empresas.  

Os colaboradores entrevistados ajudaram a identificar que sobre a questão de adaptação 

durante a pandemia, 20% dos participantes admitiram que estão totalmente satisfeitos com o 

trabalho remoto e outros 24% estão parcialmente satisfeitos, levando a entender que sim, é 

viável o home office, tanto para as empresas como para os colaboradores. 

A pesquisa partiu do pressuposto de que as empresas resistem às mudanças, uma vez 

que sair da zona não é nada fácil. Durante a pesquisa, verificou-se que as mudanças atingiram 

não só as empresas de pequeno porte, como também de grande porte. Então, com a pesquisa, 

houve a confirmação de que 48% das empresas entrevistadas não realizaram mudanças em sua 

estrutura devido a sua cultura organizacional, na qual houve a necessidade da inovação por 

conta da pandemia. 

Referente à pergunta problema, que foi exposta na introdução, a qual questiona o “por 

que algumas empresas resistem às mudanças e como isso pode afetá-las?” foi respondida, de 

forma clara, apontando que as empresas resistem devido à dificuldade na inovação, podendo 

levar até à falência da empresa. 

Diante da metodologia proposta, percebe-se que a pesquisa foi aplicada durante pouco 

tempo e em virtude de dificuldades no desenvolvimento do trabalho, alcançou-se uma margem 

pequena de pessoas. Estima-se que se fosse aplicada por pelo menos um mês, obteríamos maior 

precisão de seus resultados. Por fim, o trabalho também contribui para as empresas e para o 

conhecimento acadêmico. 
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RESUMO 

 

Este trabalho trata do estudo na área de gestão estratégica com ênfase na criação de um mapa 

estratégico em uma empresa do segmento de informática, que trabalha com prestação de 

serviços, locação de equipamentos do seguimento como computadores, impressoras, 

copiadoras e venda de componentes de hardware. O objetivo deste estudo, consiste em 

desenvolver um mapa estratégico a partir da análise de ambiente. Para a realização desta 

pesquisa foram realizadas entrevistas com a diretoria da empresa e pesquisas do mercado que 

a empresa está inserida. A elaboração do mapa é realizada com base nos diversos aspectos 

organizacionais em termos de posicionamento do negócio, forças internas e externas que 

influenciam e atingem a empresa, a situação na qual se encontra e qual o cenário desejável que 

a direção almeja chegar no futuro, considerando a visão da diretoria. Este trabalho trata do 

estudo na área de gestão estratégica com ênfase na criação de um mapa estratégico em uma 

empresa do segmento de informática, que trabalha com prestação de serviços, locação de 

equipamentos do seguimento como computadores, impressoras, copiadoras e venda de 

componentes de hardware. O objetivo deste estudo, consiste em desenvolver um mapa 

estratégico a partir da análise de ambiente. Para a realização desta pesquisa foram realizadas 
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entrevistas com a diretoria da empresa e pesquisas do mercado que a empresa está inserida. A 

elaboração do mapa é realizada com base nos diversos aspectos organizacionais em termos de 

posicionamento do negócio, forças internas e externas que influenciam e atingem a empresa, a 

situação na qual se encontra e qual o cenário desejável que a direção almeja chegar no futuro, 

considerando a visão da diretoria. 

 

Palavras Chave: Administração. Planejamento Estratégico. Mapa Estratégico. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com as mudanças constantes no cenário dos negócios provenientes pelos avanços 

tecnológicos e a pandemia que, forçosamente, mudou a configuração dos negócios no mundo, 

as empresas que competem no setor de tecnologia se encontram diante de um contexto histórico 

único. A tecnologia e a comunicação ganhou força e estão mais acessíveis na maior parte da 

sociedade, ocasionando novas oportunidades, bem como novos desafios aos negócios deste 

setor.  

Em meio a esta realidade, as empresas precisam desenvolver sua capacidade de 

adaptação reorganizando seus processos e cadeia de suprimentos. A consequência disso é o 

melhor aproveitamento das oportunidades para a sobrevivência e funcionamento do negócio, 

além disso,  criação de vantagens competitivas que garantam sua saúde no cenário incerto que 

se formou nos últimos meses.  

Este artigo trata-se da aplicação de ferramentas estratégicas em um pequeno negócio de 

informática da cidade de Mossoró/RN, abrangendo a gestão de nível estratégico, para que a 

empresa possa definir da melhor forma os objetivos a serem alcançados e assim direcionar seu 

foco no que tem maior grau de importância.  

O estudo na área da administração estratégica, trata-se de uma dimensão primordial de 

um negócio, pois é ela quem define a imagem, o posicionamento no mercado, a forma da 

empresa atuar e se relacionar com seus stakeholders, além de possibilitar conhecer o ambiente 

em que está inserida. A estratégia como um conjunto de medidas, é a essência do negócio, ou 

seja, é um processo contínuo de fazer escolhas e gerar alternativas para a resolução de questões, 

essencialmente para formação de vantagens competitivas e posicionamento da empresa no 

mercado, com isso, o planejamento estratégico, de acordo com Chiavenato (2016), é a 

representação do meio pelo qual os objetivos empresariais são postos em ação. 

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo geral desenvolver um mapa estratégico a 

partir da análise de ambiente, como objetivos específicos a pesquisa pretende realizar uma 

análise dos ambientes internos e externos da empresa, bem como medir o grau de aplicabilidade 

dos objetivos operacionais definidos pela empresa estudada. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 

 

A garantia da sustentabilidade de uma organização depende de vários fatores intrínsecos 

ou extrínsecos a empresa, fatores esses que podem ser controláveis ou incontroláveis. O modo 

de atuar perante a dinâmica desses dois fatores, pode ser definido por meio do planejamento, 

que tem o intento de traçar ações e objetivos estratégicos que visem definir metas e planos para 

atingir da melhor forma possível os resultados esperados. Segundo Oliveira (2007), o 
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planejamento envolve todo um processo administrativo baseado numa metodologia que 

promova a melhor direção a ser seguida pela empresa, no intuito de otimizar a interação com 

fatores externos não controláveis, além de servir para a diferenciação e inovação da 

organização. 

Oliveira (2007) ao tratar o ambiente externo e sua análise, define que é um ambiente 

coberto por instabilidade e que detêm forças de diferentes direções e magnitudes de impacto, 

assim como de um conjunto dinâmico de elementos, no qual oferece oportunidades e ameaças.  

No ambiente empresarial externo, subsistem forças que influenciam a maneira como a 

empresa sobrevive. O ambiente externo ou macroambiente, segundo Thompson Jr., Strickland 

III e Gamble (2008), é composto por forças que influenciam todas as organizações, e essa 

composição envolve desde fatores econômicos, legais, demográficos, tecnológicos e aspectos 

culturais. Neste macroambiente, a organização deve avaliar características do setor em que atua, 

ainda com relação aos conceitos supracitados pelos autores Thompson Jr., Strickland III e 

Gamble (2008), a gestão deverá considerar fatores dominantes do setor; quais as forças 

competitivas presentes nesse sistema em que a empresa atuará e quais vantagens competitivas 

possuem; destas forças, quais impedem mudanças nesse setor, assim como, quais os impactos, 

a intensidade da concorrência e a lucratividade; em quais posicionamentos estão as empresas 

concorrentes; quais medidas estratégicas estima-se que poderão ser empreendidas pela 

concorrência; e para o futuro da organização, quais seriam os principais fatores para o sucesso 

competitivo e por fim, e se existe atratividade na possibilidade de obtenção de lucros nessa 

competição setorial. 

O ambiente externo também é composto por forças setoriais, definidas por Porter (2004) 

como as cincos forças competitivas, compostas por clientes, concorrentes, fornecedores, novos 

entrantes e produtos substitutos. Ainda segundo o autor, genericamente existem estratégias que 

trabalhadas de forma isolada ou combinadas poderão criar uma posição favorável ao negócio, 

sendo três: liderança no custo total (caracterizada pelo baixo custo dos produtos ou serviços, 

controle rígido de desperdícios e forças de vendas); diferenciação (caracterizada pela imagem 

da marca, serviços sob encomenda agregando maior custo ao produto) e enfoque (Caracteriza-

se pelo foco excessivo a um determinado comprador), dentre estas três estratégias, cabe ao 

estudo ver quais delas, a empresa poderá seguir. 

Este ambiente interno, de acordo com Chiavenato (2016), é composto pelos recursos 

disponíveis da empesa e os fatores conjuntos que determinam como a empresa pode aproveitar 

suas oportunidades e reagir as ameaças do ambiente externo. Esses aspectos são caracterizados 

como missão e visão organizacional, que são os papeis da empresa, sua pretensão de futuro e 

indicador de como os colaboradores podem contribuir para alcance dos objetivos e metas 

organizacionais; recursos financeiros, materiais ou físicos, humanos, mercadológicos e 

administrativos, que estipulam limites ao negócio; conjunto de competências (conhecimentos, 

habilidades, capacidades e atitudes) atuais e potenciais a empresa; estrutura organizacional  ou 

forma como a organização se organiza; as tecnologias utilizadas nos processos da empresa; o 

capital humano organizacional; clima, aspectos motivacionais e todos os elementos que compõe 

a cultura organizacional, em suma, essa composição quando bem gerenciada poderá culminar 

no atingimento daquilo que foi traçado ou indo além das expectativas iniciais. 

Os objetivos estratégicos envolvem a visão que é caracterizada, segundo Oliveira 

(2007), como o que a empresa se compromete a fazer ou alcançar dentro de um determinado 

período, definido e planejado pelos proprietários e executivos da organização. Nesse contexto, 

a visão é um dos fatores norteadores do planejamento e ações estratégicas organizacionais. Em 

conjunto, existem os objetivos táticos e operacionais, que por sua vez, o primeiro tem a função 

de otimizar uma área da empresa, ou seja, há a decomposição dos objetivos traçados no nível 
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de alta administração através de políticas para a consecução dos resultados, já o segundo, o 

operacional, formaliza-se através de metodologias que acercam as atividades cotidianas e de 

curto prazo, dessa forma, a sinergia desses níveis cooperam para o resultado como um todo.  

A força motriz do mapa estratégico é o Balanced Scorecard e o plano de ação garante a 

sua consistência. Desse modo, de acordo com Kaplan e Norton (1997), o mapa estratégico 

fornece uma descrição completa da estratégia da organização. Porém, para obter o máximo dele, 

deve ser combinado com um Balanced Scorecard contendo os critérios para medir o 

desempenho, objetivos e iniciativas. Para os autores mencionados, esta combinação permitirá 

avaliar constantemente a eficácia da estratégia e das iniciativas que visam estreitar as diferenças 

entre desempenho e resultados obtidos. O Mapa é descrito na Figura 1. 

 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

No que se refere aos processos metodológicos, esta pesquisa tem como natureza a 

pesquisa aplicada, já que o estudo se baseia no objetivo de aplicar técnicas voltadas a um mapa 

estratégico no meio organizacional e encontrar as adversidades e ou oportunidades colhidas na 

aplicação. 

A abordagem constitui-se tanto qualitativa, como quantitativa. A primeira será feita 

através do ponto de vista do gestor de forma subjetiva, ou seja, como ele enxerga o seu negócio. 

Ao tratar da abordagem quantitativa, a pesquisa foi realizada com a coleta de dados que 

apontaram a visão da alta direção diante de possíveis mudanças que possam acontecer na 

organização. 

A pesquisa é de natureza descritiva, tendo em vista que busca entender a aplicabilidade 

de ações estratégicas, além de tentar relacionar as causas que ocasionam as oportunidades ou 

adversidades à uma possível implementação de um mapa estratégico baseado em Balanced 

Scorecard. A pesquisa também foi constituída utilizando a metodologia de coleta de dados na 

empresa. 

O procedimento adotado será através de bibliografia específica da área de estratégia, 

utilizando-se de conceitos e métodos como o do Balanced Scorecard (BSC), Análise SWOT, 

dentre outros, já estudados por autores desse campo da Administração, tais como: Porter (2004), 

Oliveira (2007) e Kaplan e Norton (1997). 

Como instrumentos de pesquisa, o trabalho conta com a utilização de questionários e 

entrevistas realizadas com o próprio gestor da organização, os questionários envolvem um 
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método tanto quantitativo como qualitativo, no qual ele descreveu as oportunidades e 

adversidades da implementação do mapa e o grau de aplicação de cada mudança proposta, as 

entrevistas, no entanto, foram elaboradas para obtenção de informações qualitativas do negócio. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EXTERNO 

 

Para a obtenção dos resultados, tomou-se por base a coleta dos dados do questionário 

aplicado ao gestor do empreendimento para entendimento do cenário e fatores que influenciam 

o negócio.  

Nesta etapa, o gestor relatou as ameaças e oportunidades oriundas do ambiente externo. 

A primeira, caracteriza-se pela influência da concorrência que utiliza uma estratégia de 

minimização de preços de serviços de suporte abaixo da média praticada pelo mercado. A 

empresa estudada além de prestar serviços relativos ao suporte técnico, tem um segmento de 

venda de equipamentos de hardware, e nesse segmento surge a segunda ameaça que 

relativamente envolve precificação, sendo ela a preferência do público consumidor regional 

destes produtos, em comprar em lojas virtuais, somado a estes dois fatores, tem também a crise 

no comércio, com a diminuição do poder aquisitivo da população em função sobretudo do 

elevado grau de desemprego fruto da pandemia de COVID-19.  

A concorrência, ao precificar o produto a um valor mais baixo, atrai os clientes para si, 

que diante de um cenário econômico instável, preferem pagar um produto com um valor menor. 

Quando se trata da preferência pelo mercado virtual, a evolução dos negócios na internet foi 

impulsionada pela pandemia e, consequente, houve um movimento de mudança no 

comportamento do consumidor; os preços dos produtos vendidos pelo comércio eletrônico 

similares ao da empresa nessa região, tornam-se mais baixos devido à simplificação do processo 

produtivo de vendas assim como o surgimento de novos modelos de negócios como 

marketplaces que ganhou visibilidade sobretudo, durante a pandemia e trata-se  de espaço livre 

onde compradores e vendedores podem fazer negócios no espaço virtual. 

Comparando a ameaça enfrentada pela empresa no que se refere ao preço cobrado pela 

concorrência, cabe citar que o negócio, na análise ambiental interna tem como prática a 

diferenciação dos seus serviços, tornando assim, a diferença no preço praticado com base numa 

percepção de maior valor cedido ao cliente. Para Kotler e Keller (2012), esse valor percebido é 

composto por vários elementos, dentre eles, a garantia da qualidade, confiabilidade e outros 

fatores subjetivos agregados, porém, cabe a empresa entregar essa proposta conforme 

prometida. 

Além das ameaças, as oportunidades surgem do ambiente externo. Foram relatadas 

especialmente duas oportunidades pela direção da empresa. A primeira, envolve as parcerias 

com fornecedores, sendo exemplificada da seguinte maneira: quando uma empresa se instala 

na região a sua infraestrutura de hardware precisa de reparos e suporte técnico de equipamentos 

específicos, a empresa detentora desses equipamentos não atua na região, com isso há o 

fechamento de parceria com a empresa analisada. A outra oportunidade, além dessa parceria 

com fornecedores, é a da relação com parceiros de negócios similares, da seguinte maneira: 

quando há a necessidade de aquisição de insumos, a empresa pesquisada, em conjunto com uma 

ou mais empresas do seguimento, aliam-se para aquisição desses insumos a um fornecedor, 

barateando assim, o custo dos insumos, por meio da queda de preços do frete que é destinado a 

mesma região e maior escala de compras. 
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As oportunidades mencionadas como a integração com parceiros, podem impulsionar o 

crescimento da empresa, através do atendimento de maior público e diminuição dos custos 

aquisitivos de insumos para vendas e obtenção de maior margem de lucro. Ao serem tratadas 

as oportunidades, a aliança entre dois ou mais negócios, ainda segundo Kotler e Keller (2012), 

alianças bem gerenciadas podem gerar aumento de vendas a um custo menor, conforme citada 

pela diretoria, esse custo menor é influenciado pela aquisição de insumos através dos parceiros. 

O macroambiente como descrito, é algo dinâmico, cabendo salientar, que existem 

oportunidades que poderão alavancar o empreendimento através de uma integração com 

parceiros de outras regiões e locais. Outro ponto que merece ênfase, são as ameaças que a 

empresa enfrenta com as ações dos concorrentes locais e nacionais, como a concorrência em 

preços, tornando-se uma prática que desestimula clientes adquirirem serviços de qualidade 

como o da empresa avaliada. Estes fatores do macroambiente, quando conhecidos, tornam-se 

importantes para uma das partes da formulação do planejamento estratégico, e cabe as empresas 

praticarem essa prospecção de informações desse ambiente. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO  

 

Na perspectiva do ambiente interno, o gestor destacou através do mesmo questionário, 

as forças e fraquezas oriundas do ambiente interno. No que se refere a identificação das forças, 

foi destacado a equipe de suporte técnico da empresa com amplo conhecimento; serviços 

entregues aos clientes de forma ágil e diversificação dos produtos de hardware. A empresa 

possui um capital humano na parte técnica capacitada para as atividades de suporte por isso a 

agilidade na prestação do serviço. Segundo o gestor, o cliente pode perceber essa vantagem da 

empresa, tornando-se um diferencial competitivo. Em relação aos produtos diversificados, 

compreende-se que a empresa, utilizando a estratégia atual de diferenciação juntamente às 

oportunidades obtidas através das parcerias com fornecedores, vem conseguindo diversificar 

seu portfólio de produtos.  

As fraquezas, foram descritas pela direção como atendimento insatisfatório; localização 

do ponto distante do centro da cidade e consequentemente longe dos principais clientes; 

ausência de identidade visual; falta de controle de estoque e deficiência de controle financeiro, 

pelo motivo de falta de responsável por esse gerenciamento.  

Identificaram-se lacunas no gerenciamento de questões internas no sentido de 

estabelecer princípios que sejam formais a todos que compõem a organização, ou seja, ausência 

de processo bem definido de atendimento, repasse através dos funcionários dos princípios 

(missão, visão e valores) que a empresa deveria conscientizar seus colaboradores, justamente 

para praticarem nas suas atividades. Outra ausência, é a identificação da marca, que pode ser 

explicado pela situação do quadro atual da organização que vem causando carência de pessoas 

em alguns departamentos como o de marketing, essa carência também é percebida em setores 

como o de finanças e estoque, com processos que apresentam deficiências operacionais.  

Formalmente a empresa não estabelece a missão, visão e valores do negócio. No que se 

refere à missão, o gestor descreve que tem como propósito a atuação no mercado de locação e 

vendas de equipamentos; descreve a visão, como a definição de criar novas oportunidades e 

melhorias ao conjunto de colaboradores, através do crescimento e progresso do ambiente de 

trabalho. Quanto aos valores organizacionais, foi citado a valorização do atendimento de 

qualidade e a sustentabilidade empresarial tanto econômica como socioambiental.  
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4.3 ANÁLISE DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

Contextualizando o cenário organizacional, a partir da entrevista realizada, o negócio 

vivencia uma fase, segundo a direção, de sobrevivência, aquela pela qual tem-se uma situação 

frágil, com pontos fracos, somada a influência de um macro ambiente sem perspectivas de 

melhorias no horizonte, a gestão quando percebe ameaças vindo do cenário fora do negócio, 

tem como medidas a redução do quadro funcional, menores aquisições de insumos e contenção 

das despesas no aluguel. A organização vem utilizando como abordagem de estratégias 

genéricas, duas, sendo a de diferenciação, praticando a comercialização de produtos e serviços 

com maior valor, justamente para se posicionar de modo diferente frente aos concorrentes, essa 

primeira estratégia combina-se com outra também utilizada no negócio, a de enfoque, na qual, 

a organização tem um público específico de consumo. Uma intervenção estratégica nessas áreas 

do negócio seria determinante para um melhor desempenho global da organização. 

No que se refere a realização de um plano estratégico, foi informado pela alta direção 

que as barreiras existentes para a implementação de um planejamento estratégico são 

estabelecidas principalmente pela falta de segurança em investir o capital nessa atividade, 

influenciada essa insegurança pela realidade do cenário externo. Ainda foi informado que a sua 

equipe precisaria de uma motivação inspiratória através do espírito de equipe, buscando a 

valorização dos relacionamentos internos, capacitações e outras atividades, tudo isto, visando 

aumentar a produtividade da empresa. Após o conhecimento da situação da realidade 

empresarial, cabe a gestão iniciar o seu processo de desenho de estratégias para o enfrentamento 

das adversidades. 

 Para Porter (2004), ao ser realizado o diagnóstico das forças presentes existentes no 

cenário externo, a organização encontra-se em condições para identificar suas forças e 

fraquezas, e com isso gerenciar, do ponto de vista estratégico, a posição em que ela se encontra. 

No momento da avaliação, o empreendimento se encontrava no âmbito da estratégia de 

sobrevivência, basicamente condicionada pelo motivo de várias fraquezas internas e muitas 

ameaças oriundas do ambiente externo, ainda de acordo com Porter (2004), as empresas 

assumem uma ação estratégica defensiva ou ofensiva de modo a criar sua posição competitiva, 

compreendendo abordagens como da escolha de estratégias apropriadas ao cenário em que se 

encontram, uma vez que as estratégias podem construir defesas ou determinar sua disposição 

no mercado.  

A empresa de informática consultada, empreende dois meios estratégicos para atuação, 

utilizando a diferenciação e o enfoque, para Porter (2004), empresas que se fixam nesse “meio-

termo” estão mais propensas a baixa rentabilidade, visto que correm altos riscos, onde ela perde 

clientes potenciais, que requerem produtos e serviços com preços mais baixos, ou se abstém 

dos lucros para conduzir o negócio a uma posição competitiva o mais distante do alcance de 

empresas de baixo custo. 

Como avaliado, o negócio, não tem em sua essência, a formalização da missão, visão e 

valores, o gestor, por sua vez, elenca alguns conceitos desses compromissos organizacionais 

informalmente, desse modo, cabendo o registro entre seus funcionários dessas determinações 

para servirem de norteio ao conjunto de relacionamentos com as partes interessadas. 

Os resultados obtidos possibilitaram conceber a compreensão do universo 

organizacional da empresa estudada e o momento pelo qual a própria está vivenciando, como 

citada, uma situação defensiva, além das forças, outras concepções importantes foram como 

são as suas práticas estratégicas e as deficiências a serem melhoradas, servindo como recursos 

para a fomentação da proposição do planejamento e mapa estratégico baseado no BSC. O 

Balanced Scorecard, na sua metodologia, visa a plena comunicação aos colaboradores de 
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compromissos empresariais: “a comunicação serve para mostrar a todos os funcionários os 

objetivos críticos que devem ser alcançados para que a estratégia seja bem-sucedida”, 

KAPLAN E NORTON (2007, p. 13). 

 

4.4 PROPOSIÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO NA PERSPECTIVA DO BALANCED 

SCORECARD 

 

No que se refere a possibilidade de implementação do planejamento estratégico, foi 

elencado critérios que visam identificar a aplicabilidade do mesmo. A partir dos 

questionamentos realizados, adotou-se um critério para respostas de 0 à 39% não seria 

implementável ao negócio, de 40 à 79% seria aplicado parcialmente e de 80 à 100% 

completamente seriam introduzidos no âmbito empresarial mudanças nos seus processos, o 

questionário foi complementando pela avaliação qualitativa do gestor do negócio, opinando a 

inviabilidade ou sucesso dessas mudanças. 

Para a concepção do mapa estratégico do negócio em estudo, foi necessário avaliar dois 

cenários que permeiam a empresa: o ambiente externo e ambiente interno, ambos foram 

caracterizados anteriormente para se conhecer a conjuntura e a dinâmica de como eles se 

relacionam, e como as influências externas impactam na organização, e diante disto, como ela 

age, no intuito de se sobressair e ter o seu posicionamento de mercado. O mapa foi elaborado a 

partir do conhecimento e anseios do gestor, e tem como objetivo, sistematizar soluções 

aplicáveis ao meio empresarial, servindo como norteio para ações e mudanças que permitam 

alavancar a empresa, diferenciar-se no mercado e ter um posicionamento estratégico.  

Considerando os objetivos esperados e toda a estrutura organizacional atual, foi elaborado o 

Mapa Estratégico com base no Balanced Scorecard, concebido para a empresa estudada, 

conforme mostra a Figura 2. 

 
Figura 2: Mapa estratégico com base no Balanced Scorecard 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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O objetivo do mapa estratégico, segue o princípio da organização atender as 

necessidades do mercado com excelência, seguindo o BSC, sistematicamente devem se fazer 

mudanças em quatro perspectivas, sendo elas: Aprendizado e Crescimento, Processos Internos, 

Clientes e Finanças, fundamentados em princípios como Missão, Visão e Valores. O gestor 

avaliou a introdução, e julgou a chance de cada intervenção ser aplicada, conforme o Gráfico 

1, que demonstra o quanto seria aplicável cada perspectiva. 

Conforme mostram os resultados obtidos no Gráfico 1, o gestor da empresa considera 

importante formalizar a Missão, justamente para esclarecer, junto as suas partes envolvidas, o 

propósito organizacional, o porquê de sua atividade e os seus fins. O colaborador objetivamente 

iria atuar em prol do atingimento das metas, ainda segundo o gestor, ele aplicaria totalmente e 

formalmente essa missão.  

Em relação a definição da visão, seria um segundo ponto no qual também aplicável e 

disseminável, conforme respondido, este é um desejo da direção, proporcionar a ampliação das 

operações, e uma visão conforme concebida pelo mapa estratégico, viabilizaria o próprio 

planejamento que alinharia as partes envolvidas nessa visão de crescimento e atingimento dos 

objetivos definidos. Além disso, a empresa acredita que para fazer o negócio crescer, os 

próprios colaboradores precisam desenvolver-se, e para isso, o ambiente interno, tem que ser 

um local que promova o desenvolvimento dos funcionários e a gestão também deverá contribuir 

para essa evolução profissional.  

 
Gráfico 1: Chances de aplicação do mapa estratégico segundo a alta direção por perspectiva 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Os valores definidos no mapa estratétigico foram: sustentabilidade socioambiental, 

sustentabilidade econômica e excelência, o empresário considera aplicável e poderiam ser 

definidos, no entanto, no pilar da sustentabilidade socioambiental algumas dificuldades seriam 

encontradas para a sua prática, principalmente devido aos produtos oriundos dos serviços 

técnicos, eles demandam maior custo para descarte adequado, já que alguns devem ser 
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incinerados. Os demais pilares, como a sustentabilidade econômica e excelência seriam 

pratícáveis em meio organizacional junto as partes envolvidas, pois ela teriam maior facilidade 

de disseminação através de uma comunicação clara.  

Na dimensão aprendizado e crescimento, o gestor considera aplicável ao seu negócio 

(80% de chance) as recomendações realizadas. Os funcionários bem instruídos e capacitados 

contribuiriam para o melhor desempenho dos processos organizacionais, auxiliando também na 

tomada de decisão. Dentro dessa perspectiva, alinhada a um dos valores, também seria viável a 

educação voltada para a Missão, Visão e os Valores que abordam a sustentabilidade ambiental. 

Os Processos Internos, a gestão considerou aplicável parcialmente, o entendimento do 

empresário é que uma das principais melhorias necessárias é o aperfeiçoamento do fluxo de 

caixa para a gestão financeira, que seria crucial para o controle e retorno econômico, esse 

controle se extendiria para além desse fluxo, pois a necessidade de controle de estoque é algo 

considerado incrementável, como recomendado no mapa estratégico, e que traria benefícios, 

apesar dessa necessidade, tem-se também a carência de uma nova ferramenta ou software de 

gerenciamento de finanças, porém, surge uma barreira que impossibilita a aceitação, uma vez 

que essa aquisição tem um alto valor aquisitivo, com isto, torna-se um risco considerável a 

compra. Ainda nos processos internos, a contratação de pessoal justamente para a área 

financeira também é uma decisão não viável, segundo o empresário, tendo em vista o custo 

envolvido nessa ação. A divisão de vendas on-line não existe no negócio, conforme proposta 

no mapa, seria ideal a sua implementação, pois o custo operacional é relativamente baixo, e 

oportunizaria um incremento a mais na potencialidade das vendas, já que o meio on-line é uma 

plataforma que contribui para uma maior captação de clientes, não somente da cidade, como 

também de outras regiões ou estados, além do mais, a divulgação dos produtos nesse meio é 

impulsionada. Nestes processos, o estabelecimento de um fluxograma de vendas, nortearia os 

funcionários a práticas de excelência e conformidade, em relação a esse fluxograma, ele 

permitiria os funcionários enxergarem completamento os meios pelos quais os processos são 

executados, possibilitando conformidade de atendimento, um ponto evidenciado no ambiente 

interno, essa incrementação estaria adequando-os a essência do negócio, e a instrução de 

práticas sustentáveis pelos colaboradores é uma atitude que tem potencial para ser praticado 

pela gestão. Desse modo, na perspectiva de Processos Internos, algumas mudanças seriam 

promovidas, e outras relacionadas a maiores riscos, segundo o empresário, não seriam 

incrementadas. 

A dimensão de Clientes, seria aplicável completamente, segundo o entrevistado. Em 

consulta ao mapa, foi percebido que essa perspectiva sintetiza todo anseio do crescimento do 

negócio, nela, o empresário vê oportunidades de melhorias no atendimento, justamente com 

base em excelência, proporcionado aproximação dos clientes e uma maior fidelização, que a 

longo prazo traria retornos a empresa. 

A última perspectiva do Balacend Scorecard, a de Finanças, também seria parcialmente 

implementável, o diretor, tem a visão de crescimento, no entanto, o cenário econômico mostra-

se instável, cabendo a gestão se precaver de desprendimentos de evitar investimentos altos 

como de uma nova de ferramenta de gestão ou contratação de pessoal, portanto, uma das 

viabilidades seria o controle de custos e despesas, e em relação ao promovimento de expandir 

os investimentos, seria em momento posterior e oportuno. 

A não aplicação do planejamento estratégico proposto, poderia causar desvios do real 

objetivo almejado pelo negócio, pois, sistematicamente o mapa estabelece critérios 

metodológicos que tem o efeito de direcionar as melhores práticas de gerenciamento 

organizacional, sendo divididas em áreas específicas e que, em cada uma delas criam-se valores 

e condições favoráveis ao desenvolvimento e sucesso, daí, a importância de uma empresa que 
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internamente tem o anseio de crescimento, estabelecer essa ferramenta mapeadora para 

atingimento dos objetivos através de uma visão holística de suas operações. 

O BSC torna-se fundamental a um negócio, para Kaplan e Norton (1997), quando uma 

empresa decide cumprir as mudanças necessárias, essa metodologia pode continuamente 

mobilizar e orientar a empresa, ela serve para preencher uma lacuna nos sistemas de 

gerenciamento, com a aplicação desse modelo, sistematicamente estabelece-se um processo 

para implementar a estratégia. Chiavenato (2016) aponta que o alinhamento do BSC ao 

planejamento estratégico da empresa possibilita o desenvolvimento de toda a cadeia de valor 

do negócio, indo desde o crescimento das pessoas, melhor atendimento e satisfação dos clientes 

e crescimento financeiro, proporcionando lucratividade a empresa. Portanto, se faz necessário 

a execução bem balanceada da estratégia organizacional, no entanto o gestor, em alguns 

aspectos, considerou não aplicáveis, realmente a mudança organizacional, pode-se tornar um 

fator de risco, falhas podem ser encontradas dentro de um plano traçado, daí surge as precauções 

gerenciais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formulação do Mapa Estratégico através do Balanced Scorecard, foi concebido 

através do conhecimento de dois ambientes em que há interação organizacional, ou seja, 

ambiente interno e externo. Essa dinamicidade gera uma série de incertezas, oriundas de 

oportunidades e ameaças.   

Conforme o estudo realizado, pode-se concluir que a busca pela excelência 

organizacional vem sendo desempenhada pela organização, existem fatores externos que 

influenciam e interferem na implementação de medidas estratégicas que poderiam ser aplicadas. 

Esses fatores têm afetado os investimentos de capital da organização e dificultado a aplicação 

de ações que exigem esses investimentos financeiros, por outro lado, as ações que não exigem 

o investimento elevado para implementação tem o potencial de serem introduzidas de forma 

sistêmica e no curto prazo. Outro fator encontrado, foi em relação a mudanças, e para 

implementar o BSC, o cenário interno deverá passar por essas mudanças, e isto, é encarado pela 

direção executiva da empresa como riscos que podem abalar a estrutura da companhia, havendo 

uma precaução, incidindo assim, em implementar alguns pontos e outros não.  

O estudo, reforça a área de estratégia, com uma metodologia que pode ser aplicada como 

norteio a modelos similares ou não de empresas, traçando uma sequência de passos cruciais 

para o atingimento dos objetivos por meio do estudo dos cenários intrínsecos e extrínsecos. 

 Diante das propostas recomendadas à empresa, a partir da construção do mapa 

estratégico, baseado nas perspectivas do BSC, alguns objetivos foram bem aceitos pelo 

empresário, no entanto alguns objetivos não foram considerados potenciais de serem aplicáveis. 

Com isso, sugere-se a empresa a completa implementação dos objetivos estratégicos 

delimitados no mapa, bem como o acompanhamento dos resultados.  

Em relação as limitações encontradas na pesquisa, uma delas foi a não aplicação das 

ações que visam a concretização dos objetivos proposto no mapa. E outra limitação existente 

refere-se à necessidade de implementar de maneira efetiva o planejamento estratégico. Desta 

forma, recomenda-se que essa pesquisa seja reaplicada em outro momento, visando a 

implementação completa do planejamento estratégico na empresa, bem como recomenda-se 

que esta pesquisa seja reaplicada em outras empresas do mesmo segmento, tendo em vista que 

os fatores as quais estariam expostas é bem similar a empresa estudada, o que possibilitaria 

realizar um estudo comparativo. 
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RESUMO 

 

A evolução do turismo no interior, como na cidade de Piranhas, tem se dado continuamente 

como resultado da “busca do verde” e da “fuga” dos tumultos da urbanização; entretanto, falhas 

no processo empreendedor acabam dificultando a expansão de empresas ligadas ao ramo 

turístico. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar as empresas e os empreendedores 

do munícipio de Piranhas – AL, a fim de justificar as suas propensões ao sucesso ou insucesso. 

Para isso, foram aplicados questionários nas empresas do ramo de empreendedorismo turístico 

do munícipio, constando-se que a maioria dos empreendedores possuem idade entre 20 e 30 

anos e são do sexo feminino.  A maioria dos entrevistados possui o espírito empreendedor e 

tiveram a capacidade de manter seus negócios acima do tempo de risco do insucesso. Ademais, 

técnicas utilizadas como inovação, marketing e diferencial no atendimento, assim como a 

singularidade de cada empresa auxiliaram na manutenção e fixação do negócio. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Turismo. Interior. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer com 

criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer 
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projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às oportunidades e riscos. É assumir 

um comportamento diante de questões que precisam ser resolvidas (BAGGIO; BAGGIO, 

2014). 

O ato de empreender, no âmbito da criação de novas empresas, contribui 

fundamentalmente para a economia do país, gerando emprego e renda, porém, para que uma 

empresa tenha sua criação consolidada, é preciso que haja uma nova ideia ou que uma antiga 

seja reorganizada a fim de que seja melhorada, inovando produtos e serviços e gerindo pessoas 

mais eficientemente. 

Nos tempos de hoje, em virtude do grande desemprego e da crise econômica, a maior 

parte do surgimento de novas empresas se dá por necessidade, onde o novo empreendedor se 

lança no mercado de forma autônoma, muitas vezes partindo da inexperiência e da incerteza de 

sucesso. Como a inovação é um recurso primordial para essa criação, muitos desses novos 

negócios acabam surgindo como startups. 

De acordo com Ries (2012), uma startup é uma instituição humana projetada para criar 

novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Segundo um estudo realizado 

pela Associação Latino-Americana de Fundos de Capital (LAVCA), o valor investido em 

startups brasileiras por fundos de capital de risco, que se aplicam em companhias novatas, 

cresceu 207% em 2017 e atingiu o patamar recorde de cerca de 2,86 bilhões de reais. No ano 

anterior, os investimentos haviam somado 926,3 milhões de reais (LAVCA, 2017). 

O alto grau de risco dessas empresas pode atuar positiva ou negativamente: ou os 

empreendimentos fecham tanto por inexperiência administrativa/de gestão ou pelas flutuações 

das necessidades do mercado, ou então os empreendimentos crescem pelo fato de que o espírito 

de arriscar do empreendedor acaba atraindo o interesse dos investidores. As startups surgem 

como pequenas empresas e, também contribuem - se bem exploradas a capacidade 

empreendedora, a disponibilidade de recursos e as técnicas administrativas - na geração de 

empregos e capital a partir da promoção de serviços e na oferta de bens. 

Nesse contexto surge o empreendedorismo turístico, uma vez que o turismo pode ser 

considerado um conjunto de bens, serviços e atrativos que satisfazem as necessidades de um 

grupo que usufrui dele, agregando na economia e no consequente desenvolvimento do local. 

Sendo assim, segundo Mielke e Pereira (2006), o turismo, como setor da economia, se 

desenvolve em um espaço geográfico, onde ocorre uma organização da sociedade que ali habita 

e aproveita seus recursos, sejam eles naturais e/ou culturais, bem como as facilidades presentes 

para prestar um serviço aos cidadãos que se deslocam de sua origem para desfrute de algum 

tipo de ação que esteja relacionada com lazer, trabalho ou uma combinação de ambos. 

A atividade turística tem crescido consideravelmente nos últimos anos e abrange tanto 

o campo social quanto o econômico. Em relação ao Nordeste brasileiro, Endres (2008) fala que 

o turismo encontra destaque principalmente em áreas litorâneas, porém o interior também traz 

consigo uma imensa carga histórica e natural que, em conjunto, se tornam atrativos para uma 

grande quantidade de pessoas, impulsionando assim o desenvolvimento daquela região 

geográfica de recepção das massas. 

De acordo com Ruschmann (1997), nas últimas décadas a evolução do turismo se deu 

como resultado da “busca do verde” e da “fuga” dos tumultos da urbanização pelas pessoas que 

tentam recuperar o equilíbrio psicofísico em contato com a natureza em seu tempo de lazer. 

Pode-se notar então que a atividade turística realizada em lugares do interior leva em 

consideração os seus maiores atrativos regionais para alavancar sua competitividade, frente à 

busca das pessoas pelo escape dos grandes centros; haja vista que as potencialidades da região 

são conhecidas pela sociedade local, esta acaba se tornando protagonista na mobilização e 

exploração dos recursos. Essa atividade tem potencial para crescer, por exemplo, no interior do 
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estado de Alagoas, mais especificamente, no município de Piranhas, tanto por sua boa 

distribuição e localização geográficas, quanto pelos atrativos que a mesma oferta nos campos 

natural, cultural e/ou histórico.  

Entretanto, a carência de uma atitude empreendedora, por vezes, acaba contribuindo 

para o insucesso de uma empresa turística na região, que se restringe, no fim, a gestão, 

marketing, inovação e estratégia adotadas ineficientes. Dessa Forma, o presente estudo possui 

como objetivo analisar a contribuição do processo empreendedor no fomento e fortalecimento 

da atividade turística com consequente desenvolvimento econômico no município de Piranhas 

– AL. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O conceito de empreendedorismo envolve uma pessoa que tem uma oportunidade de 

colocar no mercado sua ideia e ganhar dinheiro com isso, assumindo todos os riscos, inclusive 

do fracasso (NEVES, 2015). Por isso, a implantação e o desenvolvimento das ideias estão 

sempre sujeitos a serem reinventadas/melhoradas/transformadas para que as chances de sucesso 

sejam maiores. 

Dessa forma, por definição, de acordo com Dreher (2004), “O empreendedorismo, 

tradução do termo inglês entrepreneurship, é o movimento de pessoas envolvidas com ações e 

comportamentos empreendedores”. Este processo empreendedor está, por regra, 

indissociavelmente ligado a certos fatores iniciais que permitam “dar o salto”, como por 

exemplo, a inovação (SOUSA, 2013). 

Para Dornelas (2001), a aventura empreendedora pode ser dividida em fases: a primeira 

é a da inovação, onde surge uma ideia; a segunda é a do empreendimento inicial, onde o 

empreendedor avalia e assume riscos; a terceira abrange a implementação do negócio e a quarta, 

por fim, é a de crescimento, onde os negócios já possuem fatores organizacionais consolidados, 

como estruturas e equipes (apud DREHER, 2004). O sucesso de um empreendimento se 

relaciona, assim, com as estratégias adotadas pelo empreendedor desde a criação até a 

efetivação das oportunidades. 

De acordo com Pimentel et al. (2013) 

 
Por meio de estudos do empreendedorismo, admitem-se uma microperspectiva, que 

enfoca o comportamento, competências e habilidades dos indivíduos, quanto uma 

macroperspectiva, que enfoca fatores ambientais, sociais e econômicos de uma 

determinada sociedade. Ambas são importantes para propiciar o entendimento da 

complexidade intrínseca ao processo empreendedor. 

 

Nesse contexto, é de fácil percepção que o empreendedorismo é multifacetado, 

envolvendo os âmbitos externo e interno ao empreendedor, avaliando tanto as competências 

dele quanto as condições que ele não controla, mas que têm influência direta com sua ação no 

mercado. 

Com relação às competências individuais, Bispo (2010) diz que o empreendedor precisa, 

por exemplo, estar sempre motivado para o que almeja alcançar, ser humilde e reconhecer que 

ele pode errar em alguns momentos e estar sempre disponível para aprender, apresentar 

autoconfiança, criatividade, concentração no que está fazendo, dentre outros. Com esses 

caracteres presentes, o empreendimento surge e se desenvolve de maneira mais eficaz e 



 

397 

 

 

eficiente, prosperando por mais tempo e incentivando o surgimento de novas iniciativas, 

aumentando o número de processos empreendedores. 

Segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneursgip Monitor) realizada em 2017, 

produzida pela equipe do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade com o apoio do 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), no Brasil, a taxa total 

de empreendedorismo (TTE) foi de 36,4%, o que significa que de cada 100 brasileiros e 

brasileiras adultos (18 – 64 anos), 36 deles estavam conduzindo alguma atividade 

empreendedora, quer seja na criação ou aperfeiçoamento de um novo negócio, ou na 

manutenção de um negócio já estabelecido. 

É importante ressaltar que na pesquisa levou-se em conta o fato de que o empreendedor 

não é apenas o que está na frente de negócios bem estruturados ou de sucesso, mas também os 

que se situam na base da pirâmide, focados – provavelmente – na exclusiva subsistência própria 

(BRASIL, 2017). Podemos dizer então que esses processos de inovação empresarial de 

pequeno, médio ou grande porte, promovendo o acesso a produtos e serviços, são considerados 

ações empreendedoras. 

Ser empreendedor, em resumo, é vislumbrar um negócio a partir da identificação de 

uma oportunidade ou de uma necessidade. Como foi caracterizado anteriormente como 

multifacetado, o estudo do empreendedorismo pode ser realizado em quase todas as ciências 

humanas e gerenciais, pois ele pode existir em qualquer atividade humana (DREHER, 2004). 

 

2.2 STARTUPS 

 

Para Ries (2012), uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos 

produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Nesse ambiente de dúvida, os riscos 

são maiores, como afirma Neves (2015), ao dizer que uma startup parte de uma ideia nova que 

é ligada a um produto ou um serviço e a uma inovação que juntos tornam-se um negócio de alto 

risco havendo assim a necessidade de uma maior estruturação e organização. 

Apesar do risco, a atenção voltada para as startups é cada vez maior já que os 

investidores buscam esse tipo de mercado por ser mais simples de se iniciar do que as empresas 

tradicionais que necessitam de um estudo minucioso, de um plano de negócios mais detalhado 

e da análise da viabilidade para que o negócio possivelmente cresça (SILVEIRA, PASSOS; 

MARTINS, 2017).  

Além das condições de incerteza, a startup tem como característica um modelo de 

negócios repetível e escalável (SEBRAE, 2017). Blank (2012) também comenta sobre esse 

padrão ao dizer que esse tipo de organização temporária busca respostas que promovam a 

obtenção de um modelo de negócio recorrente e escalável, havendo assim um aumento de 

produtividade sem que sejam necessários recursos na mesma proporção desse crescimento. 

Nesse sentido, Silveira, Passos e Martins (2017) afirmam que há, mesmo que sejam 

consideradas empresas em fase embrionária, boas possibilidades de startups crescerem usando 

o mínimo de recursos através de uma forma inovadora de empreender, já que muitas empresas 

oferecem o mesmo produto ou serviço, aumentando a competitividade entre si e levando-as a 

saírem de suas zonas de conforto, buscando a modernização e velocidade nas ações. 

No contexto da inovação, priorizada para o maior índice de sucesso das startups, Ries 

(2012) diz que 

 
As startups utilizam muitos tipos de inovação: descobertas científicas originais, um 

novo uso para uma tecnologia existente, criação de um novo modelo de negócios que 

libera um valor que estava oculto, ou a simples disponibilização do produto ou serviço 
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num novo local ou para um conjunto de clientes anteriormente mal atendidos. Em 

todos esses casos, a inovação é o cerne do sucesso da empresa. 

 

Esse tipo de empreendimento é, então, versátil quanto as formas de se empregar uma 

novidade. Xavier e Cancellier (2008) citam que as startups são flexíveis e podem aplicar as 

informações acessíveis de forma ágil, como ocorre em empresas de pequeno porte, porém, por 

contar com poucos colaboradores, a área de influência da empresa no mercado, por exemplo, 

torna-se limitada, o que geralmente não ocorre em empresas de grande porte. 

Os idealizadores de uma startup apresentam, no fim, o propósito de criar um negócio 

próspero a partir de uma estratégia, um plano de produto ou um ponto de vista sobre os 

concorrentes, não restringindo-a a ser um produto, serviço ou inovação, mas sim uma iniciativa 

intensamente humana, maior que a soma de suas partes (RIES, 2012). 

 

2.3 O TURISMO COMO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O turismo é uma força econômica das mais importantes do mundo. Nele ocorrem 

fenômenos de consumo, originam-se rendas, criam-se mercados nos quais a oferta e a procura 

encontram-se. Os resultados do movimento financeiro decorrentes do turismo são por demais 

expressivos e justificam que esta atividade será incluída na programação da política econômica 

de todos os países, regiões e municípios (BARBOSA, 2005).  

Nas últimas décadas, os termos “desenvolvimento Local” e “sustentabilidade” se 

tornaram recorrentes, e as discussões em torno de ambos têm sido acirradas pela amplitude dos 

conceitos, apropriações inadequadas e distorcidas em relação aos sentidos sugeridos pelos 

pesquisadores desses temas (ARAUJO et al., 2017). A demanda de Turismo para áreas naturais 

e selvagens é grande, e continua a crescer, porém, os empresários que exploram a atividade do 

Turismo nessas áreas, não se preocupam em incluir no planejamento das atividades, a 

comunidade local. O ideal seria que as comunidades dos locais explorados, tivessem 

participação efetiva do desenvolvimento da atividade. Isso devido na maioria das vezes, haver 

o perigo da imposição cultural dos turistas que irão frequentar o local das atividades turísticas 

(CAMPOS, 2005). 

Por esse ponto de vista, a mudança conceitual necessária do desenvolvimento local 

implica revestir o conceito em um processo de transformação social, econômico, cultural e 

político das pessoas, individualmente, e de uma sociedade, apoiando-se na valorização dos 

indivíduos em sua plenitude, culminando com a melhoria de vida da comunidade local 

(ARAUJO et al., 2017). 

Dessa forma, para que haja um desenvolvimento local, é preciso que haja um 

movimento endógeno que descubra e potencialize as características da localidade, como os 

fatores socioculturais (religião, costumes, tradições, celebrações) e fatores geográficos (relevo, 

clima, hidrografia, fauna e flora), pois são essas as características que farão com que a economia 

local se potencialize. Além disso, é imprescindível que os recursos naturais e culturais locais 

sejam preservados a fim de tornar o desenvolvimento local sustentável e, assim, oferecer 

qualidade de vida à população local (SCÓTOLO; NETTO, 2015). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O município de Piranhas foi o objeto e universo do estudo, deveras conhecido por seus 

atrativos turísticos e rica história. O mesmo é bastante conhecido por ser banhado pelo rio São 

Francisco e por ser palco de várias estórias ligadas ao cangaço. Piranhas foi, ainda, reconhecida 

como patrimônio histórico nacional pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional). Além do tombamento histórico, Piranhas destaca-se por encerrar o último trecho 

navegável do Baixo São Francisco; por ter feito parte da chamada Rota do Imperador, passagem 

de D. Pedro II; por ter sido palco de inúmeras visitas de artistas notáveis e produções para a TV 

e para o cinema. Ademais, o Município de Piranhas abre caminho para o conhecido Canyon do 

São Francisco. 

A riqueza turística foi o ponto focal da pesquisa, pois a partir dela foram desenvolvidas 

todas as fases do estudo. Por se tratar de uma pesquisa de cunho descritivo-exploratório, a 

mesma foi dividida em três momentos para a sua realização. O primeiro fez referência ao cunho 

descritivo da pesquisa em que foram aplicados métodos qualitativos, de forma a permitir o 

conhecimento e aprofundamento da temática, tais como: pesquisa bibliográfica e documental, 

que embarcou no desenvolvimento do estudo da temática durante todo o desenrolar da pesquisa. 

O segundo momento se tratou do viés exploratório, em que, para a realização de 

entrevistas, foi desenvolvido um instrumento (questionário) quantitativo, adaptado dos modelos 

de Smart e Conant (1994), Deshpandé (1993), Hurley e Hult (1998) e Veit e Gonçalves Filho 

(2007), ao estilo Likert, cuja escala mediu o grau de conformidade do respondente com uma 

afirmação, sendo obtidos assim os dados referentes ao perfil do empreendedor e dos negócios 

do município, bem como o levantamento dos fatores que levaram ao crescimento ou a falência 

dos mesmos. Para a realização desse levantamento, ou seja, para a aplicação dos questionários, 

primeiramente foram selecionados os locais previamente a partir de uma lista cedida pelo 

SEBRAE – AL, onde constavam as empresas ligadas ao ramo turístico, seja de hospedagem ou 

alimentícias, cadastradas na cidade.  

Além das questões objetivas do questionário, foram aplicadas questões para a 

caracterização do empreendedor e da empresa. Durante a realização das entrevistas, atrelado ao 

levantamento quantitativo, que foi analisado por meio de ferramentas estatísticas com o auxílio 

do Google Docs e Excel no cálculo de porcentagens, médias e desvios-padrões, foram feitas 

perguntas subjetivas aos entrevistados com base em um roteiro semiestruturado que foi 

elaborado, a fim de fazer um retorno ao terceiro momento da pesquisa, que foi a análise 

qualitativa da mesma, momento em que foi realizado o cruzamento dos dados estatísticos com 

essas informações.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O questionário foi aplicado em 11 das 16 empresas cadastradas no SEBRAE, E a não 

totalidade da amostra se deveu à dificuldade em encontrar os gerentes ou donos das uma vez 

que a pesquisa tinha como como foco a discussão com esses empreendedores.  
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Após a análise dos dados foi possível constatar (Figuras 1 e 2) que a maioria dos 

empreendedores (4, equivalente a 37% dos entrevistados) tem idade entre 20 e 30 anos e são 

do sexo feminino (64%), o que vai de acordo com Lima et al (2017), segundo dados da pesquisa 

da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), a qual constata que há uma supremacia feminina 

entre os empreendedores iniciais com 51,5%, enquanto a participação masculina foi de 48,5%. 

Maske (2012) corrobora que é expressivo o número de mulheres que atualmente se encontram 

à frente dos negócios. 

Quanto à área de atuação, somente uma (9%) das empresas entrevistadas corresponde a 

restaurante (Figura 3), sendo possível constatar a problemática quanto à recepção de turistas 

em relação à desproporcionalidade de ambientes para o acolhimento dos mesmos e de 

estabelecimentos do ramo alimentício. Os entrevistados afirmam que, à medida que o número 

de leitos tem crescido consideravelmente, o número de empreendimentos gastronômicos não 

segue o mesmo padrão de crescimento, gerando opções limitadas para os que visitam a cidade. 
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Quanto à escolaridade, apenas 4 (36%) dos empreendedores possuem ensino superior 

(Figura 4), entretanto, nenhum deles possui formação na área em que exercem seu trabalho, ou 

seja, no turismo, podendo esta, ser uma dificuldade para a empresa (grifo nosso, corroborado 

pela fala dos entrevistados). Os respondentes disseram haver sempre a necessidade de procurar 

um profissional de outros lugares, visto que a região não oferta formação superior na área 

turística, encarecendo assim a contratação e dificultando a busca por alguém com conhecimento 

para auxiliar o alavancar do negócio. Essa problemática também foi encontrada por Teixeira e 

Morrison (2004) em hotéis e pousadas de pequeno porte em Sergipe, onde dos empresários 

graduados, apenas 3,3% tinham curso na área de turismo e não existiam empresários com 

formação em hotelaria. 

 

 
 

Não obstante, a maioria das empresas participantes da pesquisa (7, equivalente a 64% 

dos entrevistados) sobreviveu aos primeiros anos de incerteza (Figura 5), como constatou 

Maske (2012), onde grande parte (mais de 75%) das empresas em sua pesquisa atuam há mais 

de 5 anos, ou seja, já estão estabelecidas no mercado, sendo um indicativo de que apesar das 

problemáticas inerentes à abertura do negócio, técnicas utilizadas como inovação, marketing e 

diferencial no atendimento, assim como a singularidade de cada empresa, citada pelos 
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entrevistados como um ponto chave para a conquista de clientes que possuem gostos exclusivos, 

minimizando a problemática da concorrência, auxiliaram na manutenção e fixação do negócio. 

 

 
 

 Quanto ao questionário objetivo, o grau de conformidade dos respondentes em relação 

às afirmativas variou de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). A escala, então de 

5 pontos, foi reduzida, agrupando-se as notas 1 e 2 no quesito “discordo”, a nota 3 no “neutro” 

e as notas 4 e 5 no “concordo”. Os resultados em relação à orientação empreendedora, grau de 

inovação, orientação para o cliente e desempenho organizacional estão dispostos nas Tabelas 

1, 2, 3 e 4, respectivamente. 
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É possível visualizar no quadro da orientação empreendedora dos empresários (Tabela 

1), característica que abrange as tomadas de decisão e estratégias adotadas pelos 

empreendedores, que a afirmativa que possuiu maior média (4,72) foi a 1.3, onde 100% dos 

entrevistados concordam que suas empresas têm maior habilidade de identificar as necessidades 

e desejos dos clientes. A mesma alternativa obteve o menor desvio padrão (0,44), indicando a 

baixa dispersão dos dados referentes à alternativa, ou seja, mais pessoas concordaram com a 

mesma, possuindo assim pensamentos próximos da igualdade sobre ela. Mattos (2004) cita em 

seu trabalho que para se ter um alto nível de inserção do hotel, por exemplo, no mercado, é 

necessário fazer o cliente perceber o esforço do estabelecimento em atender as suas 

necessidades e disponibilizar um serviço competente e planejado, corroborando assim com a 

nítida preocupação dos entrevistados com essa questão. Estes ainda citaram durante a entrevista 

a importância de voltar à atenção aos desejos dos clientes, visto que a singularidade no 

atendimento se torna crucial tanto na asseguração da relação empresa – cliente por mais tempo, 

quanto na minimização dos embates com a concorrência por atuarem de maneira semelhante. 

Ainda em relação à orientação empreendedora, a menor média e maior desvio padrão constaram 

na afirmativa 1.1, demonstrando o receio dos entrevistados em assumir riscos durante as 

tomadas de decisões dentro das empresas. 
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De acordo com a Tabela 2, é notório observar que a afirmativa 1.4 possuiu a menor 

média (2,36), com 54,6% dos entrevistados confirmando que as pessoas não são penalizadas 

por novas ideias que não funcionam, indo de encontro à afirmativa 1.3, onde a quase totalidade 

dos entrevistados afirmou que a inovação é prontamente aceita pelos gestores, apresentando a 

maior média (4,36) e o menor desvio padrão (0,64), indicando que os gerentes e proprietários 

de diferentes empresas pensam que a inovação, na tentativa de tornar o negócio mais 

competitivo a partir de novas ideias e tecnologias, é bem aceita. A dinâmica do processo 

empreendedor estaria na interseção entre as oportunidades geradas pelas condições sociais, 

tecnológicas a partir de inovações e econômicas em transformação e as pessoas empreendedoras 

capazes de distinguir oportunidades valiosas e ser capaz de explorá-las (PIMENTEL et al., 

2013)  

A grande maioria dos entrevistados ainda citou durante o questionamento baseado no 

roteiro semiestruturado que o vínculo dono-gerente-empregados é forte, principalmente por 

muitos deles envolverem relações de parentesco, uma vez que grande parte dos negócios em 

que se realizou o estudo tem procedência familiar; dessa forma, todas as pessoas que fazem 

parte do empreendimento se sentem mais abertas a opinar sem receio de retaliações que custem 

seus cargos. Como citam Pimentel et al., (2013), o empreendedorismo é afetado por diversos 

fatores, alguns relacionados aos próprios indivíduos, isto é, a relação com as demais pessoas, 

tais como: sócios, clientes, investidores, chefes e subordinados.  

Ademais, pode-se cruzar as duas informações que obtiveram maior e menor média, uma 

vez que aceitar a inovação de uma maneira mais pronta deixa em aberto que as penalizações 

para as ineficientes são repudiadas, como corrobora Maske (2012), que diz que as questões são 

reversas, indicando que a inovação é incentivada pois não são penalizadas por novas ideias que 

não funcionam. 
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Com base nas informações obtidas através dos entrevistados acerca das orientações para 

o cliente (Tabela 3), é possível verificar a complementação dos dados que obtiveram maior e 

menor média. No primeiro caso, a maior média foi para as afirmativas 1.4 e 1.5, que salientam 

o maior foco do empreendedor nos clientes em detrimento dos concorrentes, assim como 

denotam a importância em saber como os clientes avaliam os produtos e serviços lhes 

oferecidos. No segundo caso, consta-se que a menor média e relativo maior desvio padrão 

dizem respeito à afirmativa 1.3, onde parte considerável dos entrevistados (27,3%) discordam 

sobre conhecerem bem seus concorrentes. Isso conclui que os empreendedores do estudo em 

questão priorizam o bem-estar do cliente e o atendimento às suas necessidades, ao invés de 

buscarem informações sobre a concorrência para tentar superá-los em algum aspecto.  

Essa importância dada ao cliente é citada por Mattos (2004), que diz que quem usufrui 

dos serviços oferecidos pelos empreendimentos sai dos mesmos com uma avaliação do local 

em mente, que é feita baseada no cumprimento das expectativas que dizem respeito aos itens 

que importam para o cliente em particular ou os itens que o fizeram escolher um 

estabelecimento em detrimento de outros.  

Os entrevistados citaram ainda que a avaliação do cliente é de extrema importância para 

a manutenção do negócio, uma vez que os empreendimentos possuem selos de sites largamente 
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utilizados para quem procura viajar, como o TripAdvisor e o Booking.com, que fornecem 

avaliações de hóspedes, por exemplo, que estiverem no local a que se destinam; ademais, os 

entrevistados deixaram claro também, em suas falas, que as avaliações também podem atuar de 

maneira positiva se feitas de maneira falada com outras pessoas, atraindo assim novos clientes 

que possam se interessar no serviço prestado em consequência da satisfação dos indivíduos que 

experimentaram o mesmo serviço, principalmente pelo fato do Marketing e divulgação serem 

feitos de maneira individual de cada empresa, muitas vezes de forma precária. 

Em relação à concorrência, todos os entrevistados citaram que a relação é pacífica e, 

muitas vezes, colaborativa, pelo fato de que cada empreendimento possui seu público-alvo 

específico, com gostos, necessidades, exigências e disponibilidade financeira individuais. 

 

 
 

Em relação ao desempenho organizacional das empresas (Tabela 4), que tem como 

ponto principal a coletividade em prol dos resultados esperados dentro do empreendimento, a 

maior média (4,72) e o menor desvio padrão (0,44) foram obtidos na afirmação 1.6, que diz que 

“a empresa tem capacidade para atrair novos clientes no mercado”, com 100% dos entrevistados 

concordando com a afirmativa. Essa informação atrela-se aos fatos discutidos anteriormente, 

onde cada empreendimento possui seu público – alvo, explorando-se assim a capacidade de 

inovar, empreender, tomar decisões e cumprir os requisitos dos clientes, tendo por consequência 

a atração de novos. Entretanto, todos os entrevistados abordaram a problemática que diz 

respeito à sazonalidade que, segundo Mattos (2004), é caracterizada por um padrão de 

comportamento de crescimento e queda que se repete em um determinado período, seja dias, 



 

407 

 

 

semanas ou meses. Os gerentes e/ou donos dos empreendimentos disseram vivenciar a 

dificuldade de manter um padrão na frequência dos seus estabelecimentos, visto que a alta e a 

baixa temporada se distinguem claramente por Piranhas ser um destino turístico em virtude de 

seus atrativos naturais. Com isso, eles veem a necessidade de propor estratégias para manter a 

frequência dos indivíduos a mais alta possível, como a baixa de preço ou a oferta de pacotes 

em períodos em que a procura é baixa. Isso acaba sendo uma problemática na manutenção 

estável – ou acima da média – do retorno do capital investido.  

No estudo de Maske (2012) sobre empresas do ramo turístico em Santa Catarina, a maior 

média e a mais alta concordância (90%) também foram em relação à capacidade de atração de 

novos clientes para o mercado. É importante salientar que, como disseram os entrevistados, a 

maioria dos clientes que visitam seus estabelecimentos e se hospedam, no caso específico de 

hotéis e pousadas, são de estados e regiões distantes da cidade de Piranhas, sendo, em alguns 

casos, até do exterior do país. Assim, não é possível dizer que a demanda por um local ou os 

fatores econômicos que afetam os empreendimentos são exclusivamente afetados pela situação 

econômica da cidade ou da região próxima, uma vez que os clientes geralmente possuem 

condições diferentes daqueles que residem da cidade. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, é possível concluir que o processo 

e a capacidade empreendedora influenciam diretamente no desenvolvimento de um 

empreendimento, uma vez que o ato de empreender consiste na conjuntura das atribuições do 

indivíduo e da capacidade de inovar e de tomar decisões. 

Pelas respostas dos entrevistados, a maioria deles possui o espírito empreendedor e 

tiveram, com isso, a capacidade de manter seus negócios acima do tempo de risco do insucesso, 

colaborando para o crescimento do ramo turístico e consequente agregação de valor e capital 

na cidade de Piranhas – AL. 

A maioria das empresas do ramo turístico da cidade de Piranhas – AL suportadas pelo 

SEBRAE são empreendimentos hoteleiros/pousadas, geridas por mulheres e que possuem um 

tempo de atuação no mercado superior a 06 anos. Os novos negócios são promovidos tanto por 

oportunidade, uma vez que a cidade é um forte destino turístico, quanto por necessidade, visto 

que muitos empreendimentos são familiares, iniciados com o intuito de proporcionar renda ou 

aumentar a já existente no âmbito da família. 

As problemáticas inerentes à dificuldade em progredir com o negócio estão atreladas 

principalmente à sazonalidade do ramo, ao marketing e divulgações precários e a falta de oferta 

de cursos de formação técnica ou superior na área do turismo. Técnicas utilizadas como 

inovação, marketing e diferencial no atendimento, assim como a singularidade de cada empresa 

auxiliaram na manutenção e fixação do negócio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            O senso comum do planejamento tributário foi uma invenção do século XX de 

organizações modernas, que se aproveita de lacunas ou vazio legislativo e tem como meta a 

economia fiscal. No período atual o avanço no processo de globalização, o acirramento na 

competição do mercado e o aumento contínuo na carga tributária tem contribuído para dar uma 

maior ênfase no planejamento tributário das empresas. Diversos índices nacionais e 

internacionais mostram que o Brasil é um país onde o custo é muito elevado para as instituições, 

em decorrência de vários problemas estruturais e conjunturais. Um exemplo disso é a escala de 

toda a carga tributária que pode ser comprovada por cifras. Em 2014, atingiu 33,47% do Produto 

Interno Bruto (PIB) de acordo com uma pesquisa realizada pela Receita Federal do Brasil 

(2015) em parceria com o Instituto Brasileiro Geografia e Estatística, evidenciando que mais 

de um terço da riqueza produzida no país foi atribuída a pagamento de tributo.  
 Dessa forma a alta carga tributária brasileira é uma realidade que atinge grande parte 

das transações e influencia no resultado obtido pelas empresas. Sendo assim, o sistema 

tributário brasileiro é um dos mais eminentes no mundo, além de complexo e caro para as 
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organizações empresariais, principalmente para as que exercem atividades diversificadas. 

Nesse contexto pode-se destacar que um dos impostos mais cobrados dentro dos estados 

brasileiros é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).  
  O ICMS tem o objetivo fiscal, já que um dos principais geradores de arrecadação é a 

circulação de mercadorias. Além disso, incide sobre vários tipos de serviços, como transporte 

intermunicipal e interestadual, importação, telecomunicação, prestação de serviços, entre outros 

(BARROSO, 2010). Os estados adotaram regras para fazer a distribuição dos ICMS, com isso 

25% é transferido para os municípios, já os 75% seguem o critério do valor fiscal adicionado.  
O atual ICMS substituiu o que antigamente era o Imposto sobre Vendas e Consignações 

(IVC), que agia aumentando a aplicação, fazendo assim com que atingisse todas as etapas da 

produção, que era conhecido, como efeito “Cascata” (MARCHETTI, 2016). Portanto, o ICMS 

nada mais é do que um imposto regulamentado pelo Distrito Federal e pelos estados, que servem 

como fonte indireta de arrecadação de renda para o governo. Esse imposto, assim como o antigo 

IVC, atinge todas as etapas da cadeia de produção, fazendo com que chegue também no 

consumidor final (MENDONÇA et al., 2020). Diante disso o entendimento funcional desse 

imposto e de seu sistema de crédito é relevante para os contribuintes desse tipo de tributo. 
O entendimento funcional do ICMS é salutar para que se reconheça a importância da 

recuperação de crédito para as organizações atuais, que podem acarretar por consequência 

diversas situações positivas para as instituições, tendo em vista que uma boa gestão de créditos 

é bastante significativa para qualquer negócio empresarial, podendo ocasionar a assertividade 

de reduzir erros de pagamentos indevidos e consequentemente a diminuição da carga tributária 

em questão, que caso o contrário poderiam trazer para as organizações, situações inesperadas e 

imprevistas pelo sistema contábil, fazendo com que a mesma deixasse de alocar valores para o 

seu investimento institucional para pagar valores monetários que poderiam ter sido evitados 

anteriormente. 
Dessa forma, a recuperação de crédito é definida pela atitude de fazer cobranças e 

auxiliar os devedores em suas quitações. Esse termo é bastante importante para as empresas 

tanto em teoria como na sua prática em si, gerando uma grande relevância relacionado a gestão 

financeira das instituições modernas além de conhecer os melhores métodos referentes a 

recuperação de crédito. 
Sendo assim, essa pesquisa levanta o seguinte questionamento: qual a relevância da 

recuperação de ICMS, os seus impactos nas organizações e a importância de um bom 

planejamento tributário? O objetivo desse trabalho é relatar a importância da recuperação de 

crédito para as instituições contemporâneas, que está diretamente relacionada à gestão contábil 

administrativa de uma empresa e a um bom planejamento tributário, revelando os impactos 

causados, levando em consideração a situação financeira e local da instituição que podem 

ocasionar grandes acertos referentes a pagamentos, lucratividades e investimentos que façam a 

instituição se destacar e crescer mutuamente, consequência da escolha de boas alternativas e 

enquadramentos adequados relacionados às tributações. 
Em vista disso, pode-se afirmar que esse tema contribui para a formação acadêmica, 

pessoal e profissional, auxiliando na adesão de um novo conjunto de conhecimentos monetários 

e tributários, que proporcionará aos leitores e participantes uma melhor gestão financeira 

empresarial e uma maior sabedoria tributária, tendo em vista que o ICMS é um dos impostos 

mais pagos do país. 
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2 METODOLOGIA 

 

O estudo proposto se traduz em uma pesquisa bibliográfica, onde se optou por uma 

observação de caráter descritivo para a realização do estudo. Deste modo foi necessário à 

utilização de métodos e instrumentos disponíveis no universo virtual.  A pesquisa foi 

aprimorada em respectivos encontros com a orientadora de modo que o estudo fosse claro e 

demonstrasse resultados relevantes referentes à recuperação de ICMS e seus impactos dentro 

das organizações. 

 A base para a realização desta pesquisa foi a busca por estudos ou artigos que 

disponibilizassem conceitos e estatísticas que pudessem propor um melhor argumento 

explicativo para o problema de pesquisa exposto inicialmente. Foram analisadas 10 referências 

pesquisadas no Google acadêmico e o período de publicação compreendeu de 2009 até 2020. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O ICMS é um imposto com muitas qualificações e restrições constitucionais. Uma de 

suas qualidades é a não-cumulatividade, isto é, possui um sistema conjunto de compensação de 

crédito e débito, melhorando os aspectos dos impactos na cadeia produtiva. Há dois conceitos 

que conduz o ICMS, o conceito da não-cumulatividade e o princípio da seletividade. Pelo 

princípio da não-cumulatividade, o imposto é pago por meio de compensação dos créditos, 

abatendo-se em cada operação o total recebido nos anteriores com o débito atual (ARAGÃO, 

2009). Segundo o princípio da seletividade, as alíquotas diferenciam de acordo com a conclusão 

da necessidade do bem, ou seja, quanto mais inferior for à necessidade do bem, superior será 

alíquota, isto é, quanto mais dispensável ou prejudicial for à mercadoria, maior deve ser a sua 

alíquota. 

Diante desse cenário, é importante destacar que existem empresas que apresentam um 

crédito acumulado deste tipo de tributo junto as Fazendas Estaduais, em decorrência do sistema 

de não cumulatividade sistemática prevista na Constituição Federal, que pode proporcionar uma 

maior equivalência no valor devido à designação de ICMS na saída com o montante que foi 

pago nas movimentações antecedentes. (LOZEKAM, 2015; PÊGAS, 2017). 

Desse modo, é importante afirmar que a cada dia as instituições que operam em diversos 

segmentos acabam acarretando um saldo credor de ICMS em um montante superior que os 

débitos apurados mensalmente, o que geralmente, acaba por gerar um acúmulo de crédito 

escritural (GAIL; BARRETO, 2015). 

Segundo Gail e Barreto (2015) se esse valor de crédito escritural permanecer na conta 

fiscal da organização pode acabar gerando um impacto negativo na empresa, as obrigando a 

diminuir esses valores contábeis, aumentando o ônus da instituição e fazendo com que não seja 

possível a recuperação de ICMS na prática.  

 Em vista disso, obstinando a demanda da propriedade em entender uma forma de 

diminuição do saldo credor de ICMS, compreende-se que é necessário aplicar uma nova forma 

de avaliação referente à suas operações e colocar em prática um planejamento tributário 

eficiente e eficaz que se constitui legalmente e proporciona a projeção do futuro tributário 

empresarial. (REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010). 
Mediante os argumentos citados é importante mencionar que a contabilidade sobre a 

tributação funciona como um mecanismo para analisar os efeitos que foram gerados pelos 

tributos nos bens, direitos e obrigações da instituição. É um instrumento muito importante para 

o planejamento tributário que se traduz na escolha de opções positivas, presentes na legislação 
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tributária. Em meio aos seus principais objetivos, a meta é esquadrinhar a fiscalização e o 

planejamento referente as tributações, provenientes de operações e apuramentos institucionais, 

além da efetuação de análises pertinentes a todo e qualquer acordo e implicações importantes 

(REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010). 

Neste sentido pode-se destacar a importância de um bom gerenciamento estratégico 

referente ao sistema tributário dentro das empresas, para que elas possam ter resultados 

esperados e previstos pela contabilidade. Com base nos levantamentos realizados através das 

análises em artigos, pode-se constatar que o montante acumulado gerado pelo imposto nas 

empresas poderia ter sido controlado mediante a um bom planejamento tributário da instituição. 

A seguir serão demonstrados alguns resultados que podem comprovar com clareza as 

afirmações citadas no decorrer do estudo, referentes a bons planejamentos estratégicos 

relacionados aos tributos e primordialmente sobre a recuperação do imposto sobre circulação 

de mercadoria e prestação de serviços. 

Considerando os dados dos anos anteriores, o Rio Grande do Norte teve uma alta na 

arrecadação do ICMS, em Novembro de 2020, em relação aos mesmos períodos dos anos 

anteriores. Essa alta chegou a 592,8 milhões no mês. Essa análise foi feita pelo Sebrae com 

base nos dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e divulgada 

pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (FIERN, 2020). Esses dados puderam 

mostrar um aumento de 12,4% em relação a outubro. É interessante que essa alta na arrecadação 

se deu em um período de pandemia que se esperava um momento de maior crise no setor de 

varejistas e atacadistas, que foram os responsáveis por fomentar esse aumento do ICMS durante 

esse período, fica evidente o crescimento destes tipos de comércios e como isso foi de extrema 

importância para a receita estadual. 

Em contraponto se pode mencionar a visão da Confederação Nacional da Industria 

(CNI) que nesse meio visa à seleção de melhorias dentro das organizações referente ao Imposto 

de Circulação de Bens e Mercadorias e Prestação de Serviços. Anteriormente foi possível 

destacar que o ICMS beneficia e tem grande influência positiva na receita estadual contudo para 

as organizações a influência do imposto é negativo. Além desse fato, o ICMS não tem normas 

iguais entre todos os estados. Cada estado estipula regras fazendo com que os contribuintes 

desse tipo de tributo foquem de uma forma mais objetiva em suas alterações para se manter 

informado, ou seja, precisam dar uma ênfase maior para que possam ter retornos positivos 

referentes ao imposto (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2019). 

Para as indústrias, representadas pelo CNI, há uma necessidade de uma reforma 

tributária para que o produto nacional possa competir de igual modo com os produtos 

importados, fazendo assim com que o mercado nacional seja valorizado. Para isso seria 

necessário mudar a forma como o ICMS é recolhido, priorizando a unificação de alíquotas entre 

os estados e bem como a permissão para a apropriação imediata dos créditos pagos em todas as 

compras feitas pela empresa. Esses são os pontos que o CNI e as organizações veem como de 

principal urgência para uma possível reforma na tributação do ICMS (PORTAL DA 

INDÚSTRIA, 2019). 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude de toda temática apontada anteriormente, é possível concluir que esta 

pesquisa investiga a recuperação de ICMS, os seus impactos no âmbito organizacional   e a 

importância de um bom planejamento tributário, constatando que a recuperação de ICMS nas 

empresas é uma problemática que cerca todo o país. A restauração desses ativos é importante 

para a área contábil da organização, pois possibilita uma maior garantia contabilística para 
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empresa gerando créditos para a instituição. Porém, a literatura indica que o ICMS não é tão 

positivo para as organizações se não for dada uma maior atenção para ele e os impactos que o 

mesmo pode ocasionar com a ausência de um planejamento tributário dentro da própria 

empresa. 

Esse estudo trouxe contribuições teóricas para a formação acadêmica e social dos 

participantes, onde possibilitou a adesão de uma cadeia de conhecimentos tributários e 

legislativos, oferecendo informações para a tomada de decisão dos líderes organizacionais com 

relação à contabilidade. Quanto as limitações, por se tratar de um pesquisa bibliográfica não foi 

realizada coletas de dados diretamente com os contadores ou empresas, o que poderia 

proporcionar uma pesquisa mais rica em dados e discussões. 

Mediante as afirmações, para estudos futuros relacionados à problemática do ICMS nas 

organizações, pode-se contribuir para o aprimoramento dos líderes contábeis organizacionais a 

execução de estudos de caso ou até mesmo pesquisas quantitativas no meio organizacional de 

empresas de segmentos diversos, que consequentemente possibilitarão pesquisas mais precisas 

referentes à recuperação desse crédito e os impactos que o mesmo pode ocasionar.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conceitualmente, a logística abrange um conjunto de métodos e meios destinados a 

fazer o que for preciso para entregar os produtos certos, no local adequado e dentro do tempo 

combinado. Dessa maneira, é necessário que haja planejamento, implantação e controle de 

fluxo eficiente e eficaz de mercadoria, serviços e das informações correspondentes a partir do 

ponto de origem até o ponto de consumo, com a intenção de satisfazer a demanda ao menor 

custo, de modo a oferecer o melhor serviço possível, atendendo assim as exigências dos clientes 

(MARCHON et al., 2018). 

A acirrada competividade do mercado fez com que as empresas buscassem processos 

mais eficientes de gestão de estoque com o objetivo de reduzir custos e atender melhor os 

clientes, haja vista que eles estão mais exigentes, em razão das múltiplas ofertas de serviços e 

de produtos similares por diversas empresas concorrentes. Os níveis adequados de estoque 

permitem que as empresas evitem desperdício desnecessários do capital de giro além de manter 

o equilíbrio entre estoque e demanda (FREIRE; FELIZARDO, 2018). 

A utilização de métodos adequados de armazenagem é imprescindível para garantir e 

auxiliar o controle dos estoques. A evolução tecnológica permitiu introduzir novos métodos de 

racionalização e dos fluxos de distribuição de produtos, proporcionando a redução de custo e 
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aumento de satisfação dos clientes. Destacando que com o avanço tecnológico o controle de 

estoque e o processo de armazenamento estão evoluindo cada vez mais e sendo inovadores 

(DALONGARO; BAGGIO, 2020). 

Para Sousa (2020) a armazenagem é uma das atividades mais antigas e importantes da 

humanidade. Mas somente em há algumas décadas esta função passou a ter o papel influente 

nas empresas que com o desenvolvimento da logística é utilizada como estratégia para atingir 

um interesse competitivo no mercado. Por ser um setor que passa por profundas mudanças é 

considerável uma implantação de novos sistemas de informações aplicados a gestão de 

armazenagem, sistemas automáticos de movimentação e separação de produtos. 

Armazenagem é inteiramente todas as atividades administrativas e operacionais de 

recebimento, guarda e expedição dos materiais aos usuários e controle físico do estoque. Seu 

objetivo é maximizar o uso dos espaços, facilitar o acesso aos itens do depósito, proteger e 

abrigar o material assim como ajudar na movimentação do depósito, por isso uma aperfeiçoada 

e definida implementação de um sistema de armazenamento pode gerar benefícios para 

empresa. Por outro lado, a escassez de informações corretas em tempo rápido pode acarretar 

em problema que podem prejudicar o rendimento das operações e entrega de produtos (SILVA, 

2019). 

Diante desse contexto, a pesquisa surge com a seguinte problemática: qual a 

importância da gestão de estoque e armazenagem para uma empresa? Neste sentido, o 

objetivo geral deste estudo é analisar a importância da gestão de estoque e armazenagem, 

considerando imprescindível o funcionamento da mesma, aplicando um controle mais 

estruturado, melhorando a organização do estoque e assim reduzindo compras desnecessárias 

de mercadorias. 

Como contribuição da pesquisa, este estudo pretende proporcionar conhecimentos e 

informações que podem ser inseridos em uma empresa, possibilitando assim menor geração de 

custos nas compras e mercadorias em estoque. O controle desse setor tem o papel relevante 

dentro da empresa, pois além de envolver os custos também envolve as formas para manter os 

produtos sempre próximos dos consumidores na quantidade correta. Uma gestão de estoque 

eficaz, com a implantação de métodos e um ajuste das ferramentas utilizadas podem causar 

incremento no lucro das empresas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa, de abordagem qualitativa, trata-se de uma revisão da literatura. A 

metodologia utilizada seguiu os princípios da pesquisa bibliográfica visando agrupar e analisar 

estudos científicos. Determinou-se primordialmente a pesquisa pelos meios eletrônicos e nas 

plataformas do Google Acadêmico e SciELO. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do levantamento de livros, artigos 

científicos e trabalhos de conclusão de curso que abordam assuntos e problemas já realizados e 

divulgados por meios eletrônicos. A busca de materiais e o acesso ocorreu entre agosto e 

novembro de 2021. 

Assim, os encaminhamentos metodológicos da pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa possibilitaram a análise dos conteúdos publicados, permitindo uma reflexão e 

discussão sobre o assunto, de modo que novos estudos poderiam ser realizados, haja vista a 

importância e o vasto campo de pesquisa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Segundo Rodrigues et al. (2020) no propósito de trazer um melhor entendimento sobre 

o assunto foco deste estudo, conceituar o que vem a ser gestão de estoques e quais as vantagens 

de se aplicar os seus conceitos dentro das organizações é o primeiro passo que se deve seguir. 

Na visão de Santos e Finkler (2016) a gestão é o ato de conduzir, administrar, sendo assim o 

estoque significa quantidade de mercadorias disponível para uso ou venda. Portanto, partindo 

dessa concepção a gestão de estoques é o ato de administrar a quantidade de mercadorias 

disponíveis para serventia.  

Dentro da gestão de estoque, destaca-se o armazenamento que é um procedimento que 

visa a conservação e o controle das mercadorias que está sendo estocadas para posteriormente 

ser utilizada para distribuição. Esse armazenamento é feito de acordo com o produto a ser 

estocado e a quantidade. Outro ponto que também é analisado e a distância entre cliente e o 

transporte, para que tenha um melhor custo e beneficio para todos envolvidos (BRAGA et at., 

2014). 

Para Dantas e Sá (2020) a função do depósito é guardar, conservar e proteger os 

materiais até a sua aquisição para uso. Portanto uma maneira prática para esta operação eficiente 

são o planejamento e o layout adequado nas dimensões do setor de estocagem, podendo ser 

realizada conforme a espécie ou gênero dos materiais (BOTELHO; FREITAS; MELO, 2019). 

Bertaglia (2016) relata que a administração dos estoques tem que ter uma atenção muito 

especial, pois os produtos e os matérias passa por diferentes etapas no processo de 

armazenamento. Há muito tempo as indústrias, governo e sociedade civel tem visto a 

importância do armazenagem dos produtos, e que os mercados tiveram que se adaptar a essa 

mudança em suas estruturas. Só assim o sistema iria conquistar e potencializar qualidade do 

serviço prestado (BEZERRA, 2015). 

Paoleschi (2018) comenta que há poucos anos os funcionários que ficavam responsáveis 

pela área de estoque não precisava ter treinamentos e nem ter os estudos completos. Só bastava 

saber ler e escrever o mínimo possível, pois essa função era pouco valorizada. A única exigência 

feita era ter bastante força para poder movimentar a mercadoria para onde o chefe mandar, mas 

hoje é preciso ter pessoas bem treinadas e com escolaridade para ter como enfrentar a 

concorrência que está cada vez mais tendo pessoas especializadas para trabalhar. 

Na opinião de Paoleschi (2018) a gestão de estoque e armazenagem faz a função de 

diminuir o tempo entre o pedido do cliente, a compra da mercadoria e a entrega no seu estoque, 

colaborando assim para a redução dos custos. Uma pesquisa em uma empresa feita por Santos 

(2015) mostrou o quanto um estoque adequado é de fundamental importância para uma gestão 

de uma organização, pois está agregado a valores e também fortalece os laços que existe entre 

fornecedor, empresa e clientes. 

Do ponto de vista de Henrique (2018) a administração de estoque é excessivamente 

considerável para qualquer tipo de distribuição, sendo capaz de se tornar um diferencial 

competitivo. Dessa maneira, as ferramentas que foram abordadas na pesquisa puderam auxiliar 

no maior controle e organização estudada, proporcionando excelentes tomadas de decisão. Uma 

boa gestão de estoque possibilita que todas as demandas sejam atendidas, inclusive nos períodos 

de baixa ou de alta procura por seus produtos. Vale destacar que é importante também para 

assegurar a continuidade das operações e a otimização dos recursos disponíveis, o que gera 

redução de custos e aumento da produtividade. 

De acordo com Costa (2016) a gestão de estoque é uma técnica de controle, 

armazenamento e acompanhamento dos itens estocados. O gerenciamento é um componente 

essencial que monitora a cadeia de suprimentos, pois regula as operações envolvidas desde o 
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momento que um item entra na empresa até ser comprado ou despachado para o cliente. A 

intenção da gestão de estoque é evitar a falta ou o excesso de mercadorias, pois isso pode 

representar prejuízos para o caixa da empresa. Ou seja, a gestão pode ser entendida como o 

processo que envolve a definição do tipo de estoque a ser utilizado, as metodologia de 

organização e a realização de inventário. 

            Como descrito por Ana (2021) o procedimento de armazenar, arrumação do depósito e 

posição da mercadoria na estante devem ajudar a arruentra. First In First Out, (FIFO) ou 

Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS) onde os produtos que entram primeiro no 

estocagem precisam ficar no principal espaço da ala de exposição, ou de saída, a fim de serem 

os primeiros produtos a serem despachados para a venda ou produção. É considerável destacar 

que para que tantas modificações ocorram com sucesso necessitam ensinar os funcionários, pois 

estes são parte fundamental para o sucesso de todo o processo planejado. Pode-se salientar que 

essas são apenas propostas para possíveis crescimento e que nenhuma delas foi colocada em 

conhecimento, deixando assim para inspiração de trabalhos futuros. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             O presente estudo, de acordo com seu objetivo, apresentou uma estrutura teórica, como 

conceitos principais relativos à gestão de estoques e armazenagem. Nos dias atuais as 

organizações buscam a todo o momento reduzir seus custos, fidelizar clientes, aumentar seus 

lucros e se manterem competitivas no mercado. Neste trabalho foi identificada a importância 

da gestão de estoque e armazenagem, assim como seus aspectos conceituais. 

             Além disso é importante destacar a relevância de avançar  em uma armazenagem mais 

clara, que facilite a localização das mercadorias, que permita ao administrador e aos 

colaboradores saber onde encontrar cada tipo de produto, identificar as mercadorias com maior 

facilidade, expor os produtos mais antigos primeiro, detectar as validades, se existem 

mercadorias ociosas ou obsoletas no depósito.  

             Este estudo contribuiu para trazer uma discussão sobre o assunto no sentido de defender 

a lucratividade das empresas, evitando desperdícios e compras desnecessárias, em suma tanto 

a gestão de estoque e suas ferramentas como a armazenagem dos produtos devem ser realizadas 

em conjunto para que se obtenha um maior aproveitamento.  

A pesquisa em tela apresenta como limitação o fato de ser uma pesquisa bibliográfica 

em apenas duas bases de dados e com um número restrito de material analisado. Como sugestão 

para estudos futuros, recomenda-se que o tema de pesquisa seja utilizado com métodos que 

possam oferecer um maior aprofundamento como um estudo de caso. 
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