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Uma publicação do

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

Prezados leitores,

Iniciamos o ano 2012 com nova gestão à frente do Departa-
mento de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ e, conse-
quentemente, como novo editor da revista Pensar Contábil. É 
com alegria que informamos que a Capes acaba de reavaliar 
os periódicos da área de Administração, Contabilidade e Tu-
rismo, tendo sido elevado para B3 o conceito do Qualis desta 
revista, consequência do  esforço do então Editor, Prof. Fran-
cisco José dos Santos Alves, do Corpo Editorial e da equipe 
de apoio administrativo, na constante busca de melhorias. 

Como primeira edição do ano, trazemos um conteúdo eclé-
tico de artigos, senão vejamos:

a) Importância do Balanço Social para as Entidades 
do  Terceiro Setor sob a Ótica dos Gestores das APAES 
da Região  do Alto Vale do Itajaí/SC: Através da pesqui-
sa descritiva, com abordagem quantitativa, o objetivo desse 
estudo é identificar as percepções dos gestores das APAEs 
da região do Alto Vale do Itajaí/SC sobre o Balanço Social; 
b) Grau de Satisfação com a Utilização de Instrumentos 
de Gestão nas Indústrias Automobilísticas no Brasil: com 
a utilização de instrumentos de gestão nas indústrias auto-
mobilísticas no Brasil, o artigo objetiva demonstrar as novas 
formas e instrumentos de gestão; c) Investimentos em Res-
ponsabilidade Social: Análise Comparativa das Empresas 
Concessionárias de Serviços Públicos e Não-Concessio-
nárias Listadas no Ise, da Bm&Fbovespa: o artigo usa a 
premissa encontrada nas empresas não-concessionárias de 
serviços públicos, objetivando a investigação para comprovar 

se as empresas concessionárias de serviços públicos man-
têm investimentos em responsabilidade social semelhantes 
aos das não-concessionárias; d) Portais Eletrônicos de Câ-
maras Localizadas em Pequenos Municípios Catarinen-
ses: Murais Eletrônicos ou Promotores de Construção 
da Prestação de Contas, Transparência e Participação?: 
o artigo versa sobre a prestação de contas, transparência e 
participação por meio de portais eletrônicos de câmaras mu-
nicipais localizadas em pequenos municípios catarinenses. e) 
Método de Formação dos Preços de Venda do Setor de 
Recapagem de Pneus:  o objetivo desse artigo é identificar 
o método adotado para formação de preços de venda nas 
empresas do setor de recapagem de pneus; f) Tratamento 
Contábil de Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas: Uma 
Análise das Principais Empresas do Agronegócio Brasi-
leiro: Seu o objetivo é avaliar o grau de observância das dis-
posições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 29, em 
relação aos ativos biológicos, por três grandes empresas do 
agronegócio brasileiro.

Caros leitores, o nosso desejo é continuar com o belíssi-
mo trabalho realizado anteriormente nesta revista, buscando 
sempre a excelência da matéria contábil. Até nosso próximo 
encontro.

Um forte e fraterno abraço.

Aroldo José Planz
Vice-presidente de 

Desenvolvimento Profissional
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Artigo recebido em 21/02/11, aceito em 14/12/2011.

Importância do Balanço Social 
para as Entidades do Terceiro 
Setor sob a Ótica dos Gestores 
das APAES da Região do Alto 
Vale do Itajaí/SC
Resumo

Na gestão de entidades do terceiro setor, Falconer 
(1999) cita aspectos proeminentes, dentre eles: accountabi-
lity, sustentabilidade financeira, capacidade de articulação 
e qualidade de serviços. O termo accountability refere-se 
à transparência nas ações das entidades do terceiro setor 
e, segundo Heckert (2001), é de crucial importância para 
aquelas que trabalham com doações, sendo o Balanço So-
cial um instrumento desenvolvido para aumentar a transpa-
rência. O objetivo desse estudo é identificar as percepções 
dos gestores das APAEs da região do Alto Vale do Itajaí/
SC sobre o Balanço Social. Trata-se de uma pesquisa des-
critiva, com abordagem quantitativa, utilizando como pro-
cedimento técnico a pesquisa de levantamento ou survey, 
com aplicação de questionário aos gestores das APAEs 
da região do Alto Vale do Itajaí/SC. Os resultados da pes-
quisa demonstraram que os respondentes percebem a im-
portância de divulgar suas ações; identificou-se que fazem 
levantamento de indicadores sociais e ambientais e pos-
suem relatórios das suas atividades. A maioria não publica 
o Balanço Social, mas o consideram como um instrumento 
para dar transparência à sociedade acerca de suas ações. 
Pesquisar a opinião dos gestores dessas entidades acerca 
dessa temática poderá contribuir para a ampliação das dis-
cussões sobre o tema e estimular as entidades do terceiro 
setor à publicação do Balanço Social.
Palavras-Chave: Balanço Social. Terceiro Setor. Gestão.

Abstract
On the management of third sector organizations, Fal-

coner (1999) cites prominent aspects, including: accoun-
tability, financial sustainability, capacity for articulation and 
quality of services. The term accountability refers to the 
transparency in the actions of the   third sector organiza-

Silene Rengel
Blumenau - SC
Mestranda em Ciências Contábeis pelo PPGCC/FURB1

silene@cgconteg.com.br

Paulo Roberto da Cunha
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Roberto Carlos Klann
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Jorge Eduardo Scarpin
Blumenau – SC 
Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP2

Professor do PPGCC/FURB1
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tions, and according to Heckert (2001), it is very important for 
those who work with donations, and the Social Report is a tool 
designed to increase transparency. The aim of this study is to 
identify the perceptions of APAEs managers from Alto Vale do 
Itajaí/SC, about the Social Report. This is a descriptive resear-

1  PPGCC/FURB - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau - CEP 89012-900 – Blumenau/SC
2  FEA / USP - – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – CEP 05508-010 – São Paulo - SP
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ch with quantitative approach, using as a technical procedure 
the “survey” research, with application of a questionnaire to 
APAEs managers from Alto Vale do Itajaí/SC. The research 
results showed that the respondents perceive the importance 
of disclosing their actions and it was identified that they make 
survey of social and environmental indicators and have their 
own reports. The majority of these nonprofit organizations 
does not publish the Social Report, but consider it as a tool to 
provide transparency about their action to society. Research 
the opinions of these organizations’ managers may contribute 
to the discussion on the subject and encourage the third sec-
tor organizations to publish their Social Reports.
Key words: Social Report. Third Sector. Management.

1. Introdução
As entidades do terceiro setor inserem-se na sociedade 

com ações sociais diversas visando o bem-estar da comuni-
dade. Suas ações são paralelas às do Estado e caracterizam-
-se pela ausência de finalidade lucrativa.

As ações das entidades de terceiro setor são de interesse 
público; assim, a transparência das atividades e da gestão 
dessas entidades é muito importante,  principalmente por te-
rem como fonte de recursos para seu custeamento as doa-
ções, subvenções e contribuições de voluntários.

Um instrumento importante para dar transparência às ativi-
dades desenvolvidas não só pelas entidades do terceiro setor, 
mas pelas empresas em geral, é o Balanço Social. O Balanço 
Social tem um papel importante nas entidades do terceiro se-
tor, por reunir informações das atividades desenvolvidas pela 
entidade na promoção social, humana e ambiental, direciona-
das a seus funcionários e à comunidade como um todo.

A responsabilidade social, e por consequência, as ações 
sociais das entidades do terceiro setor, já são totalmente ine-
rentes ao objeto para o qual foram constituídas; por isso, algu-
mas entidades podem se questionar sobre a necessidade de 
se fazer um Balanço Social. Dessa forma, tem-se como ques-
tão-problema: Quais as percepções dos gestores das APAEs 
da região do Alto Vale do Itajaí/SC sobre o Balanço Social? 

Assim, o objetivo desse estudo é identificar as percepções 
dos gestores das APAEs da região do Alto Vale do Itajaí/SC 
sobre o Balanço Social.

As entidades do terceiro setor, que possuem títulos ou 
certificados concedidos pelo governo, são obrigadas por 
lei a prestar contas de suas atividades de diversas formas. 
Por exemplo, as instituições que possuem Utilidade Pública 
Federal devem prestar contas ao Ministério da Justiça. As 
entidades filantrópicas prestam contas anuais ao Conselho 
Nacional de Assistência Social. As Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público (Oscips) devem disponibilizar 
a qualquer cidadão suas demonstrações financeiras e seus 
relatórios de atividades.

No entanto, apesar de divulgarem suas atividades e pres-
tarem contas em virtude das exigências legais, não chegam 
a dar transparência às suas ações, pois esses relatórios e 
prestações de contas não mostram todas as ações sociais, 
não demonstram seu funcionamento interno, sua preocupa-
ção com seus colaboradores, com o meio ambiente e com a 
comunidade local. 

Justifica-se esse estudo no sentido de que a transparência 
pode ser dada à sociedade por meio da publicação do Balan-
ço Social, não apenas como uma maneira de medir o suces-
so do trabalho de uma entidade, mas sim como uma forma 
de dar satisfação à sociedade sobre o que ela está fazendo 
num todo. Principalmente porque as entidades do terceiro 
setor recebem muitas doações e contribuições da sociedade 
em geral, fato que aumenta a importância de demonstrar a 
aplicação desses recursos, como uma forma de dar retorno 
à sociedade.

2 Revisão da literatura
Para que se possa discutir a questão-problema desse es-

tudo e atingir o objetivo, é necessário conhecer alguns aspec-
tos conceituais de entidades do terceiro setor e de Balanço 
Social.

2.1 Terceiro Setor
Movimentos sociais voltados para questões específicas, 

como discriminação racial, pobreza, preservação do meio 
ambiente, preconceitos sociais, entre outras, deram origem 
às organizações denominadas de interesse social ou sem fins 
lucrativos, ou ainda, entidades do terceiro setor.

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, com 
o aumento das discussões sobre a cidadania, é que surge 
o terceiro setor como um mercado social. Este setor ocupa, 
segundo Tachizawa (2002, p. 18), “espaços não preenchidos 
pelo Estado (primeiro setor) e pela atuação do setor privado, 
que enfatiza a comercialização de bens e serviços, a fim de 
atender a expectativas de um mercado comercial (segundo 
setor)”. 

Rosa et al (2003, p. 25), ao conceituar o terceiro setor, consi-
dera que ele é derivado de uma junção entre as finalidades do 
primeiro setor e a metodologia do segundo setor, afirmando que 
o terceiro setor “é composto por organizações que visam a bene-
fícios coletivos (embora não sejam integrantes do governo) e de 
natureza privada (embora não objetivem auferir lucros)”.

Nesse sentido, Hudson (1999, p. 11) afirma que o termo 
“terceiro setor” diferencia essas organizações do setor público 
(primeiro setor) e do setor privado (segundo setor). 

O traço comum que une todas essas organizações é que são 
orientadas por valores: são criadas e mantidas por pessoas 
que acreditam que mudanças são necessárias e que dese-
jam, elas mesmas, tomar providências nesse sentido. [...] Ao 
contrário de organizações do setor privado, não distribuem 
lucros a seus proprietários e, diferente das organizações do 
setor público, não estão sujeitas a controle político direto. 

As características básicas do terceiro setor, composto pe-
las entidades de interesse social, são, de acordo com Conse-
lho Federal de Contabilidade (2007): o desenvolvimento de 
ações voltadas ao bem-estar comum; não terem finalidades 
lucrativas; adotarem personalidade jurídica adequada aos 
fins sociais (associação ou fundação); terem suas atividades 
financiadas pelo primeiro setor (governo) por meio de subven-
ções e pelo segundo setor (empresas) por meio de doações, 
ou ainda por pessoas físicas; todo o resultado econômico é 
aplicado nos fins sociais a que se destinam.
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Segundo Rosa et al (2003), as organizações que fazem 
parte do terceiro setor apresentam cinco características: es-
truturadas (possuem um certo nível de formalização), priva-
das (não possuem relação institucional com governos), não 
distribuidoras de lucros (estes devem ser dirigidos à realiza-
ção da missão da instituição), autônomas (possuem meios 
para controlar sua própria gestão) e voluntárias (envolvem um 
número expressivo de participação voluntária).

Bettiol Junior, Barbieri e Martins (2005, p.4) destacam que 
“uma das características mais marcantes do terceiro setor é a 
heterogeneidade das organizações que o compõem”. E citam 
como exemplos dessas entidades: hospitais, associações de 
interesse mútuo, centros comunitários, organizações de de-
fesa de direitos, fundações, organizações religiosas, entre 
outros. Nesse contexto incluem-se as Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAEs).

Para Pimenta e Brasil (2006, p. 82) a heterogeneidade das 
entidades do terceiro setor tornava complexo o mapeamento 
e a quantificação dessas organizações e ainda “dificultava o 
estabelecimento de normas, incentivos e políticas para o se-
tor, representando uma grande barreira para seu desenvolvi-
mento”. Os autores destacam ainda que o campo da gestão é 
um dos espaços centrais para o avanço das organizações do 
Terceiro Setor, ressaltando:

A profissionalização dos que atuam nesta área é defendida, 
principalmente para aqueles que desempenham papéis ge-
renciais, pois gestores com sólida informação e domínio de 
técnicas administrativas permitiriam o cumprimento mais sis-
tematizado e articulado dos objetivos das Instituições sociais. 
(PIMENTA, BRASIL, 2006, p.83)

Diante da diversidade de entidades que compõem o ter-
ceiro setor, pode-se perceber a importância desse segmento 
na sociedade, e por consequência a importância de demons-
trarem transparência das ações que realizam. Diante disto, a 
gestão destas entidades assumiu especial relevância. 

Alves Júnior, Faria e Fontonele (2009) sintetizam os desa-
fios para a gestão do terceiro setor baseando-se em Salamon 
(2005), Falconer (1999), Tenório (1999) e Drucker (1997), 
conforme demonstra-se no Quadro 1:

Falconer (1999) cita alguns aspectos proeminentes na 
gestão de entidades do terceiro setor, dentre eles: accounta-
bility, sustentabilidade financeira, capacidade de articulação 
e qualidade de serviços. O termo accountability refere-se à 
transparência nas ações das entidades do terceiro setor. Ela 
é, segundo Heckert (2001, p. 45), “de crucial importância para 
aquelas que trabalham com doações, pois os financiadores 
querem ter certeza de que seu dinheiro foi empregado no 
desenvolvimento da missão, segundo suas expectativas”. O 
autor complementa afirmando que:

Um instrumento desenvolvido para aumentar a accountability 
das organizações é o “balanço social”. Da mesma forma que 
o balanço tradicional, ele mostra as fontes de financiamento 
da empresa e onde foram aplicados estes recursos. O balan-
ço social pode ter, ainda, indicadores de desempenho das 
atividades das organizações do terceiro setor.

Concorda-se com o autor ao considerar o Balanço Social 
um importante instrumento de transparência e de gestão para 
as entidades do terceiro setor. 

Desafio (Gestão) Descrição (Ênfase)

Legitimidade
Sair da clandestinidade, divulgar suas atividades para toda a sociedade, ou 
seja, buscando a formalização legal.

Sustentabilidade

Capacidade de captar recursos, interagir com a sociedade e desenvolver 
política de gestão ambiental, dando suporte às estruturas de gestão, de 
maneira suficiente e continuada, sem comprometer a capacidade das ge-
rações futuras.

Capacidade de articulação
Poder articular junto ao poder público e à iniciativa privada, sem interesses 
individuais, tornando-se mais participativo e parceiro.

Utilização de indicadores de desempenho
Mensurar as práticas de gestão utilizadas, para melhoria da qualidade de 
vida das pessoas da comunidade, como forma de quantificar e evidenciar 
esses resultados.

Converter doadores em contribuintes
Adotar postura de independência em relação aos doadores, para obtenção 
dos recursos, saindo da dependência dos mesmos.

Criar objetivos e identidades comuns
Ter a finalidade de transformação de cada cidadão em membro atuante e 
dinâmico em sua sociedade, visando sempre à causa social em questão.

Expandir suas ações sociais
Poder multiplicar as técnicas de gestão para outras regiões, com o propósi-
to de disseminar as práticas para o bem-comum.

Accountability (transparência)
Necessidade de transparência e responsabilidade de prestar contas peran-
te os diversos públicos com interesses legítimos diante delas.

Qualidade dos serviços
Uso eficiente dos recursos e adequada avaliação do que deve ser priori-
zado, em função da disponibilidade dos mesmos e das necessidades do 
público e das alternativas existentes.

Quadro 1: Desafios de gestão para organizações do terceiro setor
Fonte: Alves Júnior, Faria e Fontonele (2009)
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2.2 Balanço Social
A responsabilidade social está inserida no mundo dos ne-

gócios. As empresas e a sociedade em geral deparam-se com 
novas exigências do mercado e do mundo, fazendo com que 
haja mudanças de consciência.

As ações sociais destacam-se nas empresas ou entidades 
com a criação de valores que demonstrem responsabilidade 
e ética com as pessoas, as comunidades e o meio ambiente.

Para Bueno et al (2002) a atuação das organizações em 
ações sociais pode-se dar em quatro esferas: qualidade de 
vida, capacitação pessoal, convivência pessoal e sobrevi-
vência. Dessa forma, voltando sua atuação para uma dessas 
áreas, a organização associará a sua imagem à preocupação 
com a sociedade, definindo o seu foco estratégico com rela-
ção à responsabilidade social. 

Para tornar públicas essas ações sociais, diversas alterna-
tivas podem ser adotadas, entre elas a publicação de infor-
mativos e relatórios detalhando os projetos implantados pela 
organização. Um instrumento que tem essa finalidade especí-
fica é o Balanço Social.

Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p. 87), o “Balanço So-
cial é um instrumento de gestão e de informação que visa 
evidenciar, de forma mais transparente possível, informações 
contábeis, econômicas, ambientais e sociais, do desempenho 
das entidades, aos mais diferentes usuários”.

Para Kroetz (2000, p.136):

O Balanço Social representa a demonstração dos gastos e 
das influências (favoráveis e desfavoráveis) recebidas e trans-
mitidas pelas entidades, na promoção humana, social e ecoló-
gica, e os efeitos dessa interação são dirigidos aos gestores, 
aos empregados e à comunidade, no espaço temporal pas-
sado/ presente/ futuro.

Ainda para reforçar a utilidade do Balanço Social, Silva 
e Freire (2000) afirmam que é um instrumento valioso para 
medir o desempenho do exercício da responsabilidade social 
de um empreendimento. Reúne informações sobre ativida-
des desenvolvidas em promoção humana e social, dirigidas 
a seus empregados e à comunidade na qual a empresa está 
inserida.  

Machado, Machado e Santos (2009) enfatizam que o ba-
lanço social não é apenas um instrumento para apresentar o 
desempenho social da entidade, mas também o desempenho 
econômico e a sua relação com a sociedade e o meio interno 
e externo. 

2.2.1 Evolução histórica
Desde o início do século XX registram-se manifestações 

da sociedade relacionadas à responsabilidade social das em-
presas. Segundo Tinoco e Kraemer (2004, p.18):

O clamor pelo reconhecimento da responsabilidade social, 
pelas empresas e dos governos, nas décadas de 60 e 70 do 
século recém-terminado, levou à implantação do Balanço So-
cial, inicialmente na França, em 1977, e se difundiu depois 
para outros países, especialmente na Europa, tendo aportado 
ao Brasil nos anos 80, onde ainda engatinha.

De acordo com Kroetz (2000, p. 55) “[...] foram os america-
nos, europeus e latino-americanos, desde o final da década 
70, que desenvolveram modelos de Contabilidade Social, Au-
ditoria Social e Balanço Social seguindo interesses, particula-
ridades e culturas próprias”. O autor destaca que na América 
Latina, o Balanço Social surgiu mesclando a experiência ame-
ricana e europeia.

No Brasil, a primeira abordagem sobre o tema de responsa-
bilidade social das empresas ocorreu por volta de 1960, quan-
do houve a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de 
Empresas, conhecida por ADCE, que tinha como propósito 
trazer benefícios aos funcionários e a toda a sociedade. A 
ideia começou a ser discutida na década de 70. Contudo, se-
gundo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
– IBASE, apenas nos anos 80 surgiram os primeiros Balanços 
Sociais de empresas. A partir da década de 90 corporações 
de diferentes setores passaram a publicar Balanços Sociais 
anualmente. 

O IBASE destaca que a proposta, no entanto, só ganhou 
visibilidade nacional quando o sociólogo Herbert de Souza, 
o Betinho, lançou, em junho de 1997, uma campanha pela 
divulgação voluntária do Balanço Social. Kroetz (2000, p. 59) 
considera que o sociólogo foi o “grande interlocutor e promo-
tor dessa nova realidade”.

2.2.2 Objetivos e usuários do Balanço Social
Analisando os conceitos apresentados de Balanço Social, 

percebe-se que seus objetivos estão ligados à divulgação das 
ações sociais das entidades à sociedade em geral. Segundo 
Tinoco e Kraemer (2004), um dos objetivos do Balanço Social 
é ser justo e transmitir informações de forma que atenda a 
necessidade de todos aqueles que dela precisam.

Kroetz (2000, p. 79-80) define que o objetivo genérico do 
Balanço Social é “suprir as necessidades de apresentação de 
informações de caráter social e ecológico” e apresenta ainda 
alguns objetivos específicos dessa demonstração:

a) revelar, conjuntamente com as demais demonstrações contá-
beis, a solidez da estratégia  de sobrevivência e crescimento 
da entidade;

b) evidenciar com indicadores as contribuições à qualidade de 
vida da população;

c) abranger o universo das interações sociais entre clientes, for-
necedores, associações, governo, acionistas, investidores, 
universidade e outros;

d) apresentar os investimentos no desenvolvimento de pesqui-
sas e tecnologias;

e) ampliar o grau de confiança da sociedade na entidade;
f) contribuir para a implementação e manutenção de processos 

de qualidade; 
g) medir os impactos das informações apresentadas no Balanço 

Social perante a comunidade dos negócios; no amanhã da 
entidade; na marca/goodwill, na imagem do negócio;

h) verificar a participação do quadro funcional no processo de 
gestão (fase da gestão participativa);

i) melhorar o sistema de controle interno, permitindo qualificar 
o ambiente organizacional, numa perspectiva de confirmar a 
regularidade da gestão identificada com o gerenciamento so-
cial e ecologicamente correto;

j) clarificar os objetivos e as políticas administrativas, julgando a 
administração não apenas em função do resultado econômi-
co, mas também dos resultados sociais.
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Em virtude da variedade de usuários do Balanço Social, 
Kroetz (2000, p. 84) entende que seja “necessária a aplica-
ção de uma metodologia de apresentação econômica, clara 
e concisa, identificada com as necessidades informativas so-
licitadas pelos usuários”. E cita alguns dos usuários: traba-
lhadores, acionistas, governos, fornecedores, concorrentes, 
diretores e administradores, estudiosos, clientes, sociedade 
e sindicatos.

Tinoco (2001) destaca que o Balanço Social dirige-se a vá-
rios usuários, destacando: grupos cujos membros trabalham 
de uma forma pessoal e direta para a empresa, os trabalha-
dores; grupos que se relacionam com a empresa, os clientes; 
acionistas; sindicatos; instituições financeiras; fornecedores e 
credores; autoridades fiscais; comunidade local; pesquisado-
res e professores.

Numa abordagem dos usuários do Balanço Social publica-
do por uma entidade do terceiro setor, podem-se incluir tam-
bém os doadores de recursos para manutenção das ativida-
des dessas entidades.

2.2.3 Aspectos legais e modelo
Apesar de algumas tentativas de tornar obrigatória a publi-

cação do Balanço Social no Brasil, ainda não é uma realidade 
essa obrigatoriedade no país.

Segundo Cavalcanti (2006), há iniciativas a nível estadual 
e municipal com a criação de leis específicas de incentivo à 
publicação do Balanço Social pelas empresas sediadas em 
seus territórios. Cita como exemplo o Estado do Rio de Ja-
neiro, os municípios de Porto Alegre (RS), Uberlândia (MG), 
entre outros.

Em 19/08/2004 o Conselho Federal de Contabilidade emi-
te a Resolução CFC nº 1.003/04, que Aprova a NBC T 15 
– Informações de Natureza Social e Ambiental. Esta norma 
estabelece procedimentos para evidenciação de informações 
de natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar 

à sociedade a participação e a responsabilidade social da en-
tidade. Institui a Demonstração de Informações de Natureza 
Social e Ambiental, que quando elaborada deve evidenciar 
os dados e as informações de natureza social e ambiental da 
entidade, extraídos ou não da contabilidade, de acordo com 
os procedimentos determinados por esta norma.

Em virtude de ainda não haver a obrigatoriedade de publi-
cação do Balanço Social no Brasil, as entidades divulgam os 
dados do Balanço Social da forma que acharem melhor, sem 
serem obrigadas a seguir uma estrutura básica. 

De acordo com Kroetz (2000) o Balanço Social deve in-
formar a influência da entidade no meio ambiente e interna-
mente deve demonstrar informações que contribuam para a 
qualidade de vida da organização e para a promoção humana 
(saúde, alimentação, esporte, segurança, educação profis-
sional e formal) de seus empregados. Também poderão ser 
divulgados indicadores que revelam tendências do futuro da 
entidade, numa visão proativa. Os componentes do Balanço 
Social apresentado pelo autor são ilustrados na Figura 1.

Machado, Machado e Santos (2009) ressaltam que “o Ba-
lanço Social possui pelo menos quatro vertentes, a saber: a 
do valor adicionado, a de recursos humanos, a de recursos 
ambientais e a das relações com a sociedade”. 

Algumas instituições, como o IBASE e a Fundação Insti-
tuto de Desenvolvimento Empresarial e Social – FIDES, vêm 
desenvolvendo modelos de Balanço Social, com o objetivo de 
incentivar e facilitar a sua publicação. 

O IBASE divulgou um modelo de Balanço Social baseado 
no Projeto de Lei nº 3.116, de 1997. Resumidamente, o mo-
delo propõe os seguintes itens: 
a) indicadores laborais: se referem aos gastos com os em-

pregados – salários, benefícios, participação nos lucros e 
outros; 

b) indicadores do corpo funcional:  referem-se ao número de 
empregados, número de mulheres, número de deficientes 
físicos, admissões e demissões;

Figura 1: Componentes do Balanço Social
Fonte: KROETZ (2000, p. 89)
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c) indicadores sociais: dizem respeito ao pagamento de im-
postos e aos investimentos da empresa na sociedade e em 
projetos ambientais.
Para as entidades do terceiro setor, o IBASE também dis-

põe de um modelo. O formulário disponibilizado pelo Instituto 
pode ser usado por qualquer entidade do terceiro setor, seja 
associação, fundação ou organização não governamental. As 
informações contemplam: as origens de recursos, como eles 
foram aplicados (projetos, salários, impostos) e indicadores 
sociais internos, ou seja, os benefícios dados aos funcioná-
rios, como creche, segurança etc. Além disso, lista projetos e 
indicadores de igualdade de oportunidades, como a propor-
ção entre mulheres e homens, quantidade de pessoas com 
deficiência, idade média dos ocupantes de cargos de chefia, 
entre outras informações. Há ainda itens a serem preenchidos 
informando a qualificação dos funcionários e seu processo de 
admissão. 

Outros países estão desenvolvendo modelos que se pro-
põem globais, como por exemplo, a organização inglesa 
Accountability está desenvolvendo o Access, cujo objetivo é 
“aumentar significativamente a qualidade e a quantidade do 
investimento social”. 

Todo Balanço Social deverá conter a Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA). Essa obrigatoriedade está normati-
zada através da Resolução 1.010/05 do Conselho Federal de 
Contabilidade. 

2.2.4 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
A Demonstração do Valor Adicionado – DVA apresenta da-

dos que mostram a riqueza gerada e sua distribuição pelas 
entidades em determinado período (KROETZ, 2000).

Para Kraemer e Tinoco (2004, p. 98), valor adicionado:

[...] é o valor total da produção de bens e serviços de deter-
minado período, menos o custo dos recursos adquiridos de 
terceiros, necessários a essa produção, bem como a forma 
pela qual este está sendo distribuído entre os diferentes gru-
pos sociais que interagem com suas atividades. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, por meio 
do pronunciamento técnico CPC 09/2008, determina que:

Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, 
de forma geral medida pela diferença entre o valor das ven-
das e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o va-
lor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido 
por terceiros e transferido à entidade.

O referido pronunciamento menciona ainda que “a DVA 
deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis 
informações relativas à riqueza criada pela entidade em deter-
minado período e a forma como tais riquezas foram distribuí-
das” (CPC 09/2008). E apresenta três modelos distintos: um 
destinado às entidades mercantis e prestadoras de serviços; 
um às instituições financeiras e outro às seguradoras. 

A DVA tem importante papel no Balanço Social, servindo 
para auxiliar na medição e demonstração da capacidade de 
geração e distribuição de riquezas de uma entidade. Ela pode 

ser elaborada com base em dados contábeis, retirados por 
registros efetuados de acordo com os Princípios Fundamen-
tais de Contabilidade, que provavelmente serão obtidos da 
Demonstração de Resultado do Exercício (SANTOS, 2003).

Por meio da DVA, é possível perceber a contribuição eco-
nômica da entidade para cada segmento com quem ela se 
relaciona, constituindo-se no Produto Interno Bruto (PIB) pro-
duzido pela organização KROETZ (2000, p. 42).

 Além de conhecer os conceitos teóricos importantes para 
atingir o objetivo estabelecido para essa pesquisa, faz-se ne-
cessário também conhecer um pouco as entidades que serão 
objeto desse estudo.

2.3 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

é uma organização social que se destaca no país pelo seu pio-
neirismo. Nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro 
de 1954, na ocasião da chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, 
procedente dos Estados Unidos, membro do corpo diplomáti-
co norte-americano e mãe de uma portadora de Síndrome de 
Down. Motivados por aquela cidadã, um grupo, congregando 
pais, amigos, professores e médicos de excepcionais, fundou 
a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE do Brasil.

Caracteriza-se por ser uma organização social, cujo ob-
jetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com 
deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual 
e múltipla. A Rede APAE destaca-se por seu pioneirismo e 
capilaridade, estando presente, atualmente, em mais de dois 
mil municípios em todo o território nacional.

A APAE caracteriza-se como o maior movimento filantrópi-
co do Brasil e do mundo, na sua área de atuação. É uma ex-
plosão de multiplicação, verdadeiramente notável sob todos 
os aspectos, levando-se em conta as dificuldades do país, 
terrivelmente carente de recursos no campo da Educação e 
mais ainda, na área de Educação Especial. Este crescimen-
to vertiginoso acontece pela atuação da Federação Nacional 
das APAEs e das Federações Estaduais das APAEs, que, 
permitiram e incentivaram a formação de novas APAEs. Es-
tas, através de congressos, encontros, cursos, palestras etc., 
sensibilizam a sociedade em geral, bem como viabilizam os 
mecanismos que garantam os direitos da cidadania da pes-
soa com deficiência no Brasil.

A missão da APAE é promover e articular ações de defesa 
de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e 
apoio às famílias, direcionadas à melhoria de qualidade de 
vida da pessoa portadora de deficiência e à construção de 
uma sociedade justa e solidária.

3 Método e Procedimentos De Pesquisa
Considerando o objetivo proposto, esse estudo consiste 

de uma pesquisa descritiva, uma vez que busca identificar e 
analisar as percepções dos gestores das APAEs da região do 
Alto Vale do Itajaí/SC sobre o Balanço Social. De acordo com 
Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objeti-
vo primordial a descrição das características de determinada 
população”. 
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Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pes-
quisa de levantamento ou survey. Gil (2002, p. 50) descreve 
pesquisas de levantamento da seguinte maneira:

Caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-
-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, 
mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões cor-
respondentes aos dados coletados. 

 Segundo Raupp e Beuren (2006, p. 85), “os dados refe-
rentes a esse tipo de pesquisa podem ser coletados com base 
em uma amostra retirada de determinada população ou uni-
verso que se deseja conhecer”.

A abordagem da questão-problema do presente estudo 
recai em uma pesquisa quantitativa. Os dados serão coleta-
dos e tabulados objetivando identificar as opiniões e entendi-
mentos dos respondentes quanto ao tema desse estudo. De 
acordo com Beuren (2006, p. 92), esse tipo de abordagem 
“caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos, 
tanto na coleta quanto no tratamento dos dados”.

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se de um 
questionário que foi encaminhado via endereço eletrônico (e-
-mail) aos gestores das APAEs da região do Alto Vale do Ita-
jaí/SC. A região abrange 14 municípios. São eles: Agrolândia, 
Apiúna, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Pouso Redondo, 
Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio do Sul, Salete, Taió, 
Trombudo Central, Vidal Ramos e Witmarsum. 

O questionário foi composto por questões abertas e fecha-
das sobre o tema em estudo. As questões abertas, segun-
do Raupp e Beuren (2006, p. 131), “são as que permitem ao 
informante responder livremente, usando sua própria lingua-
gem e emitir opiniões se necessário”. Já as questões fecha-
das, segundo os mesmos autores (2006, p. 131), “apresen-
tam ao respondente um conjunto de alternativas de respostas 
para que seja escolhida a que melhor evidencia a situação do 
ponto de vista do respondente”. 

4 Análise e Interpretação dos Dados
Para a realização da pesquisa de levantamento, utilizou-se 

um questionário, com o intuito de avaliar qual a percepção 
dos gestores dos gestores das APAEs da região do Alto Vale 
do Itajaí/SC sobre o Balanço Social. O questionário foi envia-
do para as 14 APAEs que compõem a região. A amostra final, 
cujos resultados são aqui demonstrados e analisados, contou 
com seis questionários respondidos. Para a elaboração do 
questionário, tomou-se por base o modelo de Balanço Social 
apresentado pelo IBASE para as entidades sem fins lucrati-
vos. A tabulação dos dados seguiu a ordem do questionário, 
agrupando as respostas em quadros e análises descritivas, 
aplicando-se frequência e percentual nas respostas das en-
tidades.

Inicialmente identificaram-se as entidades respondentes. 
Questionou-se sobre características comuns, como isenção 
da cota patronal do INSS, certificados e registros. Entre as 
respostas obtidas, identifica-se que apenas uma delas não 
possui a isenção da cota patronal do INSS nem o Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência Social. Todas são de 

utilidade pública federal, estadual e municipal. E apenas uma 
é organizada como Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público – OSCIP.

Na sequência, questionou-se sobre características do res-
pondente. Perguntou-se sobre a função ou cargo, tempo de 
serviço na entidade e sua escolaridade. Apenas um respon-
dente exerce as funções de secretário executivo, os demais 
todos exercem as funções de diretor. A média de tempo de 
serviço dos respondentes na entidade é de 9,8 anos. Um dos 
respondentes atua na empresa somente há quatro meses e a 
maioria atua nas empresas há no mínimo quatro anos, sendo 
que o maior tempo de serviço é 20 anos. Em relação à esco-
laridade, todos os profissionais possuem curso superior con-
cluído, com predominância na formação em Pedagogia em 
Educação Especial, curso pertinente às atividades principais 
da entidade.

A abordagem específica sobre o tema Balanço Social ini-
ciou perguntando a quantidade de colaboradores da entidade. 
A média de colaboradores por entidade é de 29, sendo que a 
menor quantidade é de 19 colaboradores e maior quantidade 
é de 60 colaboradores.

A caracterização dos respondentes, identificando a função, 
tempo de serviço e escolaridade de cada um, os qualifica para 
responder o questionário enviado. A quantidade de colabora-
dores é considerada importante para a validação das demais 
respostas obtidas, relativas à pesquisa, que visam a atingir o 
objetivo proposto para este estudo, pois, embora a quantida-
de de colaboradores não seja parâmetro para avaliar respon-
sabilidade social das entidades, supõe-se que quanto maior é 
a quantidade de pessoas empregadas em uma organização, 
mais complexa é sua gestão e por consequência, maiores são 
os desafios no sentido de se atender às expectativas do grupo 
de colaboradores, através de ações desencadeadas pela em-
presa em seu ambiente interno e/ou externo.  Nesse sentido, 
tais ações ou a necessidade delas se tornam mais evidentes. 

A questão dois da pesquisa objetivava identificar quais os 
procedimentos que a entidade adota, no final de cada ano, 
em relação aos seus indicadores sociais. 

Faz um levantamento dos seus indicadores sociais, mas 
não os publica

2

Faz um levantamento de seus indicadores sociais e os publi-
ca de alguma forma que não seja o Balanço Social

2

Faz um levantamento de seus indicadores sociais e os publi-
ca na forma de Balanço Social

2

Não faz levantamento dos seus indicadores sociais 0

Quadro 2: Levantamento e publicação de indicadores sociais
Fonte: elaborado pelos autores

Percebe-se pelas respostas demonstradas no Quadro 2 
que todas as entidades fazem levantamento de seus indica-
dores sociais (ações sociais) ao final de cada ano, no entanto 
apenas duas delas publicam na forma de Balanço Social. 

A questão três da pesquisa perguntava desde quando as 
entidades publicam o seu Balanço Social. Das duas entida-
des que publicam o Balanço Social, uma o publica desde o 
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ano de 2002 e a outra desde o ano de 2005, porém, não responderam o meio utilizado para sua publicação. 
A pergunta quatro do instrumento de pesquisa visava identificar, sob a ótica dos gestores, os motivos que levam as entidades 

a incorrerem em alguns tipos de gastos ou investimentos com empregados. O respondente poderia escolher um, entre cinco 
motivos pré-definidos: não investe, investe em virtude de lei, investe interessada em maior retorno, investe preocupada com o 
bem-estar social ou investe por mera liberalidade. 

As respostas da questão quatro podem ser visualizadas no Quadro 3: 

Indicadores sociais internos Não investe Lei Retorno Bem-estar Liberalidade Não respondeu Total

Alimentação 17% *** *** 83% *** *** 100%

Educação 33% *** 17% 50% *** *** 100%

Capacitação e desenvolvimento 
profissional

*** *** 67% 17% *** 17% 100%

Creche ou auxílio-creche 83% *** *** *** *** 17% 100%

Saúde 67% *** *** 17% *** 17% 100%

Transporte 50% 17% *** 33% *** *** 100%

Bolsas/estágios 67% *** *** 17% *** 17% 100%

Quadro 3: Motivos de gastos e/ou investimentos com empregados (Indicadores sociais internos)
Fonte: elaborado pelos autores

Segundo a maioria dos respondentes, os gastos/investimentos com empregados, quando existentes, são motivados pela pre-
ocupação da entidade com o bem-estar social de seus colaboradores. No caso dos gastos com capacitação e desenvolvimento 
profissional, a maioria dos gestores (67%) concorda que as entidades esperam obter maior retorno para suas atividades com esse 
investimento. Destaca-se que não se podem observar gastos/investimentos com creche ou auxílio-creche para os empregados, 
sendo que 83% dos respondentes afirmam não terem esse gasto/investimento e 17% nem responderam a essa questão.

Seguindo a mesma lógica da questão quatro, a questão cinco tinha o intuito de identificar os motivos que levam as entidades 
a incorrerem em alguns tipos de gastos ou investimentos com a sociedade (comunidade). As alternativas para os respondentes 
eram as mesmas da questão quatro: não investe, investe em virtude de lei, investe interessada em maior retorno, investe preocu-
pada com o bem-estar social ou investe por mera liberalidade. 

Da mesma forma que a questão anterior, nesta também se pode observar que os gastos/investimentos com projetos e ações 
para a sociedade, quando existentes, são motivados pela preocupação da entidade com o bem-estar social, com a exceção dos 
gastos com educação infantil e creches comunitárias. Contudo, percebe-se, pela análise do Quadro 3, que há um percentual 
considerável que não investe em nenhum dos projetos listados.

Nessa questão havia também a opção de os respondentes indicarem se a entidade realiza outro gasto/investimento com pro-
jetos e ações para a sociedade, além dos citados e quais seriam. Dois respondentes responderam que sim. Um respondeu que 
investem em projetos de reabilitação e outro respondeu que investem em oficinas profissionalizantes de fraldas e grupos de mães.

As respostas da pergunta cinco do questionário podem ser visualizadas no Quadro 4:

Projetos, ações e contribuições para a sociedade Não investe Lei Retorno Bem-estar Liberalidade Não respondeu Total

Direito da criança e do adolescente 17% *** *** 83% *** *** 100%

Diversidade, etnias e questão racial *** *** *** 66% 17% 17% 100%

Educação popular/alfabetização 33% *** *** 50% *** 17% 100%

Direito de pessoas com necessidades especiais *** *** *** 100% *** *** 100%

Segurança alimentar/combate à fome 17% *** *** 83% *** *** 100%

Educação infantil/creches comunitárias 50% *** *** 33% *** 17% 100%

Saúde e saneamento 33% *** *** 50% *** 17% 100%

Meio ambiente 33% *** 17% 50% *** *** 100%

Inclusão digital 33% *** *** 50% *** 17% 100%

Quadro 4: Motivos de gastos e/ou investimentos com a sociedade (Projetos, ações e contribuições)
Fonte: elaborado pelos autores

A questão seis da pesquisa pedia aos respondentes que avaliassem o grau de necessidade de publicação do Balanço Social 
da empresa para alguns grupos de interesse relacionados. 
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Para essa questão havia cinco possibilidades de respostas: extremamente necessário, necessário, sem efeito, desnecessário 
e totalmente desnecessário. As respostas para essa questão podem ser visualizadas no Quadro 5.

Grupos de interesse Extr. necessário Necessário Sem efeito Desnecessário
Total. des-
necessário

Não respondeu Total

Comunidade onde a entidade está 
instalada

83% 17% *** *** *** *** 100%

Governos 33% 67% *** *** *** *** 100%

Clientes 67% 33% *** *** *** *** 100%

Gerentes/administradores 67% 33% *** *** *** *** 100%

Empregados 67% 33% *** *** *** *** 100%

Sindicatos 50% 17% 17% 17% *** *** 100%

Organizações ambientais 17% 50% *** 33% *** *** 100%

Instituições financeiras 33% 50% 17% *** *** *** 100%

Proprietários/acionistas 67% 33% *** *** *** *** 100%

Fornecedores 50% 50% *** *** *** *** 100%

Concorrentes *** 67% *** 17% *** 17% 100%

Quadro 5: Avaliação da necessidade de publicação do Balanço Social
Fonte: elaborado pelos autores

Percebe-se nas respostas dessa questão que os respondentes consideram necessária a publicação do Balanço Social para 
todos os grupos de interesse relacionados, oscilando as respostas em extremamente necessário ou necessário. No entanto, 
ainda que a necessidade de publicação do Balanço Social fique evidente nas respostas dos sujeitos da pesquisa, somente duas 
empresas publicam o Balanço Social, conforme pode ser visto no Quadro 1. 

Enquanto a questão seis avaliava o grau de necessidade de publicação do Balanço Social por grupos de interesse listados, 
a questão sete solicitava aos gestores das entidades que avaliassem o grau de influência que esses grupos exercem sobre a 
entidade para que a mesma publique o Balanço Social. As respostas para esta questão podem ser visualizadas no Quadro 6. 
Para essa questão, havia cinco possibilidades de respostas: sem influência, fraca influência, alguma influência, muita influência 
e forte influência.

Grupos de interesse
Sem 

influência
Fraca 

influência
Alguma 

influência
Muita 

influência
Forte 

influência
Não respondeu Total

Comunidade onde a entidade está instalada *** 17% 17% 33% 33% *** 100%

Governos *** 17% 67% 17% *** *** 100%

Clientes 33% *** 33% *** 33% *** 100%

Gerentes/administradores 33% *** *** 50% 17% *** 100%

Empregados 17% 17% 17% 33% 17% *** 100%

Sindicatos 50% 17% 17% 17% *** *** 100%

Organizações ambientais 67% *** 33% *** *** *** 100%

Instituições financeiras 50% 17% *** 33% *** *** 100%

Proprietários/acionistas 17% *** 17% 67% *** *** 100%

Fornecedores 33% *** 33% 33% *** *** 100%

Concorrentes 33% 33% 17% *** *** 17% 100%

Quadro 6: Avaliação da influência para a publicação do Balanço Social
Fonte: elaborado pelos autores

De acordo com os respondentes, os grupos de interesse que mais exercem influência para que a entidade publique o seu 
Balanço Social são: governo, gerentes e administradores e proprietários, que no caso de entidades pode-se interpretar como a 
presidência ou diretoria. Os grupos que menos exercem influência, segundo os respondentes, são as organizações ambientais 
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e instituições financeiras. No entanto, pode-se destacar que 
33% dos respondentes consideram que a comunidade onde a 
entidade está instalada e os clientes dela exercem forte influ-
ência para que a entidade publique seu Balanço Social.

As últimas questões da pesquisa pediam aos responden-
tes que relacionassem as ações sociais praticadas pelas en-
tidades no ano de 2008 e discorressem sobre o questionário 
realizado ou sobre o Balanço Social. 

Em relação às ações sociais praticadas no ano de 2008, 
todos os respondentes anexaram um relatório das suas ativi-
dades, no qual é possível evidenciar todas as ações sociais 
realizadas pela entidade. Nesta resposta consegue-se perce-
ber que, apesar de apenas duas das entidades pesquisadas 
publicarem seu Balanço Social, todas possuem muitas ações 
e informações organizadas que as possibilitariam publicar o 
Balanço Social anual. Essa resposta demonstra que as en-
tidades, além de serem, por natureza, voltadas às ações so-
ciais enquanto atendem os excepcionais, apresentam ações 
voltadas aos seus funcionários, à comunidade local e às famí-
lias dos excepcionais.

Para a última questão, as respostas demonstraram o inte-
resse pelo tema abordado e destaca-se uma delas, de uma 
entidade que não publica o Balanço Social:

“Sentimos a necessidade de refletir sobre o Balanço Social e 
colocá-lo em prática. Desenvolvemos ações sem nos darmos 
conta da importância da sua divulgação, seja para reconhe-
cimento da entidade, seja para captação de mais parceiros. 
Este questionário trouxe a oportunidade de olharmos para nós 
mesmos como entidade social”.

Ao finalizar a análise e interpretação dos dados da pesqui-
sa, de acordo com as respostas obtidas dos gestores, é possí-
vel dizer que a prática social das entidades está presente em 
diversas ações voltadas aos seus empregados e à sociedade. 
Ficou evidente também que as entidades fazem levantamen-
to de seus indicadores sociais, mas a grande maioria não os 
publica. De modo geral, a pesquisa demonstrou que os ges-
tores das entidades do terceiro setor da amostra selecionada 
percebem a importância dos aspectos destacados por Falco-
ner (1999), principalmente no que tange à accountability, bem 

como ratificam a afirmação de Heckert (2001) ao considera-
ram o Balanço Social como instrumento para dar transparên-
cia à sociedade das suas ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As entidades do terceiro setor, por exercerem ações de 

interesse público, normalmente subsidiadas por doações, 
subvenções e contribuições de voluntários, precisam manter 
a transparência das suas ações para dar credibilidade para a 
sua gestão, garantindo a continuidade das suas atividades.

A utilização de um instrumento especialmente desenvol-
vido com o fim de divulgar as ações da entidade, por meio 
de indicadores sociais e ambientais, de forma organizada e 
sistematizada, como o Balanço Social, pode ser de extrema 
importância para a gestão da entidade.

Este estudo teve por objetivo identificar as percepções dos 
gestores das APAEs da região do Alto Vale do Itajaí/SC sobre 
o Balanço Social. A população pesquisada continha 14 enti-
dades; para essas, foi enviado um questionário e seis delas 
responderam, sendo essa a amostra da pesquisa. Das res-
postas obtidas, pode-se identificar a percepção dos gestores 
dessas APAEs sobre o Balanço Social, respondendo dessa 
forma a questão-problema desse estudo.

A pesquisa deixou evidente que essas entidades per-
cebem a importância de divulgar suas ações sociais e am-
bientais. Apesar de a maioria não publicar o Balanço Social, 
identificou-se que todas fazem periodicamente levantamento 
de seus indicadores sociais e ambientais, possuem relatórios 
com informações organizadas sobre todas as atividades rea-
lizadas que beneficiam os funcionários e a comunidade. Elas 
reconhecem a necessidade de publicarem suas ações, bem 
como identificam os diversos grupos de interesse no Balanço 
Social.  

Pesquisar a opinião dos gestores dessas entidades acerca 
da prática social da sua entidade e sobre o Balanço Social 
poderá contribuir para a ampliação das discussões sobre o 
tema. E sempre que se ampliam discussões, há a possibili-
dade de outras entidades começarem a refletir sobre o tema 
e a consequência poderá ser o aumento de publicações de 
Balanço Social das entidades do terceiro setor.
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Resumo
O aumento da concorrência no mercado obriga os gesto-

res a reestruturar as organizações e buscar novas formas e 
instrumentos de gestão. Nesta perspectiva, o artigo objetiva 
demonstrar o grau de satisfação com a utilização de instru-
mentos de gestão nas indústrias automobilísticas no Brasil, 
nas dimensões de benefícios alcançados, resultados financei-
ros, capacidade de desempenho de longo prazo, capacidade 
de posicionamento competitivo e integração organizacional. 
Para tanto, realizou-se um estudo descritivo, do tipo survey, 
com abordagem quantitativa. A população compreende as 
25 empresas filiadas à Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos Automotores e a amostra por acessibilidade 
constitui-se das 13 empresas respondentes. O instrumento de 
pesquisa utilizado, um questionário com perguntas fechadas, 
foi enviado por correio eletrônico. Os dados foram submeti-
dos à análise descritiva, com uso de ferramental estatístico, 
tendo como técnica a estatística descritiva. Os resultados da 
pesquisa evidenciam maior grau de satisfação, em todas as 
dimensões analisadas, para o instrumento de gestão custos 
gerenciais.
Palavras-chave: Grau de satisfação. Dimensões. Instrumen-
tos de gestão. Indústrias automobilísticas.
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Abstract
The increase in market competition obliges managements 

to restructure their organizations and seek new management 
ways and tools. From this perspective, this article’s objective 
is to demonstrate the degree of satisfaction with the utiliza-
tion of management tools in the Brazilian automotive indus-
try, through the dimensions of the benefits reached, financial 
results, capability and performance over a long period, and 
their capacity to position competitively and to be integrated 
within an organization. To achieve this, a descriptive study 
was conducted using a survey with a quantitative approach. 
The potential group comprised the 25 companies associated 
to the National Association of Motor Vehicle Makers (Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), 
and the sample group was made up of 13 of those companies 
through motives of accessibility. The research method used 
was a questionnaire with closed questions, sent by electronic 
mail. This data was submitted to descriptive analysis, with the 
use of a statistical tool, using the technique of descriptive sta-
tistics. The results of the research show a greater degree of 
satisfaction in all the dimensions analyzed for the manage-
ment tool for management costs.  
Key words: Degree of satisfaction. Dimensions. Management 
tools. Automotive industry.

1 Introdução
Com as mudanças que vêm ocorrendo nos cenários eco-

nômicos dos mercados locais, regionais, nacionais e interna-
cionais, as empresas cada vez mais requerem novas formas 
e instrumentos de gestão. Valem-se de diferentes fontes de 
informação, com vistas na melhoria do processo de gestão, 
para proporcionar maior competitividade às organizações. As 
organizações que atuam nos mais diversos setores econômi-
cos buscam obter, entre os diversos instrumentos de gestão 
disponíveis, aqueles que mais lhes podem favorecer na estru-
turação das informações necessárias.

Artigo recbido em 01/07/11, aceito em 14/12/2011.
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A indústria automobilística, setor alvo deste estudo, tam-
bém está envolvida neste contexto. De acordo com dados da 
Presidência da República do Brasil (2004), em todo o mundo, 
a indústria automobilística vem passando por fortes ajustes, 
dentro da estratégia de produção globalizada. Esses ajustes 
envolvem não apenas a terceirização de atividades direta ou 
indiretamente relacionadas com o processo de produção, 
mas também, a relocação de investimentos voltados para a 
fabricação de produtos, para atender ao mercado mundial.

O setor automobilístico do Brasil desempenha papel notá-
vel na economia nacional, empregando em toda a sua cadeia 
cerca de 1,3 milhão de pessoas, segundo estudo realizado 
pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (ANFAVEA) (2008). Além disso, envolve mais de 200 
mil empresas de variados portes e setores de atividade, que 
vão da produção de aço à fabricação de autopeças, pneus 
e acessórios, sem contar as revendas, oficinas mecânicas e 
outras. A participação da indústria automotiva na formação do 
PIB nacional é de 5,3%, enquanto seu peso no PIB industrial 
chega a 14,9%, segundo o mesmo estudo.

A indústria automobilística brasileira passou por significati-
vas mudanças quando da abertura do mercado, que permitiu 
não apenas a importação de veículos, mas gerou concorrên-
cia com a produção nacional. Como consequência, foi promo-
vida uma reestruturação do setor, abrangendo todo o proces-
so de gestão da cadeia de valor da mesma, desde a produção 
até a comercialização. 

Os instrumentos de gestão também tiveram que ser revis-
tos ao longo da cadeia de valor, fazendo parte desta reestru-
turação. Assim, exalta-se a necessidade de conhecer o grau 
de satisfação com a utilização dos instrumentos como meios 
de gestão das indústrias do setor. Os instrumentos de gestão 
devem fornecer as informações necessárias aos gestores, 
além de auxiliar na identificação de problemas e contribuir na 
busca de alternativas de solução.

A utilização dos instrumentos de gestão é importante para 
o empreendimento, pois os gestores tornam-se dependentes 
dos mesmos, promovendo o amadurecimento e a profissiona-
lização da gestão com seu efetivo uso. Os gestores, quando 
da implantação dos instrumentos de gestão, devem efetuar 
análise criteriosa sobre sua funcionalidade, pois estes podem 
se tornar uma necessidade básica da organização (MICKLE-
THWAIT; WOOLDRIDGE, 1998).

Assim, o artigo tem por objetivo demonstrar o grau de satis-
fação com a utilização de instrumentos de gestão nas indús-
trias automobilísticas no Brasil. O presente estudo tem como 
base alguns instrumentos/ferramentas de gestão da pesqui-
sa realizada pela Bain & Company (2004), com 60 empre-
sas brasileiras, publicada pela Revista HSM Management, de 
março/abril de 2004. Além disso, foram considerados outros 
instrumentos de gestão, provindos da literatura relacionada à 
contabilidade gerencial.

2 Satisfação com a utilização de instrumentos de 
gestão

O significado de instrumentos de gestão requer antes o en-
tendimento do termo gestão. Mosimann e Fisch (1999, p. 28) 
citam que a palavra gestão “vem do latim gestione, que quer 

dizer ato de gerir, gerência, administração”. Pereira (1999) ex-
plica que gerir é fazer as coisas acontecerem e conduzir a or-
ganização para seus objetivos e cumprimento de sua missão.

Este processo se resume nas decisões e caminhos nos 
quais a organização se baseará para obter a eficiência, que 
se trata da transformação das entradas em saídas aceitas por 
um mercado consumidor. A viabilização dos resultados plane-
jados para as atividades da organização é alcançada por meio 
das funções administrativas (TURBAN; ARONSON, 2001).

Existe um vínculo estreito entre o planejamento e o con-
trole. De acordo com Atkinson et al. (2000, p.590), “o planeja-
mento identifica o objetivo da empresa e desenvolve estraté-
gias e os processos para alcançá-lo”. Por sua vez, o controle 
faz os membros da empresa manterem-na no caminho e dire-
ção do alcance de seus objetivos. O controle, na concepção 
de Robbins e Coulter (1998), é o último elo na cadeia funcio-
nal da administração.

Um dos desafios na gestão das organizações diz respei-
to ao uso de medidas adequadas no processo de avaliação 
empresarial. Gomes e Salas (1999) mencionam que o uso de 
medidas inadequadas prejudica o processo de avaliação de 
desempenho das organizações. Ressaltam ainda que as me-
didas utilizadas pela contabilidade tradicional, que englobam 
indicadores financeiros, como índices de liquidez, solvência e 
rentabilidade, quando não reconhecidas suas limitações infor-
mativas, podem prejudicar a tomada de decisões.

As empresas cada vez mais buscam alternativas de infor-
mações mais seguras em suas decisões, pois existem limi-
tações nas decisões baseadas exclusivamente nas medidas 
financeiras. Estas limitações fizeram com que os instrumentos 
de gestão já existentes fossem aprimorados e, por conseguin-
te, o surgimento de novos instrumentos foi inevitável no de-
correr do aprimoramento do processo de gestão.

No entanto, o material bibliográfico pesquisado, em sua 
grande maioria, quando avalia a satisfação se refere aos 
clientes externos da organização, levando em consideração 
aspectos de qualidade, melhoria de produto, design, inova-
ção, atualidade e preço. Neste estudo, parte-se do pressu-
posto que os usuários dos instrumentos de gestão organiza-
cional são também clientes deste processo/sistema, e como 
clientes podem escolher sobre vários e diversos tipos de 
instrumentos. Diante da quantidade e diversidade de instru-
mentos disponíveis, o tomador de decisão tenderá a escolher 
com base na percepção do seu valor e benefício (KOTLER; 
ARMSTRONG, 1998).

A percepção do usuário de um serviço ou de um instru-
mento de gestão, conforme Gianesi e Corrêa (1996, p.86), 
“é formada por dois fatores principais: a prestação do serviço 
e a comunicação transmitida ao cliente, durante ou após o 
processo”. No caso específico, implicaria verificar o quanto 
o instrumento foi eficiente na sua utilização. Novamente, sa-
lienta-se que cliente é o usuário do serviço, e neste contexto, 
identificar critérios fornece ao gestor a possibilidade de com-
preensão das expectativas destes usuários.

Conforme Bohlander, Snell e Sherman (2003), a relevân-
cia na avaliação destes instrumentos de gestão, quanto à sua 
satisfação, refere-se à extensão em que os padrões se re-
lacionam com os objetivos estratégicos da organização. Os 
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instrumentos estão, em sua essência, validando ou não sua 
própria utilização, isto é, indicam padrões de desempenho da 
organização e servem de termômetro para os gestores. 

Alguns padrões são relevantes na aferição da satisfação, 
dentre eles a relevância estratégica, a deficiência de critério, 
a contaminação do critério e a confiabilidade. A relevância 
estratégica refere-se à extensão em que os padrões de ava-
liação se relacionam com os objetivos estratégicos da organi-
zação. A deficiência de critério refere-se à extensão em que 
os padrões realmente captam todos os indicadores a que se 
propõem. A contaminação do critério diz respeito à compa-
ração entre instrumentos que podem utilizar tecnologias di-
ferenciadas e por esta razão serem mais ou menos qualifi-
cados. Confiabilidade refere-se à consistência do padrão de 
utilização do instrumento e à extensão em que os indivíduos o 
utilizam no decorrer do tempo (BOHLANDER; SNELL; SHER-
MAN, 2003). A presente pesquisa baseou-se nestes padrões 
para fazer o levantamento da satisfação na utilização dos ins-
trumentos de gestão.

Os instrumentos de gestão pesquisados neste estudo são 
os seguintes: alavancagem operacional e financeira, alianças 
estratégicas, análise das demonstrações contábeis, balanced 
scorecard, benchmarking, custos gerenciais, economic value 
added, fluxo de caixa, gestão da qualidade total, governan-
ça corporativa, integração logística, pesquisas com clien-
tes, planejamento estratégico, ponto de equilíbrio, preço de 
transferência, remuneração por desempenho, retorno sobre 
o investimento, sistema Enterprise Resource Planning (ERP), 
sistema just-in-time e sistema orçamentário.

3 Metodologia da pesquisa
A metodologia da pesquisa adotada compreende um estu-

do empírico descritivo, tendo em vista que procurou verificar 
o grau de satisfação com a utilização de controles de gestão, 
abordados na literatura, em uma realidade observável. A pes-
quisa descritiva, conforme Demo (2000), observa, registra, 
analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. 
Procura descobrir, com precisão, a possível frequência com 
que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os ou-
tros, sua natureza e características.

Para a coleta dos dados a técnica de pesquisa utilizada 
é do tipo levantamento ou survey. Tripodi, Fellin e Meyer 
(1981, p.33) definem esta técnica como “um levantamento de 
informações ou opiniões por meio de um questionário admi-
nistrado a uma amostra (geralmente aleatória) da população 
estudada”. Gil (1999) menciona que as pesquisas de levan-
tamento visam à interrogação direta do que se pretende co-
nhecer, solicitando-se as informações sobre o problema a ser 
estudado, mediante análise quantitativa dos dados.

A abordagem utilizada para análise dos dados é a quan-
titativa, seguindo um plano previamente estabelecido, com 
questionário estruturado e com questões fechadas. De acor-
do com Richardson (1989, p.70), a abordagem quantitativa 
caracteriza-se pelo emprego da quantificação, “tanto nas mo-
dalidades de coleta de informações (opiniões e dados), quan-
to no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, des-
de as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise 
de regressão”. 

O universo de pesquisa deste estudo constitui-se das in-
dústrias automobilísticas estabelecidas no Brasil. A popula-
ção específica do estudo refere-se às indústrias filiadas à As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA), que totalizam 25 empresas. Da população consi-
derada, 13 empresas responderam o questionário da pesqui-
sa. Portanto, estas constituem a amostra do estudo. Trata-se 
de uma amostra por acessibilidade, em que os elementos da 
pesquisa são obtidos com facilidade de acesso, admitindo-se 
representar a população adequadamente (GIL, 1999).

Como instrumento de pesquisa foi enviado, por correio ele-
trônico, um questionário, com perguntas fechadas. O ques-
tionário, de acordo com Gil (1995, p.124), consiste de uma 
“técnica de investigação composta por um número mais ou 
menos elevado de questões apresentadas por escrito às pes-
soas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, cren-
ças, sentimentos, interesses, expectativas, e situações viven-
ciadas”. 

O questionário aplicado é uma adaptação de parte do ins-
trumento de pesquisa utilizado na pesquisa realizada pela 
Bain & Company (2003) com 60 empresas brasileiras. Na par-
te frontal do questionário fizeram-se algumas considerações 
básicas sobre os parâmetros de satisfação que os responden-
tes deveriam levar em conta na atribuição do grau para cada 
instrumento de gestão, especificamente em relação à sua re-
levância estratégica, deficiência de critério, contaminação do 
critério e confiabilidade. Anexo ao questionário apresentou-se 
a conceituação de cada instrumento de gestão, para esclare-
cer os respondentes sobre o seu respectivo significado.

Os dados foram submetidos à análise descritiva, com uso de 
ferramental estatístico, tendo como técnica a estatística descri-
tiva. De acordo com Colauto e Beuren (2006), “a análise descri-
tiva se preocupa fundamentalmente em investigar o que é, ou 
seja, em decobrir as características de um fenômeno”. Para dar 
suporte às inferências, pode-se utilizar de técnicas estatísticas, 
desde as mais simples, como freqüência, até as mais sofisti-
cadas, como coeficiente de correlação, análise de regressão.

A principal limitação da pesquisa está na impossibilidade 
de extrapolar os resultados para todas as empresas da As-
sociação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA), portanto estes se restringem à amostra pesqui-
sada. Também foi considerada a satisfação em relação aos 
instrumentos de gestão tendo como referência os padrões em 
dado momento, com corte transversal no tempo, podendo o 
grau de satisfação apresentar alterações em outros anos por 
possuir situação diferente do momento analisado.

4 Descrição e análise dos dados
Com a descrição e análise dos dados busca-se demonstrar 

o nível de satisfação com a utilização dos instrumentos de 
gestão utilizados pelas indústrias automobilísticas no Brasil. 
No entanto, antes de abordar as questões de pesquisa pro-
priamente ditas, averiguou-se o perfil dos respondentes, com 
ênfase na função que desempenham nas empresas pesqui-
sadas.

Os respondentes das empresas que compõem a amostra 
pesquisada apresentaram maior concentração na função de 
controller, com dez respondentes. Os outros três responden-
tes ocupam os cargos de diretor, analista de planejamento e 
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gerente de riscos, respectivamente. Este perfil permite inferir que os respondentes têm a compreensão necessária para atribuir o 
grau de satisfação aos instrumentos de gestão arrolados.

O grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão foi pesquisado junto aos respondentes do instrumento de 
pesquisa nas dimensões benefícios alcançados, resultados financeiros, capacidade de desempenho de longo prazo, capacidade 
de posicionamento competitivo e integração organizacional.

4.1 Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão na dimensão benefícios alcançados
Para a determinação do grau de satisfação em relação aos instrumentos de gestão, formulou-se uma questão solicitando aos 

respondentes que indicassem o grau de satisfação, assinalando para cada instrumento de gestão uma das seguintes alternativas: 
1 - extremamente satisfeito, 2 - relativamente satisfeito, 3 - nem satisfeito nem insatisfeito, 4 - relativamente insatisfeito e 5 - ex-
tremamente insatisfeito.

A Tabela 1 demonstra o grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação aos benefícios alcançados.
Destaca-se com indicação de extremamente satisfeito o instrumento de gestão custos gerenciais, com 63,64% de frequência. 

Na sequência, com 53,85% de frequência tem-se gestão da qualidade total e sistema orçamentário; com 50,00%, análise das 
demonstrações contábeis; e 46,15%, fluxo de caixa. Os demais instrumentos de gestão foram indicados com menor frequência 
na categoria extremamente satisfeito.

As frequências mais elevadas são encontradas na categoria relativamente satisfeito. O instrumento de gestão com maior frequ-
ência, 80,00%, é alavancagem operacional e financeira. Segue-se o ROI (Retorno sobre o Investimento), com 76,92% de frequ-
ência; o preço de transferência, com 66,67%; o benchmarking, com 61,54%; pesquisas com clientes e planejamento estratégico, 
ambos com 58,33% de frequên cia; e sistema ERP, com 53,85% de satisfação no período analisado.

Na categoria nem satisfeito nem insatisfeito, o destaque está para o instrumento de gestão balanced scorecard, com 66,67% 
de frequência. Na sequência vêm integração logística, com 54,55%, e economic value added, com 42,86% de frequência. Os 
demais instrumentos de gestão apresentam frequências menores ou até nulas. 

Percentuais bem inferiores são encontrados nas outras duas categorias. Na relativamente insatisfeito, a frequência maior, 
28,57%, ficou para sistema just-in-time; seguindo-se remuneração por desempenho, com 25,00%; e ponto de equilíbrio, com 
20,00% de frequência. Com indicação de extremamente insatisfeito o destaque foi para o instrumento de gestão ponto de equilí-
brio, com 20,00% de frequência.

Tabela 1 - Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação aos benefícios alcançados

Instrumentos de gestão Grau de satisfação

Situação / Escala => 1 2 3 4 5

Empresas Respondentes => nº % nº % nº % nº % nº %

Alavancagem Operacional e Financeira 0 0,00 8 80,00 2 20,00 0 0,00 0 0,00

Alianças Estratégicas 2 15,38 7 53,85 3 23,08 1 7,69 0 0,00

Análise das Demonstrações Contábeis 5 50,00 3 30,00 1 10,00 0 0,00 1 10,00

Balanced Scorecard 0 0,00 2 22,22 6 66,67 1 11,11 0 0,00

Benchmarking 2 15,38 8 61,54 1 7,69 2 15,38 0 0,00

Custos Gerenciais 7 63,64 3 27,27 0 0,00 0 0,00 1 9,09

Economic Value Added 0 0,00 3 42,86 3 42,86 1 14,29 0 0,00

Fluxo de Caixa 6 46,15 5 38,46 1 7,69 0 0,00 1 7,69

Gestão da Qualidade Total 7 53,85 5 38,46 0 0,00 1 7,69 0 0,00

Governança Corporativa 2 16,67 5 41,67 4 33,33 1 8,33 0 0,00

Integração Logística 0 0,00 5 45,45 6 54,55 0 0,00 0 0,00

Pesquisas com Clientes 3 25,00 7 58,33 0 0,00 2 16,67 0 0,00

Planejamento Estratégico 4 33,33 7 58,33 0 0,00 1 8,33 0 0,00

Ponto de Equilíbrio 0 0,00 2 40,00 1 20,00 1 20,00 1 20,00

Preço de Transferência 2 16,67 8 66,67 1 8,33 1 8,33 0 0,00

Remuneração por Desempenho 2 16,67 6 50,00 1 8,33 3 25,00 0 0,00

ROI (Retorno sobre o Investimento) 0 0,00 10 76,92 0 0,00 2 15,38 1 7,69

Sistema ERP 0 0,00 7 53,85 5 38,46 1 7,69 0 0,00

Sistema Just-in-Time 2 28,57 3 42,86 0 0,00 2 28,57 0 0,00

Sistema Orçamentário 7 53,85 5 38,46 0 0,00 0 0,00 1 7,69
Fonte: dados da pesquisa.
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4.2 Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão na dimensão resultados financeiros alcançados
Procurou-se também identificar o grau de satisfação dos respondentes com a utilização dos instrumentos de gestão quanto aos 

resultados financeiros alcançados, conforme demonstrado na Tabela 2.

No que se refere aos resultados financeiros, os respondentes foram cautelosos, na categoria extremamente satisfeito, pois 
apontaram poucos instrumentos: custos gerenciais, com 63,64%; benchmarking e sistema orçamentário, ambos com 53,85%. 

Com maiores frequências e maior quantidade de instrumentos constata-se a categoria relativamente satisfeito. Em ordem 
decrescente tem-se: economic value added, frequência de 85,71%; sistema ERP, com 69,23%; balanced scorecard, pesquisas 
com clientes, planejamento estratégico e remuneração por desempenho, todos com 66,67%. Na sequência consta integração 
logística, com 63,64%; ROI (retorno sobre o investimento), com 53,85%; governança corporativa e preço de transferência, ambos 
com 50% de frequência.

Nas categorias relativamente insatisfeito e extremamente insatisfeito, mesmo com percentuais baixos, o destaque é para os 
instrumentos de gestão: ponto de equilíbrio, com 20,00% de frequência; e sistema just-in-time, com 14,29% de frequência.

Tabela 2 - Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação aos resultados financeiros

Instrumentos Grau de satisfação

Situação / Escala => 1 2 3 4 5

Empresas Respondentes => nº % nº % nº % nº % nº %

Alavancagem Operacional e Financeira 0 0,00 2 20,00 8 80,00 0 0,00 0 0,00

Alianças Estratégicas 3 23,08 6 46,15 3 23,08 1 7,69 0 0,00

Análise das Demonstrações Contábeis 4 40,00 4 40,00 1 10,00 0 0,00 1 10,00

Balanced Scorecard 0 0,00 6 66,67 2 22,22 1 11,11 0 0,00

Benchmarking 7 53,85 3 23,08 2 15,38 1 7,69 0 0,00

Custos Gerenciais 7 63,64 3 27,27 0 0,00 0 0,00 1 9,09

Economic Value Added 0 0,00 6 85,71 0 0,00 0 0,00 1 14,29

Fluxo de Caixa 5 38,46 1 7,69 6 46,15 0 0,00 1 7,69

Gestão da Qualidade Total 6 46,15 5 38,46 1 7,69 0 0,00 1 7,69

Governança Corporativa 0 0,00 6 50,00 5 41,67 1 8,33 0 0,00

Integração Logística 0 0,00 7 63,64 3 27,27 1 9,09 0 0,00

Pesquisas com Clientes 2 16,67 8 66,67 0 0,00 1 8,33 1 8,33

Planejamento Estratégico 1 8,33 8 66,67 2 16,67 1 8,33 0 0,00

Ponto de Equilíbrio 0 0,00 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00

Preço de Transferência 2 16,67 6 50,00 3 25,00 0 0,00 1 8,33

Remuneração por Desempenho 0 0,00 8 66,67 4 33,33 0 0,00 0 0,00

ROI (Retorno sobre o Investimento) 3 23,08 7 53,85 0 0,00 2 15,38 1 7,69

Sistema ERP 2 15,38 9 69,23 1 7,69 0 0,00 1 7,69

Sistema Just-in-Time 0 0,00 3 42,86 3 42,86 1 14,29 0 0,00

Sistema Orçamentário 7 53,85 5 38,46 0 0,00 0 0,00 1 7,69
Fonte: dados da pesquisa.

4.3 Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão na dimensão capacidade 
de desempenho de longo prazo

Adicionalmente, buscou-se identificar o nível de satisfação dos respondentes em relação aos instrumentos de gestão quanto 
à capacidade de desempenho de longo prazo, cujos resultados constam na Tabela 3.

Possuem destaque nas categorias extremamente satisfeito e relativamente satisfeito, em ordem decrescente, os seguintes 
instrumentos de gestão: sistema ERP, com 92,31% de frequência; governança corporativa, com 91,67%; balanced scorecard, 
com 88,89%; sistema just-in-time, com 85,71%; integração logística, com 81,82%; ROI (retorno sobre o investimento) e sistema 
orçamentário, ambos com 76,92%. Depois, planejamento estratégico, com 66,67%; custos gerenciais, com 63,64%; pesquisas 
com clientes, preço de transferência e remuneração por desempenho, todos com 58,33%; e ecnomic value added, com 57,14% 
de frequência.

Quanto à categoria relativamente insatisfeito, destaque para os instrumentos de gestão: ponto de equilíbrio, com 20%; e ben-
chmarking vem logo após, com frequência de 15,38%. A extrema insatisfação fica por conta do instrumento de gestão economic 
value added, com 14,29% de frequência. 
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Tabela 3 - Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação ao desempenho de longo prazo

Instrumentos Grau de satisfação

Situação / Escala => 1 2 3 4 5

Empresas Respondentes => nº % nº % nº % nº % nº %

Alavancagem Operacional e Financeira 4 40,00 2 20,00 4 40,00 0 0,00 0 0,00

Alianças Estratégicas 3 23,08 6 46,15 3 23,08 0 0,00 1 7,69

Análise das Demonstrações Contábeis 4 40,00 2 20,00 3 30,00 0 0,00 1 10,00

Balanced Scorecard 0 0,00 8 88,89 0 0,00 0 0,00 1 11,11

Benchmarking 6 46,15 5 38,46 0 0,00 2 15,38 0 0,00

Custos Gerenciais 7 63,64 3 27,27 0 0,00 0 0,00 1 9,09

Economic Value Added 4 57,14 2 28,57 0 0,00 0 0,00 1 14,29

Fluxo de Caixa 6 46,15 5 38,46 1 7,69 0 0,00 1 7,69

Gestão da Qualidade Total 6 46,15 6 46,15 0 0,00 0 0,00 1 7,69

Governança Corporativa 0 0,00 11 91,67 0 0,00 0 0,00 1 8,33

Integração Logística 0 0,00 9 81,82 1 9,09 0 0,00 1 9,09

Pesquisas com Clientes 3 25,00 7 58,33 0 0,00 1 8,33 1 8,33

Planejamento Estratégico 8 66,67 3 25,00 0 0,00 0 0,00 1 8,33

Ponto de Equilíbrio 0 0,00 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00

Preço de Transferência 0 0,00 7 58,33 4 33,33 0 0,00 1 8,33

Remuneração por Desempenho 7 58,33 3 25,00 1 8,33 0 0,00 1 8,33

ROI (Retorno sobre o Investimento) 0 0,00 10 76,92 0 0,00 2 15,38 1 7,69

Sistema ERP 0 0,00 12 92,31 0 0,00 1 7,69 0 0,00

Sistema Just-in-Time 0 0,00 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00

Sistema Orçamentário 10 76,92 2 15,38 0 0,00 0 0,00 1 7,69
Fonte: dados da pesquisa.

4.4 Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão na dimensão capacidade 
de posicionamento competitivo

Procurou-se investigar, em relação ao desempenho de posicionamento competitivo, quanto os respondestes estão satisfeitos 
com os instrumentos de gestão. A Tabela 4 demonstra o grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em re-
lação à capacidade de posicionamento competitivo.

Obtiveram destaque na categoria satisfação extrema os instrumentos de gestão: gestão da qualidade total, com 76,92% de 
frequência; planejamento estratégico, com 66,67%; custos gerenciais, com 63,64%; fluxo de caixa, com 61,54%; pesquisas com 
clientes, com 58,33%; alavancagem operacional e financeira, com 50,00% de frequência.

A categoria relativamente satisfeito apresenta maior frequência nos seguintes instrumentos de gestão: governança corporativa, 
com 91,67% de frequência; economic value added e sistema just-in-time, ambos com 85,71%; sistema orçamentário, com 69,23% 
de frequência. Seguem-se balanced scorecard e preço de transferência, ambos com 66,67%; sistema ERP, com 53,85%; e aná-
lise das demonstrações contábeis, com 50,00% de frequência.

 Os instrumentos de gestão apontados com maior ênfase na categoria relativamente insatisfeito são: ponto de equilíbrio, 
com 40,00% de frequência; benchmarking e ROI (retorno sobre investimento), ambos com 15,38% de frequência. Na categoria 
extremamente insatisfeito apenas houve eventuais indicações para instrumentos que já constam com destaque nas outras cate-
gorias.
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Tabela 4 - Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação à 
capacidade de posicionamento competitivo

Instrumentos Grau de satisfação

Situação / Escala => 1 2 3 4 5

Empresas Respondentes => nº % nº % nº % nº % nº %

Alavancagem Operacional e Financeira 5 50,00 1 10,00 4 40,00 0 0,00 0 0,00

Alianças Estratégicas 2 15,38 6 46,15 4 30,77 1 7,69 0 0,00

Análise das Demonstrações Contábeis 1 10,00 5 50,00 3 30,00 0 0,00 1 10,00

Balanced Scorecard 0 0,00 6 66,67 2 22,22 1 11,11 0 0,00

Benchmarking 5 38,46 6 46,15 0 0,00 2 15,38 0 0,00

Custos Gerenciais 7 63,64 2 18,18 1 9,09 0 0,00 1 9,09

Economic Value Added 0 0,00 6 85,71 0 0,00 0 0,00 1 14,29

Fluxo de Caixa 8 61,54 3 23,08 1 7,69 0 0,00 1 7,69

Gestão da Qualidade Total 10 76,92 2 15,38 0 0,00 0 0,00 1 7,69

Governança Corporativa 0 0,00 11 91,67 0 0,00 1 8,33 0 0,00

Integração Logística 0 0,00 4 36,36 7 63,64 0 0,00 0 0,00

Pesquisas com Clientes 7 58,33 3 25,00 0 0,00 2 16,67 0 0,00

Planejamento Estratégico 8 66,67 3 25,00 0 0,00 0 0,00 1 8,33

Ponto de Equilíbrio 0 0,00 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00

Preço de Transferência 0 0,00 8 66,67 4 33,33 0 0,00 0 0,00

Remuneração por Desempenho 0 0,00 5 41,67 6 50,00 1 8,33 0 0,00

ROI (Retorno sobre o Investimento) 5 38,46 4 30,77 1 7,69 2 15,38 1 7,69

Sistema ERP 0 0,00 7 53,85 5 38,46 1 7,69 0 0,00

Sistema Just-in-Time 0 0,00 6 85,71 0 0,00 1 14,29 0 0,00

Sistema Orçamentário 3 23,08 9 69,23 0 0,00 0 0,00 1 7,69
Fonte: dados da pesquisa.

4.5 Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão na dimensão integração organizacional
Com esta questão, buscou-se verificar o grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão tendo como base a 

integração organizacional.  A Tabela 5 demonstra o grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação 
à dimensão integração organizacional.

Os respondentes foram cautelosos na atribuição do grau de satisfação na categoria extremamente satisfeito, sendo que 7 ins-
trumentos não obtiveram nenhuma indicação. Os apontados com maior frequência são: gestão da qualidade total, com 76,92%; 
balanced scorcard, com 66,67%; e fluxo de caixa, com 53,85% de frequência.

Na categoria relativamente satisfeito obtiveram destaque: a governança corporativa, com 91,67% de frequência; economic va-
lue added, com 71,43%; sistema ERP e sistema orçamentário, ambos com 69,23% de frequência. Seguem-se alianças estratégi-
cas, com 61,54%; pesquisas com clientes e remuneração com desempenho, ambos com 58,33%. Depois vêm custos gerenciais, 
com 54,55%; ROI (retorno sobre o investimento), com 53,85%; e planejamento estratégico, com 50,00% de frequência.

Com frequências baixas, mas as mais significativas na categoria relativamente insatisfeito, tem-se: benchmarking, com 15,38%, 
e sistema just-in-time, com 14,29% de frequência. Na categoria extremamente insatisfeito, os instrumentos mais apontados, mas 
com frequências baixas, são: análise das demonstrações contábeis, com 10,00%, e preço de transferência, com 8,33% de fre-
quência.
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Tabela 5 - Grau de satisfação com a utilização dos instrumentos de gestão em relação à 
dimensão de integração organizacional

Instrumentos Grau de satisfação

Situação / Escala => 1 2 3 4 5

Empresas Respondentes => nº % nº % nº % nº % nº %

Alavancagem Operacional e Financeira 4 40,00 1 10,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00

Alianças Estratégicas 0 0,00 8 61,54 4 30,77 1 7,69 0 0,00

Análise das Demonstrações Contábeis 1 10,00 4 40,00 4 40,00 0 0,00 1 10,00

Balanced Scorecard 6 66,67 1 11,11 1 11,11 0 0,00 1 11,11

Benchmarking 6 46,15 5 38,46 0 0,00 2 15,38 0 0,00

Custos Gerenciais 4 36,36 6 54,55 0 0,00 0 0,00 1 9,09

Economic Value Added 0 0,00 5 71,43 1 14,29 0 0,00 1 14,29

Fluxo de Caixa 7 53,85 4 30,77 1 7,69 1 7,69 0 0,00

Gestão da Qualidade Total 10 76,92 2 15,38 0 0,00 0 0,00 1 7,69

Governança Corporativa 0 0,00 11 91,67 0 0,00 1 8,33 0 0,00

Integração Logística 4 36,36 4 36,36 3 27,27 0 0,00 0 0,00

Pesquisas com Clientes 3 25,00 7 58,33 0 0,00 1 8,33 1 8,33

Planejamento Estratégico 5 41,67 6 50,00 0 0,00 0 0,00 1 8,33

Ponto de Equilíbrio 0 0,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 0 0,00

Preço de Transferência 4 33,33 2 16,67 5 41,67 0 0,00 1 8,33

Remuneração por Desempenho 3 25,00 7 58,33 1 8,33 1 8,33 0 0,00

ROI (Retorno sobre o Investimento) 0 0,00 7 53,85 3 23,08 2 15,38 1 7,69

Sistema ERP 0 0,00 9 69,23 3 23,08 0 0,00 1 7,69

Sistema Just-in-Time 0 0,00 3 42,86 3 42,86 1 14,29 0 0,00

Sistema Orçamentário 3 23,08 9 69,23 0 0,00 0 0,00 1 7,69
Fonte: dados da pesquisa.

4.6 Melhores instrumentos de gestão de acordo com o grau de satisfação dos respondentes da pesquisa
A Tabela 6 apresenta os melhores instrumentos de gestão de acordo com o grau de satisfação dos respondentes, quanto à 

utilização dos mesmos em cada dimensão pesquisada. Tomou-se por base apenas os instrumentos que alcançaram níveis de 
frequência superiores a 60%, classificados como satisfação extrema. 

Tabela 6 - Melhores instrumentos de gestão de acordo com o grau de satisfação dos respondentes da pesquisa

Dimensões de análise => Benefícios alcançados
Resultados 
financeiros

Desempenho a 
longo prazo

Posicionamento 
competitivo

Integração 
organizacional

Categorias de satisfação => Extrema Satisfação Extrema Satisfação Extrema Satisfação Extrema Satisfação Extrema Satisfação

Balanced Scorecard 6 indústrias

Custos Gerenciais 7 indústrias 7 indústrias 7 indústrias 7 indústrias

Fluxo de Caixa 8 indústrias

Gestão da Qualidade Total 10 indústrias 10 indústrias

Planejamento Estratégico 8 indústrias 8 indústrias

Sistema Orçamentário 10 indústrias
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que os instrumentos de gestão geraram graus distintos de satisfação quando considerados nas dimensões pesqui-
sadas. Custos gerenciais foi o instrumento de gestão que proporcionou maior amplitude de satisfação entre os 20 instrumentos 
investigados na pesquisa, com destaque nas dimensões benefícios alcançados, resultados financeiros, desempenho a longo 
prazo e capacidade de posicionamento competitivo.

PENSAR_53.indd   23 23/04/2012   10:05:08



Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 53, p. 5 - 15, jan/abr. 201224 

Sérgio Cavagnoli Guth Ilse Maria Beuren

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 53, p. 16 - 25, jan/abr. 2012

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

Outros instrumentos que se destacaram em termos de am-
plitude de satisfação foram planejamento estratégico e ges-
tão da qualidade total. Os instrumentos balanced scorecard, 
sistema orçamentário e fluxo de caixa, que também possuem 
níveis de satisfação relevantes, mas com menor amplitude, 
foram destacados em um tipo de desempenho pesquisado.

Verifica-se a existência do entrelaçamento dos instrumen-
tos planejamento estratégico, sistema orçamentário e fluxo de 
caixa, quanto ao desempenho de longo prazo e capacidade 
de posicionamento competitivo, pois estes instrumentos pos-
suem afinidades.

5 CONCLUSÕES
O objetivo deste estudo foi verificar o grau de satisfação 

com o uso dos instrumentos de gestão nas indústrias auto-
mobilísticas no Brasil. Assim efetuou-se uma pesquisa do tipo 
levantamento sobre o grau de satisfação com a utilização de 
instrumentos de gestão, nas dimensões de benefícios alcan-
çados, resultados financeiros, capacidade de desempenho de 
longo prazo, capacidade de posicionamento competitivo e in-
tegração organizacional.

Para a determinação do grau de satisfação com a utiliza-
ção dos instrumentos de gestão, no período definido, formu-
laram-se questões para as cinco dimensões,  solicitando-se 
que os respondentes indicassem o grau de satisfação, assi-
nalando para cada instrumento de gestão uma das seguintes 
alternativas: extremamente satisfeito, relativamente satisfeito, 
nem satisfeito nem insatisfeito, relativamente insatisfeito e ex-
tremamente insatisfeito.

No que se refere à dimensão benefícios alcançados tem-
-se como instrumentos destacados, nas categorias extrema-
mente satisfeito e relativamente safisfeito, em ordem decres-
cente, os seguintes: alavancagem operacional e financeira, 
ROI (retorno sobre o investimento), preço de transferência, 
custos gerenciais, benchmarking, pesquisas com clientes, 
planejamento estratégico, gestão da qualidade total, sistema 
orçamentário, análise das demonstrações contábeis e fluxo 
de caixa. Os instrumentos de gestão apontados nas cate-
gorias relativamente insatisfeito e extremamente insatisfeito 
são, respectivamente: sistema just-in-time, remuneração por 
desempenho e ponto de equilíbrio.  

Quanto à dimensão resultados financeiros, tem-se como 
instrumentos de maior frequência nas categorias extrema-
mente satisfeito e relativamente satisfeito: economic value 
added, sistema ERP, balanced scorecard, pesquisas com 
clientes, planejamento estratégico, remuneração por desem-
penho, custos gerenciais, integração logística, benchmarking, 
ROI (retorno sobre o investimento), sistema orçamentário, 
governança corporativa e preço de transferência. Os instru-
mentos de gestão com maior frequência nas categorias rela-
tivamente insatisfeiro e extremamente insatisfeito são: ponto 
de equilíbrio e sistema just-in-time.

Em se tratando da dimensão capacidade de desempenho 
de longo prazo, nas categorias extremamente satisfeito e re-
lativamente satisfeito, em ordem decrescente, tem-se como 
instrumentos destacados: sistema ERP, governança corpo-
rativa,  balanced scorecard, sistema just-in-time, integração 
logística, ROI retorno sobre o investimento), sistema orça-

mentário, planejamento estratégico, custos gerenciais, pes-
quisas com clientes, remuneração por desempenho, preço de 
transferência e economic value added. Os instrumentos mais 
apontados nas categorias relativamente insatisfeito e extre-
mamente insatisfeito são ponto de equilíbrio e benchmarking. 

Com relação à dimensão capacidade de posicionamento 
competitivo, destacam-se nas categorias extremamente satis-
feito e relativamente satisfeito os seguintes: governança cor-
porativa, economic value added, sistema just-in-time, gestão 
da qualidade total, sistema orçamentário, balanced scorecard, 
planejamento estratégico, preço de transferência, custos ge-
renciais, fluxo de caixa, pesquisas com clientes, sistema ERP, 
alavancagem operacional e financeira e análise das demons-
trações contábeis. Nas categorias relativamente insatisfeito e 
extremamente insatisfeito constam: ponto de equilíbrio, ben-
chmarking e ROI (retorno sobre o investimento).

Quanto à dimensão integração organizacional, os res-
pondentes elegeram como extremamente satisfeito e relati-
vamente satisfeito, em ordem decrescente: governança cor-
porativa, gestão da qualidade total, economic value added, 
sistema ERP, sistema orçamentário, balanced scorecard, 
alianças estratégicas, pesquisas com clientes, remuneração 
por desempenho, custos gerenciais, fluxo de caixa, ROI (re-
torno sobre o investimento) e planejamento estratégico. Nas 
categorias relativamente insatisfeito e extremamente insatis-
feito o destaque é para benchmarking e sistema just-in-time.

Conclui-se, fundamentado nos padrões considerados para 
fazer o levantamento da satisfação (a relevância estratégi-
ca, a deficiência de critério, a contaminação do critério e a 
confiabilidade, apontados por BOHLANDER; SNELL; SHER-
MAN, 2003), que o instrumento de gestão que se destacou 
foi custos gerenciais. Este aparece com frequência expres-
siva de satisfação nas dimensões de benefícios alcançados, 
resultados financeiros, capacidade de desempenho de longo 
prazo, capacidade de posicionamento competitivo e integra-
ção organizacional. Analisaram-se também os instrumentos 
de maior incidência de insatisfação, destacando-se o controle 
de gestão ponto de equilíbrio.

De forma mais analítica, nas dimensões benefícios alcan-
çados e resultados financeiros, o instrumento de gestão de 
destaque foi custos gerenciais. Porém, na dimensão desem-
penho de longo prazo, três instrumentos alcançaram eleva-
dos índices de satisfação, sendo eles sistema orçamentário, 
planejamento estratégico e custos gerenciais. A dimensão 
posicionamento competitivo apresentou quatro instrumentos 
de gestão com elevado nível de satisfação, na ordem: gestão 
da qualidade total, planejamento estratégico, fluxo de caixa e 
custos gerenciais. Na dimensão integração organizacional, o 
instrumento gestão da qualidade total também obteve alto ín-
dice de satisfação, mas é apontado outro instrumento de ges-
tão com elevado grau de satisfação, o balanced scorecard.

Depreende-se que nas dimensões benefícios alcançados 
e resultados financeiros, o grau de satisfação se concentrou 
mais em controles de gestão com características financeiras, 
como é o caso de custos gerenciais. Nas dimensões desem-
penho de longo prazo e posicionamento competitivo, já são 
apontados instrumentos de gestão com conotação mais quali-
tativa (planejamento estratégico e gestão da qualidade), mas 
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ainda é forte o enfoque quantitativo (custos gerenciais, fluxo 
de caixa, sistema orçamentário). Somente a dimensão inte-
gração organizacional dá destaque a instrumentos de gestão 
com conotação mais qualitativa (gestão da qualidade total e 
balanced scorecard).

Embora a literatura ressalte a importância e necessidade 
de indicadores não financeiros no processo de gestão, obser-
va-se que ainda há predomínio de controles de gestão que 
fornecem indicadores financeiros nas indústrias pesquisadas. 
Como a pesquisa foi realizada com corte transversal no tem-
po, é possível que futuros eventos econômicos específicos do 
setor ou mudanças na economia e política mundial venham 
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apontar resultados diferentes em pesquisas posteriores nes-
tas indústrias.

Adicionalmente, o grau de satisfação indicado pelos res-
pondentes com o uso dos instrumentos de gestão nas indús-
trias automobilísticas pesquisadas pode estar influenciado 
pelos diferentes pesos atribuídos a cada um dos padrões – a 
relevância estratégica, a deficiência de critério, a contami-
nação do critério e a confiabilidade – preconizados por Bo-
hlander, Snell e Sherman (2003). Recomenda-se que futuras 
pesquisas investiguem a influência do peso de cada um dos 
padrões no grau de satisfação de uso de instrumentos de ges-
tão nestas indústrias.
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Resumo 
O presente estudo tem como principal objetivo investigar 

se as empresas concessionárias de serviços públicos man-
têm investimentos em responsabilidade social semelhantes 
aos das empresas não concessionárias de serviços públicos. 
Trata-se de pesquisa descritiva, de natureza quantitativa, que 
adota os procedimentos bibliográfico e documental. A amos-
tra reuniu oito empresas integrantes do Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial (ISE), da Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros (BM&FBovespa) nos biênios 2005/2006 a 2009/2010, 
distribuídas em dois grupos: quatro concessionárias de ser-
viços públicos e quatro não concessionárias. Foram utiliza-
das como variáveis de cada empresa as proporções entre 
seus indicadores sociais externos e indicadores ambientais 
e a receita líquida, a partir de dados extraídos dos Balanços 
Sociais dos citados períodos. Para avaliação estatística do 
comportamento das três citadas variáveis, foi utilizado o teste 
não paramétrico de Mann-Whitney. Em seguida, procedeu-
-se a uma comparação das variáveis por grupo de empresas 
(concessionárias e não concessionárias) para investigar se os 
investimentos em responsabilidade social são semelhantes 
entre os grupos. Os resultados evidenciaram que somente a 
proporção entre os investimentos com indicadores sociais ex-
ternos e a receita líquida não apresenta diferença significativa 
na comparação das médias dos dois grupos de empresas.
Palavras-chave: Responsabilidade Social Corporativa. Índi-
ce de Sustentabilidade Empresarial. Empresas concessioná-
rias de serviços públicos.
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Abstract
The main objective of the present study is to investigate 

if the licensed public service companies keep investments in 
social responsibility similar to the non-licensed public service 
companies. It is a descriptive research of quantitative nature 
and adopts bibliographical and documental procedures. The 
sample consists of eight companies which were members of 
the “Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE” (Business 
Sustainability Index), of the “Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros – BM&FBovespa” in 2005/2006 to 2009/2010. They 
have been divided into two groups: four licensed public ser-
vice companies and four non-licensed companies. The res-
pective variables of each company used were the proportions 
between their investments with external social indicators and 
environmental indicators and their net revenues, from data ga-
thered in social reports of the aforementioned periods. In order 
to provide a statistic evaluation of the behavior of the three va-
riables mentioned, the non-parametric Mann-Whitney test was 
used. Subsequently, there was a comparison of the variables 
by groups of companies (licensed and non-licensed) in order 
to investigate whether their investments on social responsi-
bility are similar. The results provide evidence that only the 
proportion between investments with external social indicators 
and net revenue do not present significant difference in the 
comparison of the averages in the two groups of companies.
Key words: Corporative Social Responsibility. Business Sus-
tainability Index. Licensed Public Service Companies.

1 INTRODUÇÃO
A cada dia que passa, a sociedade civil mostra-se mais 

atenta à conduta das empresas, exigindo de seus gestores, 
sistematicamente, posturas éticas e coerentes, especialmen-
te no tocante a temas socioambientais. Na busca do alcance 
de seus objetivos, dentre eles o lucro, as empresas passam a 
levar em consideração os impactos de suas atividades opera-
cionais sobre o meio ambiente e sobre a sociedade. O resul-
tado dessa reflexão pode ser conhecido por meio de projetos 
e ações implementados pelas empresas, no intuito de gerar 
emprego e renda, treinar pessoas, preservar o meio ambien-
te, melhorar o bem-estar da comunidade, bem como garantir 
maior retorno financeiro aos acionistas.

A responsabilidade social é apontada como um fenômeno 
que leva as empresas a repensar seu papel institucional e 
a maneira de conduzir os negócios corporativos, como alter-
nativa para sobreviver no mercado globalizado, o que requer 
postura ética e responsável em todas as relações organi-
zacionais. Uma atuação socialmente responsável pode ser 
entendida como a maneira adotada pela empresa ao ofertar 
seus produtos e serviços, proteger o meio ambiente e contri-
buir para o desenvolvimento social, ou seja, a maneira como 
desempenha seu papel social, não sendo bastante cumprir a 
lei, mas atuar no que é importante para a sua gestão e para 
a coletividade.

Nesse contexto, é relevante a atuação das empresas con-
cessionárias de serviços públicos, na medida em que promo-
vem mudanças nas esferas social, cultural, ambiental e eco-
nômica, tendo em vista que suas atividades são delegadas 

pela Administração Pública em áreas que impactam direta-
mente a realidade da comunidade em seu entorno. 

A concessão de serviço público no Brasil é regida pela Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, cujo art. 2º, inciso II de-
fine concessão de serviço público como “a delegação de sua 
prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio 
de empresas que demonstre capacidade para seu desempe-
nho, por sua conta e risco e por prazo determinado”. Ressalta-
-se ainda que a concessão de serviço público é formalizada 
mediante contrato e deve observar os termos da referida lei, 
as normas pertinentes e o edital de licitação. Ainda de acordo 
com a Lei nº 8.987, o contrato é feito pela Administração Pú-
blica, a qual delega a outrem a prestação de um serviço pú-
blico, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta 
e risco, mediante tarifa ou outra modalidade de contrapres-
tação. Pode-se dar concessão às sociedades empresariais 
privadas ou de economia mista. As sociedades privadas que 
se responsabilizam pela prestação de serviços públicos são 
denominadas empresas concessionárias ou permissionárias 
de serviços públicos.

Assim, o presente estudo se desenvolve em torno da se-
guinte questão: Existe semelhança entre os investimentos 
com responsabilidade social corporativa das empresas con-
cessionárias de serviços públicos e os investimentos das em-
presas não concessionárias?

O presente estudo tem como principal objetivo investigar 
se as empresas concessionárias de serviços públicos man-
têm investimentos em responsabilidade social semelhantes 
aos das empresas não concessionárias de serviços públicos. 
Para o alcance desse objetivo, foram analisados os investi-
mentos referentes à responsabilidade social corporativa das 
empresas listadas em todas as versões do Índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE), da Bolsa de Valores, Mercado-
rias e Futuros (BM&FBovespa).

A preferência por tais empresas deve-se ao fato de o ISE 
reunir corporações com reconhecido comprometimento com 
a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, 
bem assim por atuar como promotor das boas práticas so-
cioambientais no meio empresarial brasileiro. O ISE foi cria-
do em dezembro de 2005 pela BM&FBovespa em parceria 
com diversas outras organizações, a partir da constatação da 
tendência mundial de preferência dos investidores por ações 
de empresas socialmente rentáveis, responsáveis e sustentá-
veis. Tais aplicações consideram que, por estar mais prepara-
da para enfrentar riscos econômicos, sociais e ambientais, a 
empresa sustentável tende a gerar mais valor para o acionista 
no longo prazo.

O estudo foi estruturado em cinco seções, incluindo esta 
introdução. A seguir, apresenta-se a revisão da literatura, 
contextualizando a responsabilidade social corporativa, o ba-
lanço social e as empresas concessionárias de serviços pú-
blicos. Na terceira seção, define-se o proceder metodológico, 
contemplando as variáveis estudadas, a amostra e a coleta 
dos dados, a análise estatística e a hipótese da pesquisa. Nas 
duas últimas seções são apresentados, respectivamente, os 
resultados da pesquisa e as conclusões.
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2 Referencial Teórico
2.1 Responsabilidade Social Corporativa

Responsabilidade social corporativa é um tema contempo-
râneo cercado de polêmicas, dado que até meados do século 
XX a premissa regente das empresas privadas restringia-se à 
formação do lucro, imprescindível aos seus acionistas. Defen-
sores da ética corporativa passaram a contestar a premissa 
microeconômica até então vigente. A academia, a sociedade e, 
principalmente, o mercado de capitais passaram a cobrar das 
empresas uma postura mais responsável em relação à comu-
nidade, aos clientes e ao meio ambiente (HOLANDA, 2009).

Surgiu então, a abordagem da Teoria dos Stakeholders, 
contrapondo-se à Teoria da Maximização da Riqueza dos 
Acionistas. Abordada inicialmente por Eduard Freeman, na 
obra The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Direc-
tions, o modelo de gestão baseado na Teoria dos Stakehol-
ders prevê que, ao serem alocados recursos na organização, 
torna-se necessário levar em conta os impactos dessa aloca-
ção em diversos grupos de interesse dentro e fora da organi-
zação (MACHADO FILHO, 2002).

Segundo Santana (2008), a primeira abordagem da res-
ponsabilidade social corporativa coube a Carnegie no artigo 
“Evangelho da Riqueza”, publicado em 1898. A compreensão 
de Carnegie sobre a responsabilidade social das organiza-
ções baseava-se em dois princípios básicos: a caridade e a 
custódia. A caridade consistia na ajuda que as pessoas mais 
afortunadas concediam aos mais necessitados, enquanto a 
custódia referia-se à exigência de que as empresas e os ricos 
utilizassem seus patrimônios em beneficio da sociedade.

Contudo, o ponto inicial das discussões sobre a respon-
sabilidade social corporativa nos negócios teve início com o 
filósofo Howard Bowen, que, na década de 1950, introduziu 
nos debates acadêmicos as responsabilidades que a socie-
dade deve esperar dos dirigentes das empresas. O estudo 
de Bowen salienta que as empresas devem seguir linhas de 
atuação que sejam desejáveis no tocante aos objetivos e va-
lores da sociedade (MACHADO FILHO, 2002; BORBA, 2005).

Segundo Oliveira et al (2006), somente a partir da década 
de 1970, quando as questões ambientais e sociais passaram 
a ser temas de grande preocupação na sociedade, é que o 
conceito de responsabilidade social corporativa ganhou proje-
ção e se desenvolveu.

Com a finalidade de ilustrar a multiplicidade de interpreta-
ções do conceito, Oliveira (1984, p. 204) comenta:

Para uns, é tomada como uma responsabilidade legal ou obri-
gação social; para outros, é o comportamento socialmente 
responsável em que se observa a ética; e para outros, ainda, 
não passa de contribuições de caridade que a empresa deve 
fazer. Há também os que admitam que a responsabilidade so-
cial seja, exclusivamente, a responsabilidade de pagar bem 
aos empregados e dar-lhes bom tratamento. Logicamente, 
responsabilidade social das empresas é tudo isso, muito em-
bora não seja, somente, esses itens isoladamente.

Na citação de Oliveira (1984) observa-se que a responsa-
bilidade social é algo bem mais complexo do que se costuma 
pensar, reunindo, portanto, muitos compromissos das empre-

sas. Tinoco (2006, p. 116) também considera o termo abran-
gente, ao comentar:

Seu conceito está muito mais próximo das estratégias de 
sustentabilidade de longo prazo das empresas que, em sua 
lógica de performance e lucros, passam a incluir a necessária 
preocupação com os efeitos das atividades desenvolvidas e o 
objetivo de proporcionar bem-estar para a sociedade.

De acordo com o Instituto Ethos (2001), a empresa social-
mente responsável vai além da obrigação de respeitar as leis, 
pagar impostos e observar as adequadas condições de se-
gurança e saúde de seus colaboradores. A responsabilidade 
social corporativa é tida como uma forma de relação entre a 
empresa e a sociedade, pois visa também à satisfação dos fun-
cionários e ao bem-estar da sociedade (OLIVEIRA et al, 2004).

Dessa forma, pode-se definir a responsabilidade social 
corporativa como sendo o comprometimento voluntário das 
organizações com o desempenho de atividades que, direta ou 
indiretamente ligadas ao seu objeto social, contribuam para 
uma sociedade mais justa e para um ambiente mais saudável. 
Com base nesse entendimento, a gestão das empresas não 
pode nem deve ser norteada apenas para o cumprimento de 
interesses de seus proprietários, mas também pelos de ou-
tros, como, por exemplo, os colaboradores, as comunidades 
locais, os clientes, os fornecedores, os concorrentes, o Esta-
do e a sociedade em geral.

2.2 Sustentabilidade Empresarial
Além de conciliar a boa operacionalização com a preserva-

ção do meio ambiente, a sustentabilidade empresarial caracte-
riza-se pela gestão eficiente, responsável e sustentável, geran-
do benefícios para todas as partes interessadas, que investem 
recursos financeiros, produzem ou utilizam serviços, ao mesmo 
tempo resguardando o ambiente onde atua a empresa.

De acordo com Machado et al (2009, p. 26):

O conceito de sustentabilidade foi inicialmente utilizado nas 
disciplinas de Economia Ambiental e Ética Empresarial (BAR-
BOSA, 2007), caracterizando-se como um termo interdiscipli-
nar, uma vez que é usado em várias áreas do conhecimento. 
A sustentabilidade pode ser entendida como uma questão de 
se estabelecer distribuição igualitária de bem-estar associado 
aos recursos naturais nas dimensões inter e intratemporal.

Rabelo (2008) ensina que a sustentabilidade empresarial 
caracteriza-se pela adoção de práticas que suprem as ne-
cessidades atuais sem comprometer a capacidade das gera-
ções futuras de atender às suas posteriores necessidades e, 
além disso, garantem uma boa imagem mercadológica para 
seus produtos e serviços, pois demonstram o respeito e a 
preocupação com as condições ambientais e da sociedade. 
Percebe-se, portanto, que a sustentabilidade empresarial se 
expande também para questões relacionadas a estratégias 
mercadológicas, visando à melhoria da imagem da empresa 
perante seus stakeholders.

A sustentabilidade empresarial tem sido entendida como 
a aplicação e integração de três componentes do desenvolvi-
mento sustentável (triple bottom line): econômico, ambien-
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tal e social. A integração desses componentes deve ser 
considerada também no aspecto temporal (curto e longo 
prazo) (ELKINGTON, 1997).

Segundo Savitz (2006), o triple bottom line significa que 
a gestão do negócio considera não somente questões eco-
nômicas, sociais e de meio ambiente. Deve considerar ainda 
que o sucesso dos negócios no longo prazo dependerá da 
área estratégica onde os interesses dos stakeholders devem 
coincidir com os interesses da empresa. Ou seja, é importante 
identificar e reforçar os laços da empresa com a sociedade, o 
meio ambiente e os resultados econômicos. 

O conceito de sustentabilidade empresarial tem sido de-
senvolvido e aplicado em diversos estudos, considerando al-
gumas medidas, como, por exemplo, a análise de valorização 
das ações de empresas que investem em responsabilidade 
socioambiental.

Em 1999, a Bolsa de Valores de Nova Iorque criou o Índi-
ce de Sustentabilidade Dow Jones (Dow Jones Sustainability 
Index – DSJI), pioneiro na avaliação do desempenho finan-
ceiro das empresas líderes em sustentabilidade. Em 2005, a 
BM&FBovespa criou o ISE, que, com base no triple bottom 
line, reuniu em sua primeira carteira ações de 28 empresas.

O ISE contempla empresas com relevante comprome-
timento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 
empresarial, e, além disso, atua como incentivador das boas 
práticas no meio empresarial brasileiro. Essas empresas res-
pondem a um amplo questionário sobre suas práticas de sus-
tentabilidade e a partir das respostas são efetuados o cálculo 
e a gestão técnica do índice. Ressalta-se que as empresas 
que integram a carteira de ações do ISE são anualmente 
avaliadas, considerando período de doze meses que vai de 
dezembro até novembro (MACHADO et al, 2009). A cartei-
ra teórica do ISE tem vigência de um ano, sendo reavaliada 
utilizando-se procedimentos e critérios integrantes de meto-
dologia específica.

2.3 Balanço Social como ferramenta de divulgação das 
ações socioambientais

A complexidade da economia moderna ampliou os 
stakeholders das companhias de tal maneira, que se passou 
a exigir que as informações divulgadas por elas devem aten-
der a esses diferentes usuários (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 
1999). A Contabilidade, que tem como objetivo atender aos 
interesses desses novos usuários, desenvolveu uma nova 
especialidade, denominada contabilidade socioambiental, 
que, na definição de Reis e Medeiros (2009), tem a finalidade 
de apresentar informações qualitativas e quantitativas sobre 
as relações sociais e ambientais da organização com seus 
ambientes interno e externo, procurando identificar, estudar e 
evidenciar os efeitos de certas variações do patrimônio orga-
nizacional junto à sociedade.

Essa nova especialidade passou a divulgar as informações 
sociais e ambientais em relatórios sociais, que, segundo Tino-
co e Kraemer (2008, p. 87), têm como um dos objetivos:

a geração de relatórios contábeis e sociais que superem as 
limitações ortodoxas às quais a contabilidade financeira se 
mantém presa e permitam relacionar o desempenho econô-
mico e financeiro ao desempenho operacional, ambiental e 
social, bem como explicitem a nova riqueza gerada pela ativi-
dade empresarial e sua distribuição entre os agentes de sua 
produção.

Os relatórios sociais funcionam para os stakeholders da 
empresa como mecanismos de avaliação da atuação das en-
tidades para com a sociedade, evidenciando as informações 
socioambientais e constituindo-se em efetivos instrumentos 
para medir e controlar as consequências, os custos e os be-
nefícios derivados das ações socioambientais adotadas pelas 
companhias.

De acordo com Freire (2003), o demonstrativo social ser-
ve para realizar um diagnóstico da gestão empresarial em 
relação ao cumprimento de sua responsabilidade social em 
determinado período, possibilitando-lhe redefinir políticas e 
estabelecer programas, assim como avaliar os investimentos 
sociais.

Entre os relatórios sociais existentes, destaca-se o Balan-
ço Social, que retrata os valores efetivamente investidos pe-
las empresas em suas ações de RSC. O primeiro modelo de 
Balanço Social no Brasil foi lançado pelo Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas (Ibase), em 1997, represen-
tando, segundo De Luca et al (2009, p. 19), “uma contribuição 
decisiva para o fortalecimento e consolidação da prática de 
elaboração e divulgação de informações de naturezas socio-
econômica e ambiental no país”. 

No Brasil, o Balanço Social não é obrigatório, constituindo-
-se, porém, num dos principais relatórios de disclosure do 
relacionamento com os stakeholders, razão pela qual é consi-
derado relevante para a identificação e avaliação da susten-
tabilidade da organização (MILANI FILHO, 2008). Em outras 
palavras, trata-se de importante ferramenta para divulgação 
da sustentabilidade da companhia, ao tempo em que eviden-
cia as ações voltadas para o atendimento das necessidades 
de informações de seus stakeholders.

Segundo o Ibase (2009), o Balanço Social é:

um demonstrativo publicado anualmente pela empresa, reu-
nindo um conjunto de informações sobre os projetos, benefí-
cios e ações sociais dirigidos aos empregados, investidores, 
analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É também 
um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar o exercí-
cio da responsabilidade social corporativa.

O Balanço Social tem como finalidade, portanto, a prestação 
de contas das ações sociais, ambientais e econômicas da enti-
dade para os usuários da informação (SILVA, 2007). Como as 
demais demonstrações contábeis, o Balanço Social geralmen-
te se caracteriza pela divulgação de informações confiáveis, 
tempestivas, compreensíveis, que possibilitem a comparação 
entre períodos e que subsidiem o processo decisório.

O modelo de Balanço Social do Ibase, adotado por um gran-
de número de empresas brasileiras, compreende sete temas, 
comuns a todas as empresas, independentemente de tamanho 
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ou setor, consignando dados referentes a dois exercícios se-
guidos, possibilitando a análise de variação dos valores ou das 
ações realizadas. Os sete temas são assim distribuídos: base 
de cálculo, indicadores sociais internos, indicadores sociais ex-
ternos, indicadores ambientais, indicadores do corpo funcional, 
informações relevantes quanto ao exercício da cidadania em-
presarial e outras informações (KITAHARA, 2007).

Os indicadores sociais internos, os indicadores sociais ex-
ternos e os indicadores ambientais são os mais importantes 
para o presente estudo, por incluir os valores totais dos gas-
tos sociais realizados pelas organizações por segmento. Os 
demais temas não foram utilizados, por não reunir informa-
ções relacionadas com a responsabilidade social corporativa.

Os indicadores sociais internos referem-se aos investimen-
tos voltados para o atendimento aos funcionários, dependen-
tes ou aposentados da organização. O tema indicadores so-
ciais externos compreende todos os investimentos realizados 
em educação, cultura, saúde e saneamento, esportes, afora 
gastos com o público externo da organização e os tributos, 
excluídos os encargos sociais. O tema indicadores ambien-
tais registra os recursos para investimentos relacionados com 
a produção ou operação da empresa, os programas ou pro-
jetos externos, as metas anuais para minimizar resíduos e o 
consumo em geral na produção e operação, assim como para 
aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais.

3 Metodologia da Pesquisa
3.1 Caracterização do estudo, amostra e 
coleta dos dados

Considerando-se o objetivo do estudo, a pesquisa é do tipo 
exploratório e descritivo e adota os procedimentos bibliográ-
fico e documental. O estudo tem ainda natureza quantitativa, 
já que, segundo Martins e Theóphilo (2009), esse tipo de pes-
quisa utiliza procedimentos estatísticos para organizar, suma-
rizar, caracterizar e interpretar os dados.

A amostra da pesquisa reuniu as empresas que participa-
ram de todas as versões do ISE da BM&FBovespa nos perí-
odos de dezembro 2005/novembro 2006 a dezembro 2009/
dezembro 2010. Dessa forma a amostra foi composta por oito 
empresas, relacionadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Empresas componentes da amostra

NOME TIPO

BANCO BRADESCO S.A. NÃO CONCESSIONÁRIA

BANCO BRASIL S.A. NÃO CONCESSIONÁRIA

CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS CONCESSIONÁRIA

CPFL ENERGIA S.A. CONCESSIONÁRIA

ELETROPAULO METROPOLITANA 
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. CONCESSIONÁRIA

EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AE-
RONAUTICA S.A. NÃO CONCESSIONÁRIA

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A NÃO CONCESSIONÁRIA

TRACTEBEL ENERGIA S.A. CONCESSIONÁRIA

Fonte: Elaborado pelos autores

Os dados foram coletados nos Balanços Sociais das cita-
das empresas, extraídos dos respectivos Relatórios Anuais 
e Relatórios de Sustentabilidade, disponíveis no website das 
mesmas. Após a coleta, os dados foram dispostos em uma 
planilha Excel, possibilitando assim a organização de todas 
as variáveis das oito empresas componentes da amostra.

3.2 Hipótese da pesquisa e tratamento dos dados
Como uma concessão pública consiste na delegação por 

parte do Estado da prestação de um serviço público para a 
iniciativa privada, espera-se que as empresas concessioná-
rias de serviços públicos listadas no ISE durante os biênios 
2005/2006 a 2009/2010 possuam investimentos em respon-
sabilidade social superiores às empresas não concessioná-
rias listadas no mesmo índice.

Foram utilizadas as proporções das seguintes variáveis de 
cada empresa componente da amostra:

1. Investimentos com indicadores sociais externos em rela-
ção à receita líquida; e 

2. Investimentos com indicadores ambientais em relação à 
receita líquida.

Os investimentos com indicadores sociais internos, tam-
bém constantes nos Balanços Sociais, foram excluídos das 
análises por se tratarem de gastos não voluntários por parte 
das empresas.

Para avaliação estatística da amostra, foram utilizadas as 
seguintes ferramentas:

a) Estatística descritiva – para descrever os dados;
b) Teste Kolmogorov-Smirnov – para testar a normalidade 

dos dados e fazer inferência sobre o teste de médias a ser 
utilizado; 

c) Testes de média – para observar o comportamento das va-
riáveis;

d) Software estatístico Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS 15) – para processamento dos dados.

Segundo Fávero et al (2009), o emprego de ferramentas 
de estatística descritiva possibilita ao pesquisador uma me-
lhor compreensão dos dados por meio de tabelas e medidas-
-resumos que sumarizam os dados.

O teste de diagnóstico de normalidade é usado para de-
terminar se um conjunto de dados de determinada variável 
aleatória é bem modelado por uma distribuição normal, ou 
para calcular a probabilidade de a variável aleatória subjacen-
te estar normalmente distribuída. A partir do resultado do teste 
de normalidade é que se decidirá quanto à conveniência e 
oportunidade de utilização de um teste de média paramétrico 
(CORRAR et al, 2007).

O teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov levou em 
conta as duas seguintes hipóteses:

oH : a distribuição é normal, quando p-valor > nível de sig-
nificância;

1H : a distribuição não é normal, quando p-valor < nível 
de significância.
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Em seguida, utilizou-se o teste de média para avaliar se 
há diferenças significativas entre as médias de duas ou mais 
condições. No presente estudo, a primeira condição refere-
-se aos investimentos das empresas não concessionárias de 
serviços públicos, enquanto a segunda diz respeito aos inves-
timentos das empresas concessionárias.

O resultado do teste de diagnóstico de normalidade de da-
dos de Kolmogorov-Smirnov revelou que os dados da amos-
tra não apresentam distribuição normal (Tabela 2). A partir 
dessa identificação, foram aplicados testes não paramétricos 
de diferenças entre médias. Devido ao fato de haver partici-
pantes diferentes em cada condição e de a amostra ser pe-
quena, foi utilizado foi o teste de médias não paramétrico de 
Mann-Whitney, para se avaliar se há diferença significativa 
entre as médias dessas condições (DANCEY; REIDY, 2006; 
FAVERO, 2009).

O teste de Mann-Whitney levou em conta as duas seguin-
tes hipóteses:

1H : μ1 = μ2, quando p-valor > nível de significância;
1H : μ1 ≠ μ2, quando p-valor < nível de significância.

O nível de significância α indica o grau de confiança na 
decisão tomada. O presente estudo utiliza o nível de signi-
ficância 5%, indicando 95% de segurança na fidedignidade 
dos resultados.

Os resultados das estatísticas descritivas, do teste de 
normalidade Kolmogorov-Smirnov e do teste de médias de 
Mann-Whitney são apresentados e analisados adiante.

4 Resultados da pesquisa
4.1 Análise descritiva dos dados

Para o alcance do objetivo do presente estudo, a priori, faz-
-se necessária a análise descritiva dos dados das empresas 
concessionárias e das empresas não concessionárias de ser-
viços públicos, listadas no ISE da BM&FBovespa, que compu-
seram a amostra. É importante ressaltar que foram analisados 
de forma descritiva os dados de todos os períodos de forma 
conjunta.

A Tabela 1 proporciona a análise conjunta de todos os 
exercícios abrangidos pelo presente estudo, ou seja, dos 
exercícios findos em 2005 a 2009, das empresas em estudo.

A partir da análise da Tabela 1, observa-se que os inves-
timentos em indicadores sociais externos mostraram-se mais 
representativos do que os investimentos em indicadores am-
bientais. Assim, percebe-se que as empresas em análise efe-
tuaram maiores investimentos em projetos para atender as 
necessidades da comunidade e dos demais stakeholders. En-
quanto isso, as mesmas empresas praticaram investimentos 
em indicadores ambientais com representatividade inferior.

A Tabela 1 possibilita ainda, a inferência acerca da dis-
persão dos dados. A variabilidade dos investimentos feitos 
pelas empresas em estudo, no período de 2005 a 2009, em 
indicadores sociais externos foi de 142,26%, ao passo que a 
variabilidade dos investimentos em indicadores ambientais foi 
de 107,91%. Ressalte-se que um maior coeficiente de varia-
ção indica maior variação nos investimentos efetuados pelas 
empresas nos respectivos indicadores. Apesar de observar 
alta heterogeneidade dos dados, houve maior uniformidade 
ou homogeneidade entre as empresas no que diz respeito 
aos investimentos em indicadores ambientais. 

Percebe-se ainda que, na comparação entre os investi-
mentos com os indicadores sociais externos e ambientais e a 
receita líquida, a amplitude entre o menor valor e o maior valor 
é muito baixa, o que pode ser justificado pela não sensibilida-
de acerca da importância da prática de ações voltadas para 
os stakeholders externos e para o meio ambiente.

Para sintetizar as informações, construiu-se o Gráfico 1.
Gráfico 1 – Comportamento dos Investimentos - Período 

2005 a 2009

Fonte: Elaborado pelos autores
Tabela 1 – Estatística Descritiva 2005 a 2009

 
Proporção entre os investimentos com indicadores 

sociais externos e a receita líquida
Proporção entre os investimentos com indi-

cadores ambientais e a receita líquida

Média 0,12916109 0,00492264

Mediana 0,02908649 0,00284073

Desvio-padrão 0,18374621 0,00531231

Coeficiente de Variação 142,261272 107,91587

Intervalo 0,634115 0,019203

Mínimo 0,000977 0,000000

Máximo 0,635091 0,019203

Contagem 40 40
Fonte: Elaborada pelos autores
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A partir do Gráfico 1 pode-se perceber o superior inves-
timento em indicadores sociais externos das empresas em 
análise, mostrando que as mesmas praticam mais investi-
mentos voltados aos seus stakeholders, representados prin-
cipalmente por projetos sociais voltados para a comunidade, 
conforme analisado nos documentos pesquisados. Enquanto 
isso, os indicadores ambientais, representados por ações vol-
tadas para a proteção e preservação do meio ambiente, apre-
sentam menor representatividade quanto aos investimentos 
efetuados pelas empresas nesse período.

4.2 Análise das hipóteses
Devido à necessidade de definição do teste de média a ser 

empregado, fez-se necessária a utilização do teste Kolmogo-
rov-Smirnov para se averiguar a normalidade da distribuição, 
conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Teste de Normalidade Kolmogorov-Smirnov

Indicador p-valor Decisão

Proporção entre os investimentos com indi-
cadores sociais externos e a receita líquida

0,000 Rejeitar Ho

Proporção entre os investimentos com indi-
cadores ambientais e a receita líquida

0,000 Rejeitar Ho

Fonte: Elaborada pelos autores

A partir dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov, 
percebe-se que nas duas variáveis o p-valor é menor que o 
nível de significância utilizado na pesquisa, que é de 5% ou 
0,05. Portanto, de acordo com o resultado do teste, há evidên-
cias para se rejeitar Ho, ou seja, as variáveis não apresentam 
distribuição normal.

Como nenhuma das variáveis apresentou distribuição nor-
mal, pode-se efetuar o cálculo do teste de médias de Mann-
-Whitney, conforme demonstrado na Tabela 3.

Tabela 3 – Teste de média de Mann-Whitney

Indicador p-valor Decisão

Proporção entre os investimentos com 
indicadores sociais externos e a receita 
líquida

0,935 Não rejeitar Ho

Proporção entre os investimentos com 
indicadores ambientais e a receita líquida

0,000 Rejeitar Ho

Fonte: Elaborada pelos autores

A partir dos resultados do teste de média de Mann-Whitney, 
encontram-se evidências para não rejeitar Ho somente para 
a variável proporção entre os investimentos com indicadores 
sociais externos e a receita líquida. Isso leva à conclusão de 
que, estatisticamente, os dois grupos de empresas realizaram 
investimentos similares em responsabilidade com indicadores 
sociais externos em relação à receita líquida.

Ainda com relação a esse indicador (proporção entre os 
investimentos com indicadores sociais externos e a receita 
líquida), os resultados de investimentos similares nos dois 
grupos de empresas foram diferentes do resultado esperado, 
pois se esperava que as empresas concessionárias promo-
vessem investimentos superiores aos das empresas não con-
cessionárias. 

De acordo com Almeida e Figueirêdo Junior (2011), é im-
prescindível que a gestão das empresas concessionárias de 
serviços coletivos seja executada de maneira ética e respon-
sável. Os autores ressaltam que tais empresas atuam em um 
segmento importante para o desenvolvimento socioeconômi-
co do país e desempenham atividades de interesse do Es-
tado, do qual receberam a sua titularidade ou execução. No 
entanto, a partir do presente estudo, observa-se que tais em-
presas não apresentaram indicadores sociais externos mais 
expressivos do que as empresas não concessionárias.

Por se tratar de empresas concessionárias de serviços pú-
blicos, as quais atendem as necessidades da sociedade em 
geral, algumas até com participação acionária do governo, 
pode-se sugerir que o governo possui um papel importante 
quanto às ações das concessionárias perante a sociedade, 
ou seja, seu papel socialmente responsável. Assim, tal resul-
tado pode indicar uma exigibilidade não tão efetiva por parte 
do governo quanto às ações sociais externas das empresas 
permissionárias de serviços públicos. 

Com relação à variável proporção entre os investimentos 
com indicadores ambientais e a receita líquida, não foram en-
contradas evidências para não rejeitar Ho. Portanto, estatisti-
camente os dois grupos de empresas analisados (concessio-
nárias e não concessionárias) não realizaram investimentos 
similares para esta variável.

Observou-se que neste indicador o investimento foi maior 
nas empresas concessionárias, indicando que estas possuem 
indicadores ambientais superiores às empresas não conces-
sionárias.

No indicador proporção entre os investimentos com indica-
dores ambientais e a receita líquida, os resultados ocorreram 
conforme o esperado, pois as empresas concessionárias in-
vestiram montantes superiores aos das empresas não con-
cessionárias.

Vale lembrar que o estudo foi efetuado apenas com em-
presas que permaneceram na carteira do Índice de Sustenta-
bilidade Empresarial durante o período de 2005 a 2009, por 
ser importante observar a frequência de reconhecido compro-
metimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade 
empresarial.

É importante ressaltar que as empresas pesquisadas que 
possuem a característica de concessionárias de serviços pú-
blicos pertencem ao setor de energia elétrica. Neste setor, 
existe regulamentação específica emitida pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL) que estabelece às empre-
sas um mínimo de ações de preservação do meio ambiente. 
Logo, há que se considerar tal aspecto neste resultado, tendo 
em vista que tais empresas possuem exigibilidades quanto 
aos indicadores ambientais maiores do que as empresas dos 
demais setores.

5 Conclusão
O presente estudo teve como principal objetivo avaliar se 

as empresas concessionárias de serviços públicos no país re-
alizam investimentos em responsabilidade social semelhan-
tes aos das empresas não concessionárias. 

A amostra reuniu oito empresas, sendo quatro não conces-
sionárias e quatro concessionárias de serviços públicos lista-
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das no ISE, da BM&FBovespa, durante os biênios 2005/2006 
a 2009/2010. Na busca de atingir o objetivo proposto, fez-se 
uso do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov e, em se-
guida, do teste de média de Mann-Whitney, verificando-se que 
nenhuma das variáveis apresentou distribuição normal. A par-
tir dos resultados obtidos com o teste de média de Mann-Whit-
ney percebeu-se que, dentre as empresas da amostra, as que 
possuem a característica de concessão pública de serviços 
à sociedade apresentaram maiores indicadores ambientais, 
enquanto que os indicadores sociais externos apresentaram 
resultados similares tanto para as empresas concessionárias 
de serviços públicos quanto para as não concessionárias. 

Considerou-se que as empresas da amostra caracteriza-
das como concessionárias de serviços públicos são do setor 
de energia elétrica, o qual possui regulamentação específica 
da ANEEL em relação à sua operacionalização com a devida 
preservação do meio ambiente, o que justifica o fato de que 
tais empresas apresentaram maiores indicadores ambientais.

O resultado apresentado não deve levar à conclusão de 
que os valores da variável proporção entre os investimentos 
com indicadores sociais externos e a receita líquida são os 
mesmos para empresas concessionárias e não concessioná-
rias de serviços públicos, podendo-se, no entanto, concluir 
que as médias dessa variável são semelhantes.

É interessante analisar tais resultados quanto à caracte-
rística das empresas em estudo relativamente à concessão 
de serviços públicos. As empresas que possuem concessão 
do governo e praticam serviços públicos possuem maior vi-
sibilidade perante a sociedade e o poder público e, portanto, 
poderiam investir mais em indicadores sociais comparativa-
mente às empresas não concessionárias. A partir do estudo, 
observou-se que esse fato ocorreu no período de 2005 a 
2009, apenas com os investimentos ambientais, visto que os 
indicadores sociais externos comportam-se de forma similar 
nos dois grupos de empresas, o que indica que a concessão 
de serviço público não influencia as empresas no tocante aos 
investimentos sociais externos aos stakeholders.

Apesar dos resultados obtidos e das conclusões apresen-
tadas, não se pode deixar de levar em conta a limitação da 
pesquisa no tocante ao curto período de estudo (cinco anos) e 
ao pequeno número de empresas (oito) presentes em todo o 
período analisado. Essa limitação deveu-se à necessidade de 
se trabalhar com uma base de dados homogênea e ao fato de 
o ISE haver surgido somente em novembro de 2005.

Para pesquisas futuras, sugere-se que, trabalhando-se os 
mesmos objetivos, se amplie a amostra de empresas conces-
sionárias e não concessionárias, com o intuito de se averiguar 
se os resultados encontrados serão semelhantes.
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Resumo
O artigo tem por objetivo analisar a prestação de contas, 

transparência e participação por meio de portais eletrônicos 
de câmaras municipais localizadas em pequenos municípios 
catarinenses. Foram selecionados os portais eletrônicos de 
câmaras cujos municípios possuem população abaixo de 
10.000 habitantes. Utilizou-se um modelo de análise cons-
truído a partir da investigação de experiências anteriores de 
diversos autores e instituições (AKUTSU, 2002; AKUTSU; 
PINHO, 2002; DINIZ, 2000; MORAES, 2004; PRADO, 2004) 
que pesquisaram portais eletrônicos, bem como análise dos 
portais eletrônicos das câmaras municipais localizadas nas 
10 capitais brasileiras com o maior número de habitantes. Em 
relação ao processo de prestação de contas, percebe-se que 
o conjunto de portais eletrônicos tende a uma nula capacida-
de e que os legislativos locais, objeto de estudo, não estão 
dispensando importância a essa dimensão da accountability. 
A dimensão transparência mostra-se mais ativa que a dimen-
são prestação de contas no conjunto de portais eletrônicos. 
Os portais apresentam, na sua maioria, média capacidade 
para promover a transparência dos atos públicos. Os canais 
de participação existentes constituem-se basicamente de for-
mulários eletrônicos. Esta dimensão apresenta-se bastante 
frágil nos portais analisados. A tecnologia existe, mas não é 
utilizada com objetivo de interação entre o cidadão e o ente 
governamental.

Palavras-chave: portais eletrônicos; câmaras municipais; 
prestação de contas; transparência; participação.

Abstract
The goal of the article is to examine the accountability, trans-

parency and participation through websites of councils loca-
ted in small municipalities of Santa Catarina. The websites 
of local councils whose municipalities have populations un-
der 10,000 inhabitants were selected. It was used an analysis 

Artigo recebido em 05/02/11 , aceito em 28/09/2011.

 35Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 53, p. 35 - 44, jan/abr. 2012

PENSAR_53.indd   35 23/04/2012   10:05:09



Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 53, p. 5 - 15, jan/abr. 201236 

Fabiano Maury Raupp José Antonio Gomes de Pinho

Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 14, n. 53, p. 35 - 44, jan/abr. 2012

Pensar Contábil CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

model constructed from the investigation of past experiences 
of various authors and institutions (AKUTSU, 2002; AKUTSU; 
PINHO, 2002; DINIZ, 2000; MORAES, 2004; PRADO, 2004) 
who researched websites, as well as analysis of the websi-
tes of the local councils located in 10 Brazilian capital cities 
with the largest number of inhabitants. Regarding the accoun-
tability process, it is noticed that the set of websites tends 
to present zero capability and the local legislatures, object of 
the study, are dismissing the importance of this dimension of 
accountability. The transparency dimension is more active 
than the accountability dimension in the set of websites. The 
websites feature, mostly, medium capacity to promote public 
acts transparency. The existing channels of participation are 
basically electronic forms. This dimension is presented as ra-
ther fragile in the analyzed websites. The technology exists; 
however, it is not being used with the objective of interaction 
between citizen and government.
Key words: websites, local councils, accountability, trans-
parency, participation.

1. Considerações Iniciais
A construção da accountability é um processo em marcha 

na sociedade brasileira. Ainda não é possível afirmar se as 
forças que pugnam pela democracia se sobreporão àquelas 
que se ancoram no atraso e no conservadorismo. Contudo, 
acredita-se que mecanismos como prestação de contas, 
transparência e participação podem contribuir, isoladamente 
e em conjunto, nesta construção.

O processo de prestação de contas deve considerar infor-
mações que vão além daquelas exigidas pela legislação. O 
conteúdo dos relatórios que compõem a prestação de contas 
deve ser acessível aos cidadãos, apresentado clareza e ob-
jetividade nas informações disponibilizadas. Não menos re-
levante é a investigação de ações espontâneas que possam 
evidenciar a transparência dos atos governamentais. Além de 
prestação de contas e transparência, a construção de condi-
ções para a accountability depende também de mecanismos 
de participação e interação entre os cidadãos e o ente gover-
namental.

Parte-se do entendimento de que, dependendo dos ob-
jetivos e da forma com que são implementados, os portais 
eletrônicos podem contribuir para a construção da accoun-
tability. Evidentemente, corre-se o risco, quando da criação 
de um portal eletrônico, de que não haja transparência, pres-
tação de contas e participação dos cidadãos, dimensões da 
accountability analisadas no estudo, e que o mesmo possa 
servir apenas de mural eletrônico. No entanto, necessita-se 
de pesquisas empíricas que possam mostrar evidências a fim 
de afirmar ou refutar os portais como tecnologia de promoção 
destas dimensões. 

É neste contexto que se desenvolve o presente artigo, ten-
do como objeto empírico os portais eletrônicos de Câmaras 
Municipais do Estado de Santa Catarina, cujos municípios 
possuem população abaixo de 10.000 habitantes. Tem-se a 
hipótese de que esses portais são, atualmente, instrumentos 
com baixa capacidade de promover a construção de condi-
ções para a accountability, servindo, na sua maioria, como 
murais eletrônicos.

Assim, o artigo tem por objetivo analisar prestação de 
contas, transparência e participação por meio de portais ele-
trônicos de câmaras municipais localizadas em pequenos 
municípios catarinenses. Inicialmente faz-se uma breve in-
cursão teórica nos corpos teóricos entendidos como neces-
sários para o enquadramento do objeto empírico. Em seguida 
apresentam-se os métodos e procedimentos de pesquisa. Na 
sequência procede-se à descrição e análise dos resultados. 
Por fim, são inferidas as considerações finais.

2. Fundamentos Teóricos
2.1 Características dos municípios brasileiros

A partir dos anos 80, os municípios passaram a desempe-
nhar um papel de destaque na Federação brasileira. A luta dos 
governos subnacionais pela descentralização tributária iniciou-
-se no final dos anos 70, com a emergência da crise econômi-
ca e com o processo de redemocratização. Os principais be-
neficiários da descentralização tributária foram os municípios, 
que ampliaram sua participação na receita disponível de 9% 
em 1980 para 15% em 1994. A evolução da participação da 
receita própria dos governos municipais no mesmo período (de 
3% para 5%) evidencia que a ampliação da sua participação 
no bolo fiscal decorreu, principalmente, das transferências fe-
derais. Em razão da ampliação da capacidade financeira dos 
governos subnacionais, aumentou significativamente a sua 
participação na despesa pública (AFFONSO, 1996).

Diante desse novo cenário, os municípios passaram a en-
frentar um duplo desafio: precisam assumir políticas antes 
a cargo da União ou, secundariamente, dos estados, tanto 
para assegurar condições mínimas de bem-estar social às 
suas populações (função de Welfare) como para promover o 
desenvolvimento econômico com base em ações de âmbito 
local, o que envolve o estabelecimento de um novo tipo de 
relacionamento com o setor privado (função desenvolvimen-
tista) (ABRUCIO, COUTO, 1996).

O federalismo brasileiro é especial no quadro mundial por-
que, aqui, os municípios são entes federativos, com autono-
mia política, administrativa e financeira e com competências 
constitucionais e infraconstitucionais bem estabelecidas, e 
apresentam, entre si, à semelhança do País como um todo, 
altíssimos diferenciais de tamanho, de população e de desi-
gualdades socioeconômicas (SILVA e MENDES, 2004).

Costa (1996) entende que de espaço por excelência das 
relações coronelísticas de poder no âmbito dos pequenos e 
médios municípios, de relações clientelísticas e populistas 
nas médias e grandes cidades, as estruturas de poder local 
passaram a espaço de possibilidades de experimentos de-
mocráticos inovadores e do exercício da cidadania ativa. Da 
condição de importância diante do crescente desafio de ofe-
recer bens e serviços públicos eficientes e de qualidade e da 
incapacidade de formular saídas econômicas, o poder local 
passou a ser portador de possibilidades de gerenciamento efi-
ciente dos recursos públicos e protagonista de iniciativas de 
desenvolvimento da vida econômica e social.

Para Salgado (1996), desenvolver o município é geren-
ciar os problemas frente a um contexto complexo e incerto, 
é melhorar a qualidade dos serviços aos cidadãos e procurar 
o desenvolvimento humano ao mesmo tempo em que o eco-
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nômico. As experiências municipais constituem um aspecto 
prático que emerge dos inúmeros debates, cujo centro é a 
transformação do Estado racionalista tecnocrático-autoritário 
em Estado democrático, principalmente como reflexo de uma 
nova realidade econômica, política e social que evidencia, por 
um lado, o fracasso do modelo centralizado e excludente dos 
regimes autoritários e, por outro, o crescente movimento de 
busca de respostas que levem em consideração os “novos” 
objetivos do Estado, sua forma de organização e gestão.

Especialmente nos municípios de porte pequeno e médio 
– no Brasil, no universo de 5.564 municípios, 72% possuem 
menos de 20 mil habitantes – as exigências pelo atendimento 
das demandas comunitárias são cobradas mais incessante-
mente, eis que os cidadãos estão mais próximos dos gover-
nantes responsáveis pelas políticas públicas de nível local. 
Os municípios, assim, configurados por uma circunscrição na 
qual as pessoas mantêm o principal chão das suas relações, 
conformam o espaço federativo imediato em que se materiali-
zam as exigências sociais decorrentes da vida comunitária e, 
dessa forma, as pressões do ambiente são sensivelmente in-
cidentes sobre este ente que representa o espaço que primei-
ro necessita da presença do Estado (ALLEBRANDT, 2002).

Joffre Neto (2003) confirmou alguns desses dados por 
meio de pesquisa empírica, os quais também evidenciam 
que o Brasil é um país de pequenos municípios. Se de um 
lado, apenas 13 municípios acima de um milhão de habitan-
tes, equivalente a 0,2% do total, perfazem mais de um quin-
to do eleitorado (equivalentes a 20,6%), de outro, 73,1% dos 
municípios têm, no máximo, 20.000 habitantes, acumulando, 
de sua vez, 21,2% dos eleitores brasileiros. Mas não é só: 
os micromunicípios, com até 5.000 habitantes, são quase um 
quarto do total dos municípios (24,1%). 

A diferença política dos pequenos e médios frente aos 
grandes municípios e capitais, segundo Joffre Neto (2003), 
pode ser ilustrada por meio de dois aspectos, ainda que não 
necessariamente os mais importantes: o grau de urbanização 
e um componente particular do sistema eleitoral, qual seja a 
relação numérica do eleitorado sobre a população. De fato 
o grau de urbanização nacional é equivalente a 81%, mas 
cai significativamente nos pequenos municípios, que chega 
a ter metade de sua população na zona rural. Assim, a esco-
laridade tende a ser menor, e os meios de comunicação se 
resumem ao rádio. Jornais locais são raros e quando existem 
são dominados pela prefeitura. Quanto à composição do elei-
torado nos pequenos municípios, em sentido estritamente nu-
mérico, essa pode ser falseada: surpreendentemente alguns 
pequenos municípios têm mais eleitores do que habitantes. 
Contudo, essa característica é encontrada quase que exclu-
sivamente nos municípios com menos de 10.000 habitantes, 
podendo indicar que a população é muito idosa ou são impor-
tados eleitores de outros municípios para fortalecer as candi-
daturas, o que é muito comum. Essas poucas características 
sociodemográficas explicitadas indicam a especificidade polí-
tica dos pequenos e médios municípios.

É no  nível municipal que as demandas chegam mais perto 
do prefeito e dos vereadores. Essas demandas chegam mais 
diretamente, porém, via de regra, vêm mais de pessoas físi-
cas, dos cidadãos, do que de movimentos organizados. Trata-

-se, portanto, de um terreno fértil para o clientelismo, o trata-
mento, a relação direta entre o governante e os governados, 
não mediada por instituições. Então, dá-se uma ideia de que 
as demandas chegam rápido e direto, mas não há capacidade 
(financeira, de gestão, de quadros técnicos) de atendê-las, 
nem de processá-las.

O governo municipal é constituído pelo poder executivo, 
exercido pelo prefeito, e pelo poder legislativo, exercido pela 
câmara municipal. Os municípios não têm poder judiciário. 
Portanto, legislação e administração constituem as funções 
fundamentais que integram a competência municipal. A pri-
meira exercida pela câmara municipal, composta de vereado-
res representantes dos munícipes; já a segunda compreende 
as atribuições do prefeito. (ALMEIDA, 2006).

Para Whitaker (1992), as duas principais funções do le-
gislativo são: regulação da vida social e fiscalização do exe-
cutivo. Os interesses dos diferentes segmentos sociais en-
contram uma via de harmonia na elaboração de normas que 
permitem a vida coletiva. Esses interesses são representados 
por agentes políticos que defenderão o segmento social. Tor-
na-se necessária a busca de uma harmonia social por meio 
da celebração de pactos, tão consensuais quanto possível, 
que atendam, ao limite, os interesses conflitantes das partes. 
A formulação, a condução e a aprovação desses pactos não 
podem ser feitos diretamente por todos os componentes de 
cada segmento. São exercidas através de representantes que 
adquirem seu mandato a partir de eleições, a fim de defender 
o interesse de seus mandantes.

À vista das amplas atribuições constitucionais dos verea-
dores – legislar, fiscalizar o executivo e participar do governo 
municipal – poderia ser esperado que os parlamentares muni-
cipais se dedicassem prioritariamente aos grandes problemas 
do município. O legislativo deve estabelecer as normas gerais 
e traçar as grandes diretrizes que balizam as ações do execu-
tivo. Contudo, não tem a prerrogativa de comandar, nem de 
controlar os detalhes da execução dessas diretrizes, que serão 
conduzidas pelo executivo, à sua própria avaliação de conve-
niência e oportunidade. Ao legislativo é assegurada a prerro-
gativa de destituir mandatários, ou seja, de cassar mandatos, 
dos próprios membros e do executivo (JOFFRE NETO, 2003). 

O legislativo precisa cumprir o papel constitucional de re-
presentar a vontade do povo. Tal representação é delegada 
pela sociedade, de modo temporário, por meio do voto direto 
e secreto em eleições livres. O papel do vereador neste espa-
ço institucional não deve se restringir à elaboração legislativa 
e à prática fiscalizadora. Seu papel é também o de ampliar os 
limites da instituição, visando democratizá-la e aperfeiçoá-la. 
Para tanto, deve buscar aproximar a sociedade local do de-
bate interno da câmara e atuar como articulador de interesses 
dos cidadãos (ZANELLA, ONHATE, 2006).

Apesar das funções já citadas e que devem fazer parte do 
cotidiano dos vereadores, Joffre Neto (2003) entende que há 
uma confusão com as funções do prefeito. O vereador anseia 
ser um miniprefeito e pretende realizar obras, desembaraçar 
casos, empregar amigos e necessitados. Mas, tentando de-
sempenhar o papel de miniprefeito sem miniprefeitura, sem 
máquina administrativa e sem verbas, logo se sente na ne-
cessidade de aproximar-se do prefeito (de verdade). Por outro 
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lado, o executivo é obrigado a recorrer às atribuições específi-
cas do legislativo, pois governar implica na aprovação de leis 
de toda ordem: administrativas, autorizativas e principalmente 
orçamentárias. Obviamente o executivo procura ver-se livre 
de controles externos.

2.2 Prestação de contas, transparência e participação 
O exercício da accountability requer condições para que 

haja a disponibilidade de informações sobre a atuação do po-
der público e seus resultados, ou seja, prestação de contas. 
A accountability supõe a obrigação de prestar contas, o que 
implica a possibilidade de sanção e compõe um subconjunto 
do repertório de práticas de controle interinstitucional e social 
(LAVALLE e CASTELLO, 2008).

A prestação de constas, segundo Levy (1999), refere-se 
não somente à premissa da prestação de contas, mas tam-
bém à definição dos objetos sobre os quais se prestarão con-
tas. A obrigação de prestar contas e assumir responsabilida-
des perante aos cidadãos imposta àqueles que detêm o poder 
de Estado objetiva criar maiores condições de confiança entre 
governantes e governados.

Silva (2008) define prestação de contas como o processo 
pelo qual, dentro dos prazos estipulados, o responsável está 
obrigado, por iniciativa pessoal, a comprovar, perante o órgão 
competente, o uso, o emprego ou a movimentação dos bens, 
numerários e valores que lhe foram adjudicados ou confiados. 
De acordo com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição 
Federal, “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obriga-
ções de natureza pecuniária” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL, 1988).

Para Prado (2004), a prestação de contas não deve se res-
tringir a questões legais. Deve corresponder a uma etapa mais 
avançada de análise, que além de verificar a disponibilidade de 
informações sobre as contas públicas, verifica a existência de 
justificativa, por parte da administração, das contas apresenta-
das. Além da prestação de contas em uma perspectiva legal, 
intenta-se, neste estudo, uma perspectiva ampliada de pres-
tação de contas, em que haja a disponibilização de versões 
simplificadas do conjunto de Relatórios Legais, cuja linguagem 
seja acessível às diferentes camadas da sociedade.

Há inúmeros instrumentos utilizados para veicular o pro-
cesso de prestação de contas, como meios eletrônicos, meios 
impressos (jornais, revistas, Diário Oficial), meios presenciais 
(audiências públicas), mídia falada e televisionada. Mesmo 
diante de uma diversidade de meios capazes de possibilitar 
a prestação de contas, há que se considerar que um Estado 
que ainda possui características patrimonialistas não viceja, 
em seu arranjo político, a ideia de uma cidadania plena, e os 
agentes públicos se sentem desobrigados a fazer prestação 
de contas à sociedade (AKUTSU e PINHO, 2002).

Em relação à transparência, busca-se desenvolver meca-
nismos que permitam à sociedade ter o conhecimento das 
ações adotadas pelos governantes, das políticas implemen-
tadas e dos recursos mobilizados (ALBUQUERQUE, 2006). 
A transparência das ações governamentais é capaz de pro-
porcionar a criação de maiores condições de confiança entre 

governantes e governados. A transparência é citada como 
capaz de contribuir para a redução da corrupção no espaço 
público e de tornar as relações entre o Estado e a sociedade 
civil mais democráticas (PINHO e SACRAMENTO, 2004).

Para Platt Neto e outros (2007), a transparência contem-
pla três elementos principais: publicidade, compreensibilidade 
das informações e utilidade das informações. Por publicidade, 
entende-se a ampla divulgação de informações à população, 
propiciando-se o acesso em múltiplos meios de baixo custo e 
domínio dos usuários. Pressupõe-se, ainda, a oportunidade 
das informações fornecidas, com tempestividade e em tempo 
hábil ao apoio às decisões. A compreensibilidade das infor-
mações relaciona-se à apresentação visual, incluindo a for-
matação das informações (demonstrativos, relatórios etc), e 
ao uso da linguagem. Busca-se idealmente a simplicidade, 
a linguagem acessível e orientada ao perfil dos usuários, no 
sentido de aumentar o entendimento das informações. Por 
fim, a utilidade para decisões está fundamentada na rele-
vância das informações. A relevância, por sua vez, pode ou 
não coincidir com os interesses dos usuários. Associada à 
relevância, está a confiabilidade das informações a que os 
usuários têm acesso, ou seja, a garantia de veracidade do 
que é divulgado. A comparabilidade deve ser propiciada entre 
períodos e entre entidades.

Cada vez mais o Estado contemporâneo e os atores que 
com ele transacionam são impelidos a agir sob os imperativos 
da transparência – que na administração pública implica os 
observadores perceberem as relações concretas entre indiví-
duos e grupos atrás do invólucro das instituições (PEREIRA, 
2002). Sem transparência, fidedignidade e clareza das infor-
mações não há como cidadãos apropriarem-se dos dados 
das avaliações para cobrarem os agentes públicos (CENEVI-
VA e FARAH, 2006).

O desenvolvimento da tecnologia da informação oferece 
novas possibilidades de ganho de transparência pelas organi-
zações. O emprego dos novos recursos tecnológicos da infor-
matização pode melhorar a qualidade da informação produzida 
pela organização, como, por outro lado, independentemente 
disso, tem, sem sombra de dúvida, impacto extraordinário so-
bre o seu acesso, haja vista que, por meio da informatização, 
a organização tanto pode conhecer-se melhor, como também 
pode dar-se a conhecer melhor ao seu ambiente externo. Esta 
via dupla, por meio da qual a informatização expõe e, portanto, 
‘transparencializa’ a organização, submetem-na a mudanças 
potenciais imensuráveis (GOMES FILHO, 2005).

Instrumentos como transparência e prestação de contas 
carecem de uma efetiva participação popular (institucionali-
zada) no processo de tomada de decisão governamental para 
que possam atingir os seus reais benefícios. Um dos meca-
nismos utilizados e que representa uma fase embrionária des-
ta institucionalização é a participação digital que, conforme 
Pinho (2008), implica em um governo movido a maior intera-
ção com a sociedade, onde esta compartilha com o governo 
tarefas até então específicas deste.

A participação requer a existência de mecanismos próprios, 
sejam institucionais ou não. Os institucionais podem dar-lhe um 
caráter de permanência e regularidade, mas também contêm o 
risco de submeter os agentes sociais à lógica própria do poder, 
à racionalidade técnico-burocrática. Existem outros mecanis-
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mos peculiares aos movimentos sociais que podem garantir 
sua autonomia e potencializar sua ação frente ao Estado, à so-
ciedade política, ao mercado (TEIXEIRA, 1997).

A existência de uma sociedade civil organizada e autôno-
ma em relação ao Estado e ao mercado constitui elemento im-
portante para a efetivação da participação política. Isto requer 
a constituição de espaços públicos autônomos em que as di-
versas organizações sociais e os indivíduos possam exercer 
os direitos de informação, de opinião e possam articular-se 
numa ação coletiva que questione as decisões políticas do 
Estado e, ao mesmo tempo, possa oferecer fundamentos e 
alternativas para novas decisões e num processo de accoun-
tability avaliar os métodos e resultados (Idem, 1997).

A participação utiliza-se não apenas de mecanismos ins-
titucionais já disponíveis ou a serem criados, mas os articu-
la com outros mecanismos e canais que se legitimam pelo 
processo social. Não nega o sistema de representação, mas 
busca aperfeiçoá-lo, exigindo a responsabilização política e 
jurídica dos mandatários, o controle social e transparência 
das decisões, prestação de contas, tornando mais frequen-
tes e eficazes certos instrumentos de participação semidireta 
(plebiscito, referendo, iniciativa popular de projeto de lei, de-
mocratização dos partidos) (Idem, 1997).

Para Dagnino (2004), o processo de alargamento da demo-
cracia brasileira se expressa na criação de espaços públicos 
e na crescente participação da sociedade civil nos processos 
de discussão e de tomada de decisão relacionados com as 
questões e políticas públicas. O marco formal desse processo 
é a Constituição de 1988, que consagrou o princípio de par-
ticipação da sociedade civil. As principais forças envolvidas 
nesse processo compartilham um projeto democratizante e 
participativo, construído desde os anos oitenta ao redor da 
expansão da cidadania e do aprofundamento da democracia. 

De outro lado, há a emergência de um projeto de Estado 
mínimo que se isenta progressivamente de seu papel de ga-
rantidor de direitos, através do encolhimento de suas respon-
sabilidades sociais e sua transferência para a sociedade civil. 
Esses dois processos distintos produzem uma confluência 
perversa que enraíza o processo de construção democrática 
enfrentada hoje no Brasil (Idem, 2004).

Santos (1993) observa no Brasil uma enorme massa ur-
banizada, com ausência de capacidade de participação ou 
motivação para tal, uma baixa taxa de demandas, descrédito 
nas instituições e na eficácia do Estado, e a negação de con-
flito em que está permanentemente envolvida. Nesta mesma 
linha, Pinho (2008) considera que o Brasil estaria em uma si-
tuação de fraca accountability, em que não há participação 
por parte da sociedade no sentido de exigir maior transparên-
cia do Estado, e este se comporta de acordo com um mode-
lo histórico de insulamento em relação à sociedade civil. Já 
Abrucio (2005) afirma que é notável o grau de participação 
dos cidadãos nas políticas sociais. Torna-se necessário ativar 
esse processo onde ele tem maior incidência, isto é, no plano 
descentralizado de poder. A questão da participação parece 
tornar-se central no sentido do aperfeiçoamento da democra-
cia e da accountability. No entanto, não existe convergência 
entre os autores sobre esta questão. Assim, nota-se que San-
tos e Pinho dizem que não há participação, mas Abrucio traça 
um quadro em que a participação tem aumentado.

3. Métodos e Procedimentos
A pesquisa empreendida é de cunho exploratório, realiza-

da por meio de estudo de casos, com abordagem predomi-
nantemente qualitativa. Para tanto, foi construído um modelo 
de análise, conforme apresentado no quadro 1:

Prestação de Contas

Capacidade Indicadores

Nula
Inexistência de qualquer tipo de Relatório e/ou impos-
sibilidade de sua localização

Baixa 
Divulgação parcial e/ou após o prazo do conjunto de 
Relatórios Legais dos gastos incorridos  

Média 
Divulgação do conjunto de Relatórios Legais dos gas-
tos incorridos no prazo

Alta 
Divulgação, além do conjunto de Relatórios Legais 
no prazo, de Relatórios complementares dos gastos 
incorridos 

Transparência

Capacidade Indicadores

Nula
Inexistência de qualquer tipo de indicador de transpa-
rência das atividades dos vereadores

Baixa 

Detalhamento das seções (ordem do dia, atas das 
seções)
Notícias da câmara municipal sobre as atividades dos 
vereadores
Disponibilização da legislação

Média 
Disponibilização de legislação com possibilidade de 
download
Vídeos das sessões legislativas

Alta 

Divulgação das matérias nas fases de tramitação
Vídeos das sessões legislativas ao vivo
TV Câmara
Rádio Câmara

Participação

Capacidade Indicadores

Nula
Inexistência de qualquer tipo de canal para a participa-
ção dos cidadãos

Baixa 

E-mail da câmara
E-mail de setores da câmara
E-mail do vereador
Formulário eletrônico

Média 

Home page do vereador
Twitter
Vídeo YouTube
Monitoramento das ações dos usuários

Alta 
Ouvidoria
Indicativo de retorno

Quadro 1: Modelo de análise
Fonte: Elaboração própria.

O modelo de análise foi construído a partir da investigação 
de experiências anteriores de diversos autores e instituições 
(AKUTSU, 2002; AKUTSU; PINHO, 2002; DINIZ, 2000; MO-
RAES, 2004; PRADO, 2004) que pesquisaram portais eletrô-
nicos, bem como análise dos portais eletrônicos das câmaras 
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municipais localizadas nas 10 capitais brasileiras com o maior número de habitantes (Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizon-
te, Belém, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo).

Os indicadores do modelo de análise foram agrupados em quatro categorias: nula capacidade, baixa capacidade, média ca-
pacidade e alta capacidade. Observando a ocorrência ou não dos indicadores, procurou-se detectar a capacidade dos portais em 
construir condições para a prestação de contas, transparência e participação.

A partir do modelo de análise, foi elaborado um protocolo de observação para coletar os dados disponíveis nos portais eletrônicos 
mantidos pelas câmaras municipais. O protocolo de observação, segundo Creswell (2007), é utilizado para registrar dados de obser-
vações múltiplas durante a realização de um estudo qualitativo. Seguindo-se os itens do protocolo, foram feitas as visitas aos portais 
eletrônicos e anotadas as informações disponíveis. Os acessos aos portais foram feitos nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2010.

Foram selecionados os portais eletrônicos de câmaras cujos municípios possuem população abaixo de 10.000 habitantes. Os 
portais analisados, com os respectivos endereços eletrônicos, são apresentados no quadro 2:

No Câmaras Municipais Endereços dos Portais

01 Câmara Municipal de Agronômica http://www.cva.sc.gov.br/

02 Câmara Municipal de Água Doce http://www.cvaguadoce.sc.gov.br

03 Câmara Municipal de Anchieta http://www.cvanchieta.sc.gov.br

04 Câmara Municipal de Bom Retiro http://www.camarabomretiro.sc.gov.br

05 Câmara Municipal de Ermo http://www.camaraermo.sc.gov.br

06 Câmara Municipal de Galvão http://www.cvg.sc.gov.br

07 Câmara Municipal de Grão-Pará http://www.graopara.sc.gov.br

08 Câmara Municipal de Iomerê http://www.cviomere.sc.gov.br

09 Câmara Municipal de Irani http://www.camarairani.com.br

10 Câmara Municipal de Jupiá http://www.camarajupia.sc.gov.br

11 Câmara Municipal de Lacerdópolis http://www.camaralpolis.sc.gov.br

12 Câmara Municipal de Novo Horizonte http://www.camaranovohorizonte.sc.gov.br

13 Câmara Municipal de Passo de Torres http://www.camara-passo.sc.gov.br

14 Câmara Municipal de Rio do Oeste http://www.riodooeste.com.br/legis

15 Câmara Municipal de São Bernardino http://www.cvsb.sc.gov.br

16 Câmara Municipal de São Martinho http://www.camarasaomartinho.sc.gov.br

17 Câmara Municipal de Trombudo Central http://www.cmtc.sc.gov.br

Quadro 2: Câmaras municipais com respectivos endereços dos portais eletrônicos
Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Assume-se aqui o pressuposto de que, pelo porte populacional, esses municípios devem ter suas câmaras com menores con-
dições (financeiras, recursos humanos) de construir portais mais desenvolvidos, contemplando inclusive o quesito da accounta-
bility. Assume-se também que não deve haver nesses municípios, com a existência de uma sociedade menos complexa e plural, 
a busca de maior cobrança aos poderes instituídos, entre eles o Legislativo municipal, por parte da sociedade civil.  

4. Resultados
4.1 Prestação de contas

A ocorrência dos indicadores de prestação de contas nos portais selecionados é sintetizada no quadro 3.
Como pode ser observado no quadro 3, a maioria das câmaras municipais apresenta em seus portais eletrônicos uma inexis-

tência de qualquer tipo de relatório e/ou impossibilidade de sua localização. A divulgação de relatórios, identificada na minoria 
dos portais, ocorre de forma parcial e/ou após o prazo definido pela legislação pertinente. Entre os relatórios legais, o balancete 
financeiro mensal é o mais recorrente. Como menor ocorrência são divulgados relatórios com os principais fornecedores, diárias 
concedidas aos vereadores e funcionários e relatórios das despesas com pessoal. 

Do conjunto de portais visitados, apenas o da Câmara Municipal de Irani promove a divulgação completa de Relatórios Legais 
dos gastos incorridos e no prazo legal. Não foram identificadas divulgações, além do conjunto de relatórios legais no prazo, de 
relatórios complementares dos gastos incorridos.

Constata-se que o conjunto de portais eletrônicos analisado tende a uma nula capacidade de prestação de contas e que os 
Legislativos locais, objeto de estudo, não estão dispensando importância a essa dimensão da accountability, mesmo que esta 
pesquisa não tenha analisado o conteúdo nem a linguagem adotada sobre os relatórios integrantes do processo de prestação 
de contas. Indicaria atribuir maior importância caso divulgassem, mesmo parcialmente, o conjunto de relatórios legais no prazo 
definido pela legislação, o que foi observado em apenas um portal.
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Os relatórios legais são elaborados a partir de uma linguagem técnica e específica empregada na contabilidade governamen-
tal, de entendimento normalmente restrito aos profissionais da área. A partir do cenário observado, fica a dúvida: a divulgação dos 
relatórios, quando ocorre, é feita de maneira espontânea, numa iniciativa do Legislativo local para promover a prestação de contas 
por meio do portal eletrônico, ou essa publicidade atende à norma legal que exige alguma estratégia de divulgação?

O processo de prestação de contas relaciona-se, principalmente, à publicidade quanto à origem e à utilização dos recursos 
públicos. Sua efetivação é essencial para o exercício da accountability. Contudo, essa não parece ser a realidade dos portais 
observados, nos quais a divulgação, mesmo que de forma parcial e/ou fora do prazo legal, ocorre na minoria dos portais. Estamos 
distantes de uma situação em que a sociedade civil poderá acessar, por meio dos portais eletrônicos, a essência da prestação 
de contas e exigir a responsabilização pelos gastos públicos. Em outras palavras, não se nota uma predisposição a cumprir esse 
requisito fundamental da accountability.
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Nula
Inexistência de qualquer tipo de Relatório e/ou impos-
sibilidade de sua localização

x x x x x x x x x x

Baixa
Divulgação parcial e/ou após o prazo do conjunto de 
Relatórios Legais dos gastos incorridos  

x x x x x x

Média
Divulgação do conjunto de Relatórios Legais dos gas-
tos incorridos no prazo

x

Alta
Divulgação, além do conjunto de Relatórios Legais 
no prazo, de Relatórios complementares dos gastos 
incorridos 

Quadro 3: Ocorrência dos indicadores de prestação de contas nos portais selecionados
 Fonte: Dados da pesquisa (2010).

4.2 Transparência 
A ocorrência dos indicadores de transparência nos portais selecionados é sintetizada no quadro 4. 
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Nula
Inexistência de qualquer tipo de indicador de transpa-
rência das atividades dos vereadores

x x

Baixa

Detalhamento das seções (ordem do dia, atas das 
seções)

x x x x x x x x x

Notícias da câmara municipal sobre as atividades dos 
vereadores

x x x x x x x x x x x x

Disponibilização da legislação x x x x x x x x x x x x x x

Média

Disponibilização de legislação com possibilidade de 
download

x x x x x x x x x x x x x

Vídeos das sessões legislativas

Alta

Divulgação das matérias nas fases de tramitação x x

Vídeos das sessões legislativas ao vivo

TV Câmara

Rádio Câmara

Quadro 4: Ocorrência dos indicadores de transparência nos portais selecionados
 Fonte: Dados da pesquisa (2010).
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Como mostra o quadro 4, os portais eletrônicos selecionados apresentam, na sua maioria, média capacidade para promover a 
transparência dos atos públicos. Dos indicadores utilizados para mensurar essa dimensão da accountability, vídeos das sessões 
legislativas, vídeos das sessões legislativas ao vivo, TV Câmara e Rádio Câmara não foram identificados nos portais. 

Os indicadores disponibilização da legislação e disponibilização de legislação com possibilidade de download foram identificados 
na maioria dos portais. Os portais que apresentam legislação, normalmente, disponibilizam uma ferramenta de busca, permitindo 
a procura pelo tipo de legislação, pelo tipo de lei, por palavras-chave e pelo ano. A pesquisa pode ser configurada, escolhendo-se 
simultaneamente o tipo de ordenamento do documento, o total de documentos por página e a quantidade total de documentos. 

Com expressiva ocorrência, os portais apresentam detalhamento das seções e notícias sobre as atividades dos vereadores. A 
divulgação das matérias nas fases de tramitação, que poderia representar um avanço em termos de transparência, foi identificada 
apenas nas Câmaras de Jupiá e Novo Horizonte.

Aparentemente, a dimensão transparência mostra-se mais ativa que a dimensão prestação de contas no conjunto de portais 
analisados. Contudo, em ambas as dimensões parece se confirmar o pressuposto de que os municípios com menor porte popu-
lacional possuem portais dos seus Legislativos menos aperfeiçoados. 

Observa-se no quadro 4 a ocorrência de indicadores de baixa e média capacidade na maioria dos portais eletrônicos. Dis-
poníveis os indicadores, até que ponto são utilizados para o exercício da transparência? As notícias sobre as atividades dos 
vereadores e o detalhamento das seções são editados antes da veiculação no portal ou mostram também questões polêmicas e 
ações duvidosas? 

Os achados na pesquisa não são suficientes para se responder a essas indagações. No entanto, existindo os indicadores tal 
como identificados através do quadro 4, percebe-se que o conjunto de Legislativos locais tem dispensado atenção para elemen-
tos que contribuem para a construção da transparência. A depender do interesse dos agentes políticos locais, tais indicadores 
poderão ser utilizados para fins de promoção política e não para o efetivo exercício da transparência.

4.3 Participação
A ocorrência dos indicadores de participação nos portais selecionados é sintetizada no quadro 5. 
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Nula
Inexistência de qualquer tipo de canal para a participa-
ção dos cidadãos

x x

Baixa

E-mail da câmara x x x x x

E-mail de setores da câmara

E-mail do vereador x x

Formulário eletrônico x x x x x x x x x x x x

Média

Home page do vereador

Twitter

Vídeo YouTube

Monitoramento das ações dos usuários x

Alta
Ouvidoria

Indicativo de retorno

 Quadro 5: Ocorrência dos indicadores de participação nos portais selecionados
 Fonte: Dados da pesquisa (2010).

O quadro 5 revela que as Câmaras Municipais de Novo Horizonte e Rio do Oeste apresentam portais com uma inexistência 
de qualquer tipo de canal para a participação dos cidadãos. Esta propensão a uma nula capacidade já havia sido identificada na 
dimensão prestação de contas. Quanto aos portais que apresentam algum tipo de canal de participação, a maioria disponibiliza 
formulário eletrônico. Há portais com um e-mail de câmara. Em outros, os e-mails são dos próprios vereadores. 

Em nenhum portal foi percebido qualquer indicativo de retorno das dúvidas, sugestões e reclamações feitas pelos cidadãos. 
O monitoramento das ações dos usuários, quando existe, é feito através da contagem do número de visitantes ou do número de 
visitantes on-line, identificado apenas no portal da Câmara de Agronômica. A enquete é, potencialmente, uma forma de monito-
ramento, sendo observada em vários portais. Durante o período de observação, as enquetes foram respondidas e os resultados 
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parciais apresentados na sequência. Nenhum portal disponibiliza o canal de ouvidoria. Não se observou também a ocorrência dos 
seguintes indicadores: e-mail de setores da câmara, home page do vereador, twitter, vídeo YouTube. 

A participação só tem razão de ser quando o participante recebe algum tipo de retorno daquilo que foi sugerido, questionado ou 
simplesmente identificado. Os endereços de e-mail e formulários disponibilizados nos portais eletrônicos, conforme observado no 
quadro 5, não contribuem para o exercício dessa dimensão da accountability sem a análise e a resposta aos e-mails recebidos, 
sem um monitoramento das ações de quem participou ou mesmo sem um espaço para debates.

A participação mostra-se bastante frágil nos portais analisados, sem condições efetivas de contribuir para a construção da 
accountability. De certo modo, esses resultados ratificam investigações anteriores (SANTOS, 1993; PINHO, 2008) que apontam 
a falta de participação política como o verdadeiro calcanhar de Aquiles do processo político brasileiro ou, pelo menos, um dos 
entraves a esse processo.

A despeito dos resultados alcançados, a baixa capacidade dos portais de promover a participação pode desencadear o que 
Santos (1993) observa nos cidadãos brasileiros: apatia ou desmotivação. Por sua vez, essa baixa participação dos cidadãos, 
segundo Pinho (2008) acaba comprometendo a exigência de transparência e de prestação de contas.

5. Considerações Finais
O portal eletrônico é considerado uma tecnologia capaz de possibilitar condições para a construção da accountability dos atos 

públicos. A confirmação da utilização do portal eletrônico com esse propósito carece de pesquisas empíricas, particularmente em 
relação às câmaras municipais, haja vista que a literatura apresenta pesquisas com o Poder Executivo. 

Assim, o artigo teve por objetivo analisar prestação de contas, transparência e participação por meio de portais eletrônicos de 
câmaras municipais localizadas em pequenos municípios catarinenses. Partiu-se de um modelo de análise construído a partir de 
investigações anteriores, bem como da análise dos portais das câmaras localizadas nas 10 maiores capitais brasileiras.

Em relação ao processo de prestação de contas, percebe-se que o conjunto de portais eletrônicos tende a uma nula capacida-
de e que os Legislativos locais, objeto de estudo, não estão dispensando importância a essa dimensão da accountability. Ainda 
que a prestação de contas, segundo Prado (2004), não deva se restringir a questões legais, a divulgação de relatórios, quando 
ocorre, caracteriza-se pela divulgação parcial e/ou fora do prazo legal. Infere-se que os portais eletrônicos observados, na forma 
como estão, não possuem condições para a construção de uma efetiva prestação de contas.

A dimensão transparência mostra-se mais ativa que a dimensão prestação de contas no conjunto de portais eletrônicos. Contu-
do, fica a dúvida se os indicadores são utilizados para fins de promoção política ou para o efetivo exercício da transparência, haja 
vista que os objetivos de implementação e a estrutura dos portais podem ser influenciados pelo interesse dos agentes políticos 
locais. A ausência de análise do conteúdo dos indicadores, que constitui uma limitação do estudo, não permite inferir se há cons-
trução da transparência, apenas pressupõe a existência de condições de uma média capacidade dos portais para tal. 

Os canais de participação existentes constituem-se basicamente de formulários eletrônicos. Esta dimensão apresenta-se bas-
tante frágil nos portais analisados. A tecnologia existe, mas não é utilizada com objetivo de interação entre o cidadão e o ente go-
vernamental. “Muita tecnologia, pouca democracia” (PINHO, 2008). As constatações corroboram alguns dos achados de Cunha e 
Santos (2005), que destacam que os vereadores têm correio eletrônico, o endereço é divulgado e consegue-se obtê-lo facilmente, 
mas as mensagens recebidas não são respondidas; algumas jamais chegam a ser lidas. 

Conclui-se, pela evidência empírica coletada, que o conjunto dos portais eletrônicos de câmaras municipais localizadas em 
pequenos municípios catarinenses, considerados aqueles com um porte populacional inferior a 10.000 habitantes, têm baixa ou 
nula capacidade de viabilizar a construção das dimensões da accountability analisadas. E, como resposta à indagação do próprio 
título, os portais analisados configuram muito mais a existência de murais eletrônicos do que espaços de construção da accoun-
tability. Conclui-se também que os portais parecem ter sido implantados muito mais por resposta a um impulso da modernidade 
expresso por um imperativo tecnológico dominante. 
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Resumo
Dentre as atribuições gerenciais de maior relevância no 

ambiente empresarial, destacam-se as decisões de preços 
de venda, dado seu caráter estratégico para o sucesso das 
organizações. Esta investigação tem como objetivo identifi-
car o método adotado para formar os preços de venda nas 
empresas do setor de recapagem de pneus. Além do obje-
tivo geral de se identificar o método adotado na formação 
dos preços de venda, procurou-se também descobrir quais 
os fatores mais relevantes considerados na formação desses 
preços nas empresas investigadas. O estudo realizou-se na 
cidade de Fortaleza. A metodologia consistiu de um estudo 
de caráter exploratório e documental. Para a coleta dos da-
dos, utilizaram-se entrevistas semiestruturadas baseadas em 
indicadores obtidos a partir do referencial teórico, as quais fo-
ram aplicadas junto aos diretores das empresas investigadas. 
Para a análise dos dados, a técnica qualitativa escolhida foi a 
análise de conteúdo, proposta por Bardin (1977). Os resulta-
dos mostram que o método de formação de preços de venda 
adotado pelas empresas do setor de recapagem de pneus 
está mais direcionado para os fatores determinantes de uma 
formação baseada no mercado, mais especificamente para o 
método do preço corrente ou preço de mercado.
Palavras-chave: Preços de Venda. Recapagem de Pneus. 
Análise de Conteúdo.

Abstract
Among main manager attributes in an enterprise environ-

ment, sales pricing decisions can be highlighted, given their 
strategic character in order to the organization’s success. This 
paper has as a general objective the identification of the me-
thod adopted to define the prices of company’s products. Fur-
thermore, it was also argued what were the most relevant fac-
tors to take decisions in sales pricing in the referred company. 
The research has been done in Fortaleza, specifically in a tire 
recap company. The methodology consisted of an exploratory 
study and documentary approach. For data collection were 
applied semi-structured interviews based on the theoretical 
referential which was answered by the company’s board. As 
a data analysis the chosen method was content analysis as 
proposed by Bardin (1977). The results show that the sales 

pricing methods adopted by companies in the tire recap sector 
are tending to determinant factors from market, more precisely 
to current pricing method or market pricing.
Key words: Sales Pricing. Tire Recap. Content Analysis.

1 Introdução
Com o crescente acirramento da competitividade empresa-

rial, a garantia de sobrevivência das organizações passou a 
exigir o contínuo monitoramento das necessidades do merca-
do. Sobrevivem aquelas que possuem maior capacidade de 
adaptação às mudanças impostas pelo mercado, mediante 
oferta de produtos ou serviços que satisfaçam os clientes, 
cada vez mais exigentes.

Nesse contexto de grande concorrência, as decisões sobre 
preços de venda assumem posição de destaque nas organi-
zações, sendo apontadas pelos gerentes como das mais difí-
ceis de lidar, haja vista que uma boa determinação de preços 
poderá levar ao desenvolvimento e ao lucro, enquanto que 
uma má determinação poderá levar a empresa a situações 
difíceis, inclusive a inviabilidade do negócio.

Para se adequarem a esse panorama e se ajustarem às 
demandas do mercado, as empresas procuram cada vez mais 
modificar seus estilos de gestão, visando a uma melhor apli-
cação de recursos e maximização da eficácia operacional.

É de conhecimento comum no meio empresarial que ten-
tar colocar um produto considerando seus custos mais uma 
margem esperada é caminhar na direção contrária à compe-
titividade.

Assim, os preços tendem a seguir os praticados no merca-
do. Contudo, mesmo sabendo que a determinação de preço 
está mais focada para os fatores do mercado, essa decisão 
precisa de uma correta apreciação, posto que seguir o preço 
de concorrência poderá comprometer a lucratividade da em-
presa ao ponto de inviabilizar o negócio.
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Entretanto, se de um lado há a noção de que a determina-
ção de preços de venda deve levar em conta as condições 
do mercado, por outro, há opiniões segundo as quais as em-
presas precisam conhecer bem os seus custos, para poder 
fixar preços adequados. Esse pensamento é compartilhado 
por Boone e Kurtz (1998), segundo os quais “a técnica mais 
popular de determinação de preços na prática é a baseada 
em custos”.

A literatura aponta para uma série de métodos e fatores 
importantes que são adotados de acordo com os objetivos 
empresariais, que podem estar ligados a aspectos financei-
ros, econômicos, mercadológicos e estratégicos, de custos, 
ou de marketing.

Feitas essas considerações, e diante da responsabilidade 
da administração das empresas no tocante à decisão dos pre-
ços de venda, levando-se em conta os diversos métodos de 
formação de preços encontrados na literatura, e das diversas 
variáveis a serem então consideradas, definiu-se o seguinte 
problema de pesquisa: Qual é o método adotado pelas em-
presas do setor de recapagem para a fixação dos seus preços 
de venda?

Procurando encontrar uma resposta para esse questiona-
mento, realizou-se um estudo de natureza exploratória e docu-
mental, com abordagem qualitativa, utilizando-se entrevistas 
semiestruturadas com questões abertas. Para a consolidação 
dos dados, a análise de conteúdo mostrou-se a técnica mais 
apropriada, sendo aplicada segundo os critérios de análise, 
codificação e categorização descritos por Bardin (1977).

Além do objetivo geral de se identificar o método adota-
do na formação dos preços de venda, procurou-se também 
descobrir quais os fatores mais relevantes considerados na 
formação desses preços nas empresas investigadas.

Neste estudo, além da introdução, a primeira seção apre-
senta conceitos, importância, e várias concepções e fatores 
que influenciam o processo de formação de preços, bem 
como as tipologias que abordam especificamente o assun-
to. Apresentam-se também alguns métodos de formação dos 
preços de venda orientados para o custo e para o mercado, e 
comenta-se acerca do panorama do setor de recapagem no 
Brasil. Na segunda seção, procura-se explicitar a metodologia 
da pesquisa. Na terceira seção, são apresentados os resulta-
dos da pesquisa. A conclusão da pesquisa é apresentada na 
quarta seção.

2 Formação do preço de venda
Atualmente, um dos objetivos organizacionais que pre-

ocupam a empresa tem sido pôr em prática uma adequada 
política de formação de preços, de maneira a garantir a sua 
manutenção no mercado. A afirmação de Assaf Neto (1998) 
confirma essa preocupação.

Segundo o autor, a formação de preços é questão funda-
mental para a sobrevivência e o crescimento autossustentado 
de qualquer empresa, independentemente de seu porte e de 
sua área de atuação.

Vários estudiosos publicaram trabalhos sobre formação 
de preços: Sardinha (1995), Bernardi, (1998), Santos (1991), 
Wernke (2001), Bruni e Famá (2003), Cogan (1999), Horn-
gren et al (2000) e Perez Junior et al (2001). Ainda nesse 

contexto, é vasta a relação de pesquisas empíricas que apon-
tam diferentes métodos de precificação: Resende, Guerreiro 
e Pereira (2006), Paulo (2001) e Santos (1995), por exemplo, 
ressaltam a importância da fixação dos preços de venda dos 
produtos e serviços.

Segundo Bernardi (1998), o principal fator para uma correta 
formação de preços é a informação, pois a formação de preços 
é um sistema, o qual deve ser alimentado com informações 
precisas e detalhadas (elementos, composição e tratamento) 
para que as diversas variáveis de ordem econômica sejam cor-
retamente consideradas e a decisão seja de boa qualidade.

Na literatura sobre custos, é voz corrente que a correta de-
terminação de preços impõe como condição sine qua non um 
profundo conhecimento dos custos. Nada mais natural; afinal, 
é por meio das informações acerca dos custos, como também 
do rateio de todas as despesas da empresa, que se chega 
ao valor de produção, não se devendo esquecer, é claro, de 
adicionar a porcentagem de lucro desejada.

Vale salientar a observação de Horngren (1995) segundo 
a qual as empresas que consideram os custos na determi-
nação dos preços o fazem de uma forma circular; partem da 
quantidade que pretendem vender (base para os custos fixos 
diretos e indiretos unitários), e só então calculam o preço. Se-
gundo o autor, o método é equivocado, pois são os preços 
que influenciam as quantidades, e não o contrário.

Segundo Cogan (1999), historicamente o preço de venda 
foi determinado adicionando-se o lucro aos custos. No mo-
mento atual, caracterizado pela alta competitividade, que 
cada vez mais caminha para uma concorrência perfeita, as 
decisões de preço são tomadas levando-se em conta uma 
série de variáveis, como, por exemplo, característica do mer-
cado, os objetivos estratégicos ou organizacionais, bem como 
se levando em conta os preços praticados no mercado.

Essa visão tem consonância com o ponto de vista de Paulo 
(2001), segundo o qual a formação do preço deve resultar de 
análise conjunta (de custos e de mercado), obedecendo-se a 
algumas premissas básicas que regem a matéria, para se evi-
tar que esse processo se resuma, de um lado, a meras informa-
ções extraídas das planilhas de custo de produção, e do outro, 
numa comparação entre renda e custo marginal, bem como se 
aceitando a ideia de que o preço é imposto pelo mercado.

Todos os aspectos apresentados têm sua importância, va-
lendo, contudo, ressaltar a visão de Perez Junior et al. (2001), 
segundo a qual o preço obtido a partir do custo é uma refe-
rência valiosa para se comparar com o preço de mercado e 
se determinar a conveniência ou inconveniência de se vender 
o produto pelo valor que o mercado esteja disposto a pagar.

Portanto, abordam-se nesta pesquisa tanto os métodos 
orientados pelo custo, quanto aqueles orientados pelo mer-
cado.

2.1 Métodos Orientados pelo Custo
As premissas orientadoras utilizadas por esses modelos são:

a) o mercado está disposto a aceitar os preços de venda de-
terminados pela empresa, calculados com base em seus 
custos;

b) o percentual escolhido de margem adicional ao custo deve 
cobrir todas as despesas de venda, distribuição e adminis-
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tração, todos os impostos, e proporcionar um lucro satisfa-
tório e uma remuneração adequada sobre o capital empre-
gado (SANTOS, 1995).
Orientando-se por Cogan (1999), Bernardi (1998), Lere 

(1979), Santos (1991) e Santos (1995), percebe-se que há 
dois métodos, que embora apresentem variações na sua apli-
cabilidade, utilizam o custo como base para a formação do 
preço de venda. O primeiro é chamado de Mark-up, Cost plus 
pricing, Preço-Margem ou Sobremarcação. O segundo é cha-
mado de Taxa de Retorno-Alvo, Target-Return ou Fixação de 
Preços por Meta. Esses dois métodos serão adotados nesta 
pesquisa para a análise da formação do preço de venda ba-
seado no custo.

O Mark-up é uma das metodologias mais privilegiadas. Na 
concepção de Sardinha (1995), é a mais popular.

O Mark-up, com suas variações, consiste basicamente 
em somar-se ao custo unitário do produto uma margem fixa 
para obtenção do preço de venda. Essa margem, geralmente 
percentual, deve cobrir todos os outros custos e despesas e 
propiciar determinado nível de lucro (SANTOS, 1995). Santos 
(1991 e 1995 apud Cogan, 1999) conceitua Mark-up como 
sendo “um índice aplicado sobre o custo de um bem ou ser-
viço para a formação do preço de venda”. Esse índice é tal 
que cobre os impostos e taxas aplicadas sobre as vendas, 
os custos indiretos fixos de fabricação e o lucro. Já Bernardi 
(1998) define o Mark-up como um índice ou percentual que 
irá adicionar-se aos custos e despesas, o que não significa 
que deve ser aplicado linearmente a todos os bens e serviços. 
Genericamente, o Mark-up pode ser empregado de diferentes 
formas: sobre o custo variável, sobre os gastos variáveis e 
sobre os gastos integrais (BRUNI; FAMÁ, 2003).

Lere (1979 apud SANTOS, 1995) sugere um conjunto de 
regras necessárias para o estabelecimento do preço com 
base no custo. Quem fixa os preços deve (a) determinar o 
custo do produto; (b) determinar o percentual de margem a 
ser aplicado; (c) multiplicar o percentual de margem pelo cus-
to do produto, para obtenção da margem em unidades mone-
tárias; e (d) somar a margem monetária ao custo do produto, 
para determinar o preço.

Naturalmente, dependendo da base de custeio escolhida, 
o percentual de margem a ser multiplicado pelo custo poderá 
variar. As variações mais utilizadas são as seguintes: 

a) Mark-up com base no custo pleno; 
b) Mark-up com base no custeio por absorção;
c) Mark-up com base no custo variável; 
d) Mark-up com base no custo de transformação; 
e) Mark-up com base no custo orçado ou estimado; e 
f) Mark-up com base no custo-padrão.
No método mark-up com base no custo pleno, aplica-se 

um percentual multiplicador ou divisor sobre o custo unitário 
do produto, obtido por meio do método de custeio pleno ou 
integral, que é composto por todos os custos de produção, 
vendas, distribuição e administração.

No método mark-up com base no custeio por absorção, 
aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre o custo 
unitário do produto, obtido por meio do método de custeio por 
absorção, que inclui em sua composição somente os custos 
de produção diretos e variáveis, indiretos e fixos, alocados de 

acordo com alguns critérios e segundo uma expectativa de pro-
dução e vendas. Portanto, não inclui no custo unitário as des-
pesas de vendas, distribuição e administração, que devem ser 
cobertas pelo percentual de margem escolhido.

No método mark-up com base no custo variável, aplica-
-se um percentual multiplicador ou divisor sobre o custo unitá-
rio do produto, obtido por meio do método de custeio variável, 
que inclui em sua composição somente os custos de produ-
ção variáveis, excluindo-se, portanto, os custos fixos, as des-
pesas de vendas, distribuição e administração, que devem 
ser cobertas pelo percentual de margem escolhido.

No método mark-up com base no custo de transforma-
ção, aplica-se um percentual multiplicador ou divisor somente 
sobre o custo de conversão incorrido pela empresa na trans-
formação do material direto em produto acabado. Esse custo 
de conversão geralmente compõe-se de mão de obra aplica-
da no produto e dos custos indiretos de fabricação rateados 
segundo algum critério.

No método mark-up com base no custo orçado ou esti-
mado, aplica-se um percentual multiplicador ou divisor sobre 
os custos estimados ou orçados de um produto ou empreendi-
mento. Esse método é utilizado em empresas que trabalham 
sob o regime de encomendas, que são específicas para cada 
cliente, sendo geralmente necessário um orçamento técnico-
-financeiro, que será negociado junto ao cliente. Os custos de 
cada encomenda podem ser calculados com base no custeio 
pleno, por absorção ou variável.

No método mark-up com base no custo-padrão, aplica-
-se um percentual multiplicador ou divisor sobre os custos 
previamente calculados de acordo com o conceito padrão, ou 
seja, custos cientificamente apurados, sem imputar ineficiên-
cia ou anormalidades de produção, venda ou distribuição.

O segundo método, conhecido por Taxa de Retorno-Alvo, 
objetiva fixar um preço de venda que proporcione a um dado 
volume de vendas uma taxa específica de retorno sobre o in-
vestimento realizado pela empresa. A Taxa de Retorno-Alvo 
depende da estimativa de um nível “normal” de produção, 
bem como dos custos correspondentes para o produto e para 
a empresa como um todo, dado esse volume de produção 
e de vendas. Essa taxa de retorno planejada deve ser um 
orientador das decisões de preço no curto e no longo prazos, 
e, consequentemente, de políticas de controle do preço esta-
belecido (SANTOS, 1995).

Lere (1979 apud SANTOS, 1995) disserta sobre as etapas 
a serem seguidas por uma empresa que adote como método 
de formação de preços de venda a Taxa de Retorno-Alvo: 
a) escolher a taxa de retorno desejada; 
b) estimar o nível esperado de atividade no futuro;
c) determinar o custo unitário de produção no nível de ativida-

de esperado; 
d) calcular um preço que garanta a taxa de retorno sobre o 

investimento, estabelecida como meta, no nível esperado 
de atividade; e 

e) avaliar o preço.

2.2 Métodos Orientados pelo Mercado
Nos métodos de formação de preços de venda orientados 

pelo mercado, a empresa poderá decidir pela fixação com base 
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nos preços praticados pelo mercado, dispensando menos aten-
ção aos seus próprios custos ou à procura de seus produtos.

Dessa forma, os preços de venda definidos pela empresa 
poderão ser iguais, inferiores ou superiores àqueles pratica-
dos no mercado, dependendo dos objetivos e das inferências 
que deduz sobre as possíveis influências dos componentes 
do sistema em que está inserida.

Quando a empresa decide adotar esse procedimento, isso 
ocorre porque ela desconhece quase por completo sua estru-
tura interna, ou, ainda, aparenta confiar nessa estrutura, ou, 
então, seu sistema de informações baseia-se apenas nos cus-
tos integrais e históricos em lugar dos custos incrementais (au-
mento de volume), ou futuros (derivados dos planos traçados).

Por isso, o método baseado nas características do mer-
cado requer dos administradores profundo conhecimento do 
funcionamento do mercado (estrutura, competidores, situa-
ções de oferta e demanda para produtos específicos), o que 
lhes possibilitará estabelecer uma estratégia de preços, que 
poderão ser elevados, se dirigidos à classe de renda alta, ou 
baixos, se dirigidos às demais classes socioeconômicas.

De acordo com o citado autor, na formação dos preços 
deve-se atentar para os seguintes passos: 
a) calcula-se o preço orientativo fazendo-se uso exclusiva-

mente de dados internos da empresa; 
b) critica-se tal preço orientativo em relação às característi-

cas do mercado de atuação com o preço do concorrente, 
volume de vendas, prazo, condições de  entrega, aspectos 
promocionais etc.; 

c) testa-se o preço orientativo nas condições do mercado 
considerando a relação volume/preço, de modo que se 
consiga uma melhoria no lucro; 

d) fixa-se o preço mais apropriado, considerando-se condi-
ções diferenciais para atender volumes distintos, prazos 
diferentes de financiamento de vendas e descontos para 
prazos mais curtos.
Sobre a formação dos preços baseados no mercado, Motta 

(1997) considera que as seguintes medidas devem ser ado-
tadas para se compatibilizar a formulação de uma estratégia 
de preços: 
a) identificar os custos incrementais e evitáveis que são apli-

cáveis a uma alteração de vendas; 
b) calcular a margem de contribuição e variação das vendas 

em equilíbrio relativas à mudança de preço proposta; 
c) avaliar a sensibilidade ao preço por parte dos comprado-

res, com a finalidade de se estimar a plausibilidade de eles 
alterarem suas compras, acima ou abaixo da variação das 
vendas em equilíbrio; 

d) identificar os concorrentes e avaliar suas prováveis rea-
ções; 

e) identificar compradores para os quais os custos, sensibili-
dade ao preço e concorrência são significativamente dife-
rentes, e segmentá-los com base no preço, onde for possí-
vel; 

f) calcular as consequências em termos de lucro, aritmética 
ou graficamente, para diversas e prováveis alterações das 
vendas; e 

g) aceitar ou rejeitar as modificações de preço propostas, 
considerando-se os benefícios de resultados favoráveis, 
em comparação com os riscos percebidos de consequên-
cias desfavoráveis.
Outro fator a ser considerado na formação de preços com 

base no mercado é que há setores em que os preços são ge-
ralmente ditados apenas pelo mercado, tais como:
a) setores de alta tecnologia, devido aos curtos ciclos de vida 

dos produtos; 
b) setores em que os preços de mercado sejam facilmente 

conhecidos, como no caso de commodities; e 
c) setores em que os custos dos produtos são difíceis de de-

terminar.
Há também aquele que procura envolver tanto os custos 

como as decisões de concorrência e as características do 
mercado, chamado de Método Misto, para o qual Santos 
(1991, p. 31) chama a atenção, afirmando que “seria bastante 
temeroso para a administração de uma empresa estabelecer 
preços sem a combinação desses fatores. Cedo ou tarde ela 
teria de arcar com as consequências de sérios erros que po-
deriam deixar de ser cometidos”. 

Os métodos baseados no mercado são orientados tanto 
pela demanda quanto pela concorrência. Na presente pes-
quisa serão abordados apenas os métodos orientados pela 
concorrência.

São dois os métodos orientados pela concorrência a serem 
abordados: preço corrente ou preço de mercado, e imita-
ção de preços.

O preço corrente ou preço de mercado é estabelecido 
pelo mercado, seja em função de suas características econô-
micas ou por questões de costume (hábito e tradição), fazen-
do com que todos os concorrentes sejam levados a praticá-lo. 
Portanto, nenhum vendedor tem condições de, sozinho, con-
trolar o preço do produto, pois este pode ser facilmente obtido 
em diversas fontes. Um mercado com essas características é 
conhecido pelos economistas como de “concorrência perfeita” 
(SANTOS, 1995).

A imitação de preços pressupõe que haja uma lideran-
ça de preços no mercado e que existam empresas que ape-
nas copiam o preço do líder, seja por imitação voluntária ou 
involuntária. Nesse caso, há empresa líder de mercado que 
sinaliza os aumentos ou reduções de preços, e empresas se-
guidoras de preços que devem decidir se aceitam ou não os 
preços da líder. Não é necessário cobrar o mesmo preço da 
líder, podendo ficar acima ou abaixo, mantendo-se a mesma 
paridade anterior (SANTOS, 1995).

A tarefa de determinar preços de venda, como se pode 
perceber, é influenciada por múltiplos fatores, relativos aos 
custos ou ao mercado. Sardinha (1995) vê que o preço, com-
ponente essencial do composto de marketing da empresa 
moderna, está sujeito à influência de uma série de fatores, 
muitos deles fora do controle dessas organizações, tais como 
a regulamentação do governo, as condições do ambiente 
econômico, o desenvolvimento tecnológico, a competição nos 
mercados e os padrões de compra dos consumidores.

Esses vários fatores, associados aos processos de forma-
ção de preços citados por diversos autores, servirão como 
subcategorias para análise de conteúdo das entrevistas. As 
duas categorias serão o custo e o mercado (Quadro 1).
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Observa-se que, nas variadas metodologias apresentadas, 
a orientação principal a ser transmitida refere-se à determi-
nação dos preços de venda em um mercado de livre con-
corrência, no qual há grande competitividade. Sendo assim, 
na formação dos preços de venda, os custos, as estratégias 
adotadas pelos concorrentes e as exigências impostas pelo 
mercado devem ser base fundamental nesse processo. No 
dia a dia, porém, o que se pode observar é que a metodologia 
baseada na análise da concorrência é a mais usual, visto que 
na formação dos preços de venda, em negócios de pequeno 
e médio porte, geralmente levam-se em conta os preços pra-
ticados pelo concorrente, procurando-se ajustar-se a esses 
preços ou até mesmo praticar valores inferiores, como estra-
tégia de penetração de mercado.

3 Metodologia da Pesquisa
As orientações encontradas na literatura que disciplinam 

os procedimentos metodológicos, em geral, definem método 
em pesquisa científica como a escolha de procedimentos sis-
temáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Se-
gundo Richardson (1999), no trabalho de pesquisa deve-se 
ter o necessário cuidado com o planejamento e execução, 
para que, partindo-se de uma classificação ampla, seja possí-
vel escolher o método adequado ao tipo, à natureza e ao nível 
de aprofundamento do problema.

Dessa forma, seguindo-se o foco de interesse e o objeti-
vo proposto, esta pesquisa configura-se num estudo explo-

Quadro 1 – Fatores associados ao processo de formação dos preços de venda.
Categoria Fator de determinação dos preços de venda Autor

Custo

Os objetivos definidos Bernardi (1998), Cogan (1999) e Santos (1991)  

Níveis de produção e/ou venda em que se pretende ou em que 
se pode operar

Bruni e Famá (2003) e Santos (1990)

Os custos e despesas de fabricar, administrar e comercializar o 
produto

Bruni e Famá (2003), Perez Júnior et al. (2001) e Santos (1990)

Mão de obra Bernardi (1998) e Santos (1995) 

Ganhos e perdas de gerir o produto Perez Júnior et al. (2001) e Sardinha (1995)

Distribuição do produto Bernardi (1998) e Santos (1995)  

Mercado

Clientes Perez Júnior et al. (2001) e Sardinha (1995)

Concorrência Bernardi (1998), Perez Júnior et al. (2001) e Sardinha (1995)

Existência de produtos substitutos a preços mais vantajosos Bruni e Famá (2003)

Preços praticados no mercado Cogan (1999)

Mercado de atuação do produto Bruni e Famá (2003), Cogan (1999), Santos (1990) e Santos (1995)

Fatores políticos e legais Santos (1990) e Sardinha (1995)

Qualidade/tecnologia do produto em relação às necessidades do 
mercado consumidor

Bruni e Famá (2003), Santos (1990) e Sardinha (1995)

Demanda esperada do produto
Bernardi (1998), Bruni e Famá (2003), Santos (1990) e Sardinha 
(1995)

Ciclo de vida do produto Santos (1995) e Sardinha (1995)

Informação Bernardi (1998) e Santos (1995)

Fonte: Elaborado pela autora.

ratório, e, para seu desenvolvimento, o método qualitativo 
mostrou-se o mais adequado, aplicando-se para coleta de 
dados a técnica de entrevista semiestruturada com questões 
abertas. Para a consolidação dos dados, utilizou-se a técnica 
“análise de conteúdo”, conforme critérios de análise, codifica-
ção e categorização descritos por Bardin (1977).

Adicionalmente, utilizou-se de pesquisa documental, 
bem como de pesquisa exploratória, devido à necessidade 
de maior conhecimento sobre o setor pesquisado. De acor-
do com Godoy (1995), a pesquisa documental se apresenta 
como uma das três possibilidades de se aplicar uma aborda-
gem qualitativa. De acordo com a autora, o exame de mate-
riais de naturezas diversas, nesse caso, documentos, reverte-
-se em rica fonte de informações, o que vem a se constituir em 
análise documental.

Com relação à adoção de pesquisa exploratória, Mattar 
(2001) explica que esse tipo de procedimento visa prover 
o pesquisador de um maior conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em perspectiva. Essa fase envolveu 
levantamento bibliográfico que possibilitou determinar com 
base no referencial teórico os indicadores que estariam asso-
ciados à temática em estudo, no caso, acerca dos construtos 
sobre formação dos preços de venda.

Definiu-se como objeto de pesquisa as empresas do setor 
de recapagem de pneus da cidade de Fortaleza/CE, num to-
tal de 22 empresas, de acordo com o sindicato da categoria. 
Treze empresas participaram da pesquisa, o equivalente a 
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59,09%.
A escolha do setor se deu pela sua importância para a eco-

nomia brasileira. Segundo publicação da revista Carga Pesa-
da (2006), o setor de recapagens proporciona ao país uma 
economia de 180 milhões de dólares por ano, com base na 
seguinte comparação: são necessários 90 litros de petróleo 
para se fabricar um pneu novo e apenas 27 litros para recapar 
um pneu. E ainda se tem a vantagem de que a recapagem, 
além de dobrar a vida do pneu, ainda acrescenta 10%; isto é, 
se um pneu roda 100 mil quilômetros, depois de recapado ele 
roda mais 110 mil quilômetros. E, dependendo da utilização, 
um pneu pode ser recapado mais de uma vez. Pode-se acres-
centar também que há mais de 1.000 empresas recapadoras 
em todo o país, as quais movimentam 600 milhões de dólares 
por ano e proporcionam 45 mil empregos diretos, além de 30 
mil indiretos. (CARGA PESADA, 2006).

Os procedimentos metodológicos desenvolveram-se em 
duas etapas. A primeira, como já descrito, envolveu os levan-
tamentos, tanto exploratórios, quanto bibliográficos. Na fase 
seguinte, cuidou-se da preparação do roteiro de entrevista. 
Esse cuidado justifica-se devido à sua importância, porquanto 
procedimentos inadequados podem prejudicar ou acarretar 
viés nos resultados do estudo.

Após estudar os procedimentos para a condução da entre-
vista (explicações sobre os objetivos da pesquisa, solicitação 
para gravar a entrevista explicando os motivos da gravação, 
bem como assegurando ao entrevistado o anonimato e o 
sigilo das respostas), cuidou-se de sua aplicação junto aos 
sócios-diretores das empresas investigadas.

A escolha dos diretores justifica-se por serem eles os res-
ponsáveis pela formação dos preços de venda nas empresas.

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas na sua in-
tegralidade, possibilitando análises suficientes para o alcance 
dos objetivos da investigação. O levantamento dos dados e 
as entrevistas ocorreram no período de novembro de 2008 a 
outubro de 2009.

Os dados coletados foram analisados por meio da análi-
se de conteúdo. A aplicação dessa técnica, segundo Bardin 
(1977), consiste no seguinte: pré-análise, exploração do ma-
terial, tratamento dos dados, inferência e interpretação. Na 
pré-análise, procedeu-se como orienta Bardin (1977), isto é, 
consta da análise do  corpus . Segundo a autora, o corpus é 
o conjunto dos documentos tidos em conta para serem sub-
metidos aos procedimentos analíticos (BARDIN, 1977, p. 96). 
No caso desta pesquisa, referia-se aos documentos utilizados 
pelas empresas, em particular os documentos das análises 
de custos e planilhas das empresas que determinam sua apu-
ração. Assim, os dados foram tratados segundo os critérios de 
codificação e categorização descritos por Bardin (1977). As 
categorias e subcategorias encontram-se descritas no Qua-
dro 2.

Quadro 2 – Categorias e subcategorias de análise
Categoria Subcategoria

Custo

Objetivos definidos

Níveis de produção e/ou venda em que se pretende 
ou em que se pode operar

Custos e despesas de fabricação, administração e co-
mercialização do produto 

Mão de obra

Ganhos e perdas de gerir o produto

Distribuição do produto

Mercado

Clientes

Concorrência

Existência de produtos substitutos a preços mais van-
tajosos

Preços praticados no mercado

Mercado de atuação do produto

Fatores políticos e legais

Qualidade/tecnologia do produto em relação às ne-
cessidades do mercado consumidor

Demanda esperada do produto

Ciclo de vida do produto

Informação

Fonte: elaborado pela autora. 

4 Resultado da Pesquisa
O serviço de recapagem de pneus é caracterizado pelas 

empresas do mercado como uma solução para o setor de 
transportes, uma vez que o item pneu tem um custo muito 
elevado na composição do custo total do veículo.

As empresas investigadas não possuem um planejamento 
estratégico formal, inexistindo, assim, objetivos definidos em 
relação à formação dos preços de venda. “Como assim um 
planejamento estratégico formal? [...] planejamos algumas 
coisas, mas nada formalizado, ou seja, colocado no papel”, 
relata um dos diretores.

Em relação aos conceitos e aos métodos de formação de 
preços de venda existentes na teoria, percebeu-se o total des-
conhecimento por parte desses gestores. “Desconheço essas 
nomenclaturas que identificam os métodos utilizados, mas 
acredito que isso não interfira de forma negativa no negócio”, 
disse um dos diretores comerciais. Isso não caracteriza que 
a empresa não possui um método de formação de preços de 
venda. Apenas desconhece o nome que poderia ser atribuído.
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O relato de um dos diretores sobre os fatores voltados para 
os custos, observados na formação dos preços de venda, 
apontou o custo do pneu novo e o custo da matéria-prima como 
fatores determinantes na formação dos preços de venda.

O custo do pneu novo funciona como uma espécie de dire-
cionador no preço a ser praticado, pois até a década de 80 
era ele quem definia o preço de venda nesse setor [...] per-
deu esse poder, mas continua servindo de comparativo [...]. A 
matéria-prima é um dos fatores mais determinantes da forma-
ção do nosso preço de venda, mas nos dois últimos anos tem 
estado estável, pois o principal insumo usado na borracha é o 
petróleo, e o petróleo é contado no dólar, e como o dólar não 
tem sofrido grandes alterações, o preço final da borracha não 
tem mudado.

Um dos diretores concluiu essa parte da pesquisa dizendo: 
“temos que adequar nossos custos ao preço que o mercado 
está ditando”.

Quando o questionamento esteve mais voltado para o mer-
cado, um dos diretores entrevistados apontou o concorrente 
e os clientes.

Quem dita o preço nesse setor realmente são seis empresas, 
que são consideradas as grandes [...] e nós estamos incluídos 
nessas seis. Então esses cinco concorrentes são os que têm 
uma maior influência na definição do nosso preço, pois em 
um mercado onde existem vários concorrentes com qualidade 
e tecnologia muito semelhantes, não temos como impor um 
preço. Sendo assim, eles (os concorrentes) são os que real-
mente pesam mais na definição do nosso preço de venda. [...] 
os clientes também são observados, mas como existe uma 
vantagem muito grande entre o preço de recapar um pneu 
e comprar um novo, eles (os clientes) têm um peso menor aí 
nessa definição de preço.

Em se tratando dos custos fixos e variáveis, a maioria dos 
diretores adota uma planilha na qual são relacionados todos 
os custos, só que o uso dessa planilha não se destina à defi-
nição dos preços de venda, mas sim a averiguar se os preços 
a serem praticados cobrem todos os custos.

Desenvolvemos uma planilha na qual são lançados todos os 
custos e despesas da empresa, e ela (a planilha) é referen-
cial para averiguarmos se esse preço de venda que estamos 
praticando cobre esses custos, e também serve para visuali-
zarmos onde teremos que cortar, caso haja necessidade, para 
nos adequarmos a esse preço [...] por isso, muitas vezes se 
ouve dizer que as empresas deram uma “enxugada no pes-
soal”.

A expressão “enxugada no pessoal” expressa a ideia de 
dispensa de funcionários, alternativa que na maioria das ve-
zes é adotada pelas empresas quando desejam reduzir cus-
tos. Procurando-se classificar a adoção dessa planilha dentro 
dos métodos baseados nos custos, percebeu-se uma seme-
lhança com o método Mark-up com base no custo pleno, pois 
consideram na composição todos os custos de produção, 
vendas, distribuição e administração.

A fim de se identificar e confirmar se os fatores considera-
dos mais relevantes na formação dos preços de venda nas 
empresas, na opinião dos diretores, são os mesmos elen-
cados por Bernardi, Bruni e Famá, Sardinha, Santos, Perez 
Junior et al. e Cogan (Quadro 1), foi solicitado aos diretores 
que classificassem com notas de 1 a 5 (1 menos relevante e 
5 mais relevante) os fatores relacionados no Quadro 2. Cal-
culou-se a média dos valores definidos pelos respondentes, 
identificando-se com nota média acima de 4 os seguintes fa-
tores: concorrência (5), clientes (4,8), qualidade e tecnologia 
(4,6), existência de produtos substitutos a preços mais vanta-
josos (4,6) e a informação (4,4). Os demais fatores obtiveram 
em média nota abaixo de 3.

Havia-se definido anteriormente, entre os pesquisadores, 
que as pontuações médias acima de 3 seriam consideradas 
como fatores mais relevantes.

De acordo com os resultados apresentados, observa-se 
que os diretores das empresas atribuíram as maiores médias 
aos fatores referentes ao mercado, o que corrobora os dados 
obtidos nas entrevistas, que apontam para uma formação de 
preços de venda orientada mais pelo mercado.

5 Conclusão
O estudo demonstra que o método de formação de preços 

de venda adotado pelas empresas está mais direcionado para 
os fatores determinantes de uma formação baseada no mer-
cado, mais especificamente para o método do preço corrente 
ou preço de mercado, que, segundo Santos (1995), é um mer-
cado em que nenhum vendedor tem condições de sozinho 
controlar o preço do produto, já que este pode ser facilmente 
obtido em diversas fontes. Não se poderia deixar de mencio-
nar que, apesar de adotar o preço praticado no mercado, as 
empresas sempre observam os seus custos e também obser-
vam quanto o cliente está disposto a pagar.

Dentre os fatores determinantes na formação dos preços 
de venda, especificados no Quadro 1, as empresas classi-
ficaram como mais relevantes os fatores concorrente, clien-
te, qualidade e tecnologia do produto, existência de produtos 
substitutos a preços mais vantajosos e informação. Todos es-
ses fatores pertencem à categoria “mercado”, corroborando a 
conclusão da pesquisa, segundo a qual o método de forma-
ção dos preços de venda está mais orientado para o mercado.

O método de formação dos preços de venda que a empre-
sa adota deverá estar continuamente em análise quanto à sua 
capacidade de gerar as informações sobre a estrutura interna, 
necessárias ao pleno conhecimento de seus pontos fracos e 
fortes, comparativamente àqueles observados na concorrên-
cia. Haja vista que uma boa determinação de preços poderá 
levar ao desenvolvimento e ao lucro, enquanto que uma má 
determinação poderá levar a empresa a situações difíceis, in-
clusive a inviabilidade do negócio. 

Sugere-se para pesquisas futuras identificar o método ado-
tado na formação dos preços, além de apontar os fatores mais 
relevantes considerados na formação desses preços, nas em-
presas da região nordeste e até do Brasil.
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Tratamento Contábil de Ativos 
Biológicos e Produtos Agrícolas: 
uma Análise das Principais 
Empresas do Agronegócio 
Brasileiro

Resumo
O processo de convergência das normas contábeis brasi-

leiras às normas internacionais ganhou ênfase no Brasil e foi 
legalmente determinado com a adoção das Leis n° 11.638/07 
e 11.941/09 e com a criação do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), traduzindo-se num desafio para empresas, 
profissionais da contabilidade e professores. O fair value tem 
sido apresentado como medida de avaliação de certos ativos 
específicos, dotados de vida, que estão sujeitos a transfor-
mações biológicas que afetam significativamente o seu valor. 
Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o grau de obser-
vância das disposições contidas no Pronunciamento Técnico 
CPC 29, em relação aos ativos biológicos, por três grandes 
empresas do agronegócio brasileiro: JBS, Brasil Foods (BRF) 
e Marfrig Group. A revisão bibliográfica e documental foi o 
método utilizado para obtenção dos principais conceitos per-
tinentes ao tema. A pesquisa possui uma abordagem quali-
tativa, cujo objetivo caracteriza-se como exploratório descri-
tivo. À luz da análise efetuada, é possível depreender que 
as empresas Marfrig e JBS optaram pela mesma forma de 
evidenciação, parcial, em relação às exigências do CPC 29. 
Já a empresa BRF optou por avaliar, em 2010, os possíveis 
impactos dos novos pronunciamentos emitidos em 2009 pelo 
CPC. Percebe-se que é necessária uma postura mais atuante 
por parte das empresas, objeto deste estudo, quanto aos as-
pectos exigidos pelo CPC 29, referente ao tratamento contábil 
e divulgações.
Palavras-chave: Ativos biológicos; Agronegócio; Evidenciação.

Abstract
The convergence of the Brazilian accounting standards with 

international standards was emphasized in Brazil and was le-
gally established with the adoption of Laws No. 11638/07 and 
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11941/09 and the creation of the Pronouncements Committee 
(CPC), resulting in a challenge to businesses, accounting pro-
fessionals and teachers. The fair value has been presented as 
a measure of certain specific assets, endowed with life, which 
are subject to biological changes that significantly affect their 
value. Thus, the objective is to evaluate the degree of com-
pliance with the pronouncement CPC 29 in relation to biolo-
gical assets of three large Brazilian agribusiness companies: 
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JBS, Brazil Foods (BRF), and Marfrig Group. The literature 
and documentary review was the method used to obtain the 
key concepts relevant to the topic. The research has a qualita-
tive approach whose objective is characterized as exploratory 
and descriptive. In light of the analysis made, it is possible 
to conclude that companies Marfrig and JBS chose the same 
form of disclosure, in part, in relation to the requirements of the 
CPC 29. BRF has chosen to evaluate, in 2010, the potential 
impact of new pronouncements issued by the CPC in 2009. It 
is perceived that the companies examined in this study need 
a more active stance in the matters required by the CPC 29, 
regarding the accounting treatment and disclosures.
Key words: Biological Activity; Agribusiness; Disclosure.

1. Introdução
O processo de convergência das normas contábeis brasi-

leiras às normas contábeis internacionais ganhou ênfase no 
Brasil e foi legalmente determinado com a adoção das Leis n° 
11.638/07 e 11.941/09, bem como pela criação do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 2005, traduzindo-se 
num desafio para empresas, profissionais da contabilidade e 
professores. 

No Brasil, a criação do CPC teve como objetivo o estudo, 
o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre 
procedimentos contábeis e a divulgação de informações des-
sa natureza, com base nas normas IAS/IFRS, visando à cen-
tralização e à uniformização do seu processo de produção, 
levando sempre em conta a convergência da contabilidade 
brasileira aos padrões internacionais (CPC, 2010). 

Assim, os princípios fundamentais relacionados com o pro-
cesso de convergência no Brasil estão definidos no trabalho 
produzido pelo IASB, Framework for the Preparation and Pre-
sentation of Financial Statements, que discorre sobre alguns 
conceitos, denominados básicos e relevantes, a serem segui-
dos: o valor justo (fair value); a essência sobre a forma; o 
espírito e a filosofia das normas; o auxílio ao IASB no desen-
volvimento e interpretação das normas internacionais de con-
tabilidade; o auxilio aos usuários; e o auxílio aos auditores.

Segundo Brito (2010), ao estudar a atividade pecuária bo-
vina no Brasil, o fair value tem sido apresentado como medida 
de avaliação de certos ativos específicos, entre eles, os bio-
lógicos, que são dotados de vida e, por isso, estão sujeitos 
a transformações biológicas (nascimento, crescimento, de-
generação e morte) as quais afetam significativamente o seu 
valor, não sendo o custo histórico capaz de refletir fielmente 
todos os ganhos ou perdas de valor. 

Segundo o autor (op. cit.), a metodologia utilizada na apli-
cação do valor justo para mensuração dos ativos biológicos 
é dotada de subjetividade, encontrando maiores dificuldades 
quando não existem valores de mercado disponíveis. Dessa 
forma, a temática em torno da contabilidade dos ativos bio-
lógicos e produtos agrícolas sempre esteve na pauta das di-
ficuldades a serem enfrentadas por ocasião do processo de 
convergência dos padrões contábeis brasileiros aos interna-
cionais. Corroborando tal assertiva, no ano de 2008, especia-
listas previram um desafio maior a ser transposto, conforme 
a seguir:  

As empresas do setor de agronegócios terão um desafio a 
mais no processo de convergência dos padrões contábeis 
brasileiros aos internacionais. Nada menos do que aquilo que 
está no centro de seus negócios, chamados na contabilidade 
de ativos biológicos. Entenda-se aí tudo que nasce, cresce e 
morre. De árvores e culturas variadas a rebanhos e matrizes 
animais reprodutoras. Enquanto que para praticamente todos 
os demais temas, é possível para empresas, contadores e 
auditores beber na fonte da experiência internacional, a con-
tabilização de ativos biológicos não tem precedentes do que 
promete a escala brasileira (IBRACON, 2008). 

Em que pese o IFRS ser usado em mais de cem países, na 
Europa e Oceania, o Brasil deve gerar a maior variedade de 
conhecimento nessa área, pela robustez de seu mercado re-
lacionado ao agronegócio. Na Europa, maior região a adotar 
o IFRS, o segmento do agronegócio não é tão forte como no 
Brasil, e ainda menos presente no mercado de capitais. 

Portanto, o processo de convergência traz para o Brasil 
desafios, traduzidos no pioneirismo na produção de conhe-
cimento, subjetividade na aplicação do fair value e na obri-
gatoriedade da observância de procedimentos indispensáveis 
para o correto reconhecimento, mensuração e evidenciação 
dos ativos biológicos (IBRACON, 2008). Cabe ressaltar que a 
utilidade da contabilidade para o processo decisório está re-
lacionada à mensuração e divulgação apropriada de informa-
ções que, realmente, reflitam a situação econômico-financeira 
dos negócios (BRITO, 2010).

Como exemplo desse processo, de acordo com o pronun-
ciamento IAS 41 (ativo biológico), as empresas que possuem 
atividades agrícolas, tais como cultivo de grãos, aumento de 
rebanho com operações de confinamento de gado e cultivos 
de agriculturas diversas estão sujeitas a realizar a valorização 
de seus ativos, a fim de se determinar o valor justo dos mes-
mos, baseando-se no conceito de valor a mercado (Mark to 
Market – MtM), no mínimo durante os encerramentos trimes-
trais e de exercício, reconhecendo os efeitos destas valoriza-
ções diretamente no resultado do período ou exercício.

Vicensi (2003) cita que o valor a mercado consiste num 
procedimento intencional de reprecificação, onde ocorre o 
ajuste do preço de um ativo existente à cotação de mercado, 
ou seja, atualizando o seu valor à nova realidade. Dessa ma-
neira, o valor apurado de um ativo reflete o quanto ele valeria 
caso fosse vendido naquela data. O procedimento de valora-
ção a mercado visa manter o real valor do patrimônio. 

Allen e Carletti (2008) ensinam que a principal diferença 
entre o procedimento de valoração a mercado e a contabili-
dade de custo histórico reside no fato de o valor de ativos e 
investimentos depender do preço de mercado, e se realmente 
esse mercado existe. Caso não exista mercado, o custo histó-
rico ainda deverá ser usado.

Nesse contexto, Vicensi (2003) afirma que a valoração a 
mercado segue princípios gerais dentre os quais se desta-
cam o acompanhamento das melhores práticas de mercado; 
a abrangência a todos os fundos; o comprometimento da ins-
tituição; a apuração de preços, preferencialmente, de fontes 
externas; a consistência do preço de ativo em relação a todos 
os fundos que constar; o formalismo; e a transparência do 
processo. 
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Rech et al (2008) ressaltam que o reconhecimento dos ati-
vos biológicos pelo valor justo faz com que haja maior transpa-
rência nas demonstrações financeiras das empresas. Porém 
é necessário que todos os efeitos provocados no patrimônio 
das empresas pela adoção desse critério contábil sejam con-
siderados na apresentação das demonstrações financeiras.

Neste contexto, faz-se relevante mencionar a importância 
do Pronunciamento Técnico CPC 29, que versa sobre ativos 
biológicos e produtos agrícolas. Verificam-se no corpo dessa 
norma os procedimentos para tratamento, mensuração, reco-
nhecimento de ganhos e perdas, descrição de grupos de ati-
vos biológicos, evidenciação de métodos e premissas signifi-
cativas aplicadas na determinação do valor justo, divulgações 
e apresentação de conciliações.

Como seu cerne, o referido pronunciamento visa dar maior 
transparência à informação contábil relacionada com ativos 
biológicos e produtos agrícolas, de maneira a proporcionar 
aos diversos usuários, em especial o investidor externo, con-
dições adequadas para avaliação dos números e parâmetros 
informados nas demonstrações financeiras das principais 
companhias do agronegócio brasileiro.

Seguindo essa linha de raciocínio, é importante destacar 
a imensa responsabilidade dos profissionais de contabilidade 
em relação à adequabilidade das demonstrações contábeis 
no tocante à compreensibilidade, relevância, confiabilidade 
e comparabilidade das informações produzidas. Segundo o 
Pronunciamento Conceitual Básico do CPC - Estrutura Con-
ceitual, as características qualitativas das demonstrações 
contábeis, citadas anteriormente, são os atributos que tornam 
as demonstrações úteis para os usuários. 

Hendriksen e Van Breda (2007) preconizam que as carac-
terísticas qualitativas da informação contábil são proprieda-
des necessárias para torná-la útil e que a natureza do usuário 
é um fator determinante para a decisão a respeito da informa-
ção a ser divulgada. Continuando, afirmam que não é apro-
priado uma entidade continuar contabilizando da mesma ma-
neira uma transação ou evento se a prática contábil adotada 
não está em conformidade com as características qualitativas 
de relevância e confiabilidade. 

Considerando o que foi mencionado, o objetivo deste traba-
lho é avaliar o grau de observância das disposições contidas 
no Pronunciamento Técnico CPC 29, em relação aos ativos 
biológicos e produtos agrícolas, por três grandes empresas 
do agronegócio brasileiro na área de alimentos e atividades 
frigoríficas: JBS, Brasil Foods e Marfrig Group. 

Para isso, serão utilizados os seguintes parâmetros para 
verificação da observância das disposições contidas no Pro-
nunciamento Técnico CPC 29:  
• Reconhecimento e mensuração do valor justo; 
• Reconhecimento de ganhos e perdas provenientes da mu-

dança no valor justo;
• Descrição dos grupos de ativos biológicos; 
• Evidenciação dos métodos e premissas significativas apli-

cadas na determinação do valor justo; 
• Critérios utilizados para divulgações; e
• Forma de apresentação das conciliações.

Estudos desta natureza são relevantes no sentido de 
identificar possíveis problemas e contribuir para a melhoria 

de evidenciações futuras relacionadas com ativos biológicos 
e produtos agrícolas. Cabe ressaltar que, no Brasil, existem 
poucos trabalhos de cunho científico sobre contabilidade de 
ativos biológicos e produtos agrícolas, muito embora os con-
ceitos relacionados com ativos biológicos sejam abordados 
em algumas bibliografias. 

Em suma, o artigo foi estruturado em cinco seções. Após 
esta introdução, a segunda seção destaca o referencial teóri-
co utilizado. Na terceira seção, discute-se o método utilizado 
na pesquisa. Na quarta seção, são abordadas a descrição e a 
análise dos resultados. Por fim, são realizadas algumas con-
siderações finais e sugestões para novos estudos.

2. Rerefencial Teórico
2.1 Agricultura 

Segundo Barros (1975), a agricultura pode ser conceituada 
como a artificialização pelo homem do meio natural, com o fim 
de torná-lo mais apto ao desenvolvimento de espécies vege-
tais e animais, elas próprias melhoradas. Representa, ainda, 
toda a atividade de exploração da terra, seja pelo cultivo de 
lavouras e florestas, ou pela criação de animais, com vistas 
à obtenção de produtos que venham a satisfazer as neces-
sidades humanas. Além disso, constitui-se no domínio de di-
versidades referentes ao enquadramento paisagístico, solo, 
clima, plantas cultivadas, presença de vegetação espontânea 
e animais selvagens. 

Segundo o CPC 29, atividade agrícola é o gerenciamento 
da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos 
para venda ou para conversão em produtos agrícolas, ou em 
ativos biológicos adicionais, pela entidade. Compreende uma 
série de atividades, como aumento de rebanhos, silvicultura, 
colheita anual ou constante, cultivo de pomares e de plan-
tações, floricultura e cultura aquática, incluindo a criação de 
peixes. A referida norma ainda define a produção agrícola 
como o produto colhido de ativo biológico da entidade e ativo 
biológico como um animal e/ou uma planta, vivos. Em comple-
mento, afirma que a transformação biológica compreende os 
processos de crescimento, degeneração, produção e procria-
ção, que causam mudanças qualitativas e quantitativas nos 
ativos biológicos.

Para Miranda (2005), a contabilidade como ciência social 
aplicada pode desempenhar um importante papel como fer-
ramenta gerencial, por meio de informações que permitam 
o planejamento, o controle e a tomada de decisão. Desse 
modo, pode transformar as propriedades rurais em empre-
sas com capacidade para acompanhar a evolução do setor, 
principalmente no que tange aos objetivos e atribuições da 
administração financeira, controle dos custos, diversificação 
de culturas e comparação de resultados.

2.2 Agronegócio
Segundo Callado et al (2007), a crescente necessidade 

de uma maior eficiência nos processos produtivos dentro do 
âmbito do agronegócio brasileiro, devido ao aumento da con-
corrência, torna evidente a importância de possuir um sistema 
de controle que possa fornecer informações essenciais para 
o entendimento e aperfeiçoamento das atividades realizadas 
pelas empresas.
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O conceito de agronegócio foi abordado pela primeira vez 
pelos pesquisadores Davis e Goldberg, da Universidade de 
Harvard, na década de 50, ocasião em que se referiram de 
forma mais contundente à interdependência entre fazendei-
ros e empresários no duplo papel de compradores e vende-
dores. Definiram o agronegócio como o conjunto de todas as 
operações e transações envolvidas desde a fabricação dos 
insumos agropecuários, das operações de produção nas uni-
dades agropecuárias, até o processamento, distribuição e 
consumo dos produtos agropecuários “in natura” ou industria-
lizados (PINAZZA; ARAÚJO, 1993). 

Segundo Tomich et al (2001), o agronegócio é considera-
do como a maior intensidade das relações intersetoriais que 
determinados setores econômicos apresentam com a agro-
pecuária. Tais relações são baseadas em atividades que pro-
porcionem acumulação de capital, investimento e progresso 
tecnológico.

Lourenço e Lima (2009) complementam que o agronegó-
cio, também chamado de agribusiness, é o conjunto de negó-
cios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista eco-
nômico. Registram também que um ramo muito importante do 
agronegócio trata dos negócios agropecuários propriamente 
ditos que representam os pequenos, médios ou grandes pro-
dutores rurais, constituídos na forma de pessoas físicas ou de 
pessoas jurídicas representada pelas empresas. 

De acordo com Nunes e Contini (2001) o agribusiness 
compreende um complexo econômico que vai além da agro-
pecuária e da agroindústria, pois inclui também comércio, 
transporte, armazenagem e financiamento das atividades 
pertencentes a esse mesmo complexo.

No âmbito brasileiro, além de moderno, eficiente e com-
petitivo, o agronegócio é uma atividade próspera, segura e 
rentável, vista como uma excelente oportunidade de investi-
mento. Com um clima diversificado, chuvas regulares, ener-
gia solar abundante e quase 13% de toda a água doce dis-
ponível no planeta, o Brasil tem 388 milhões de hectares de 
terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 
90 milhões ainda não foram explorados. 

Stefanelo (2002) destaca que o agronegócio é o maior ne-
gócio a nível mundial e brasileiro. No mundo, representa a 
geração de US$ 6,5 trilhões/ano e, no Brasil, em torno de 
R$ 350 bilhões, ou 29% do PIB. A maior parte deste mon-
tante refere-se a negócios fora das porteiras, abrangendo o 
suprimento de insumos, o beneficiamento e processamento 
das matérias-primas e a distribuição dos produtos. Estes são 
pontos que reforçam a importância do agronegócio no Brasil, 
além de sua grande competitividade, utilização de alta tecno-
logia e geração de empregos e riquezas para o país.

No ponto de vista de Santini e Pigatto (2009), o Brasil é o 
quarto maior produtor mundial de carnes, sendo responsável 
por 10% de toda a produção de aves, suínos e bovinos, apre-
sentando as maiores taxas de crescimento na produção, no 
período entre 2004 e 2009, para os três produtos.

2.3 IAS 41 e CPC 29 – Ativos Biológicos e 
Produtos Agrícolas

O pronunciamento IAS 41 foi editado em dezembro de 
2000, após vários anos de discussão, sendo adotado pelo 
IASB em abril de 2001. Foi a primeira norma emitida pelo IASB 

direcionada especificamente para o setor primário, tendo como 
objetivo normatizar o tratamento contábil das apresentações e 
divulgações das demonstrações financeiras das entidades re-
lacionadas com atividades agrícolas (RECH et al, 2006). 

Essa norma determina os critérios de reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos ativos biológicos durante a 
fase de crescimento, degeneração, produção e reprodução, 
estabelecendo que, se o justo valor pode ser mensurado 
confiavelmente, este deve ser o critério utilizado no momen-
to inicial e em cada data de elaboração das demonstrações 
financeiras, incluídas as informações trimestrais (ITR), e evi-
denciados na demonstração de resultados, os ganhos e per-
das advindas das transformações ocorridas.

O pronunciamento IAS 41 define ativo biológico como um 
animal ou planta vivos, e produto agrícola como o produto co-
lhido originado dos ativos biológicos no momento da colheita. 
Como exemplo, para a pecuária de corte, os animais vivos 
(bezerro, garrote, novilha etc.) são considerados ativos bioló-
gicos e a carcaça após o abate como produto agrícola.

No Brasil, o CPC 29, correlacionado ao pronunciamento 
IAS 41, estabelece o tratamento contábil referente a ativos 
biológicos e produtos agrícolas no ponto da colheita, tomando 
por base o estoque formado a partir dele. Estabelece também 
como são feitas as divulgações das informações úteis aos di-
versos usuários.

Todavia, o referido pronunciamento não trata do proces-
samento dos produtos agrícolas após a colheita como, por 
exemplo, o processamento de uvas para a produção de vinho 
por vinícola, mesmo que a referida vinícola tenha cultivado e 
colhido a uva utilizada. O quadro 1 fornece exemplos de ati-
vos biológicos, produtos agrícolas e produtos resultantes do 
processamento seguinte à colheita.

Quadro 1 - Processo após a colheita.

Ativos biológicos
Produto agrí-

cola

Produtos resultantes do 
processamento após a 

colheita

Carneiros Lã Fio e tapete

Árvores de uma 
plantação

Madeira Madeira serrada e celulose

Plantas
Algodão
Cana colhida
Café

Fio de algodão, roupa
Açúcar, álcool 
Café limpo em grão, moído e 
torrado

Gado de leite Leite Queijo

Porcos Carcaça Salsicha e presunto

Arbustos Folhas Chá e tabaco

Videiras Uva Vinho

Árvores frutíferas Fruta colhida Fruta processada

Fonte: CPC 29

Ao longo do exercício de 2009, tendo em vista o processo 
de convergência das normas contábeis brasileiras ao padrão 
internacional de contabilidade (IFRS), o CPC emitiu alguns 
pronunciamentos técnicos, os quais se aplicam aos exercí-
cios encerrados a partir de dezembro de 2010 e às demons-
trações contábeis a serem divulgadas em conjunto com as 
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demonstrações de 2010 para fins de comparação. Portanto, 
para as demonstrações contábeis relativas ao exercício so-
cial de 2010, serão observados os Pronunciamentos Técnicos 
aprovados pelo CFC no ano de 2009, englobando o CPC 29.

2.4 Exigências referentes à contabilização de ativos bio-
lógicos e produtos agrícolas

Em relação à apresentação e divulgação dos ativos bioló-
gicos, de acordo com o disposto no parágrafo 40 do pronun-
ciamento IAS 41, as empresas devem apresentar em suas 
demonstrações contábeis as quantias escrituradas de forma 
separada com descrição, ainda que narrativa, de cada grupo 
de ativos biológicos, o montante acumulado e o montante de 
cada grupo de ativos biológicos.

Conforme observado no parágrafo 43, o pronunciamento 
IAS 41 incentiva as empresas a apresentar uma descrição 
quantificada de cada grupo de ativos biológicos, distinguindo 
entre ativos biológicos consumíveis e de produção, ou ainda, 
entre ativos biológicos maduros ou adultos e imaturos ou ju-
venis.

Segundo o CPC 29, a entidade deve reconhecer um ati-
vo biológico ou produto agrícola quando, e somente quando, 
controla o ativo como resultado de eventos passados; quando 
for provável que benefícios econômicos futuros associados 
com o ativo fluirão para a entidade; e quando o valor justo ou 
o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente. 

De acordo com o CPC 29, há uma premissa de que o va-
lor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de forma 
confiável. Contudo, tal premissa pode ser rejeitada no caso de 
ativo biológico cujo valor deveria ser determinado pelo merca-
do, porém, este não o tem disponível e as alternativas para 
estimá-los não são, claramente, confiáveis.

Se existir mercado ativo para um ativo biológico ou produ-
to agrícola, considerando sua localização e condições atuais, 
o preço cotado naquele mercado é a base apropriada para 
determinar o seu valor justo. Se a entidade tem acesso a di-
ferentes mercados ativos, deve usar o mais relevante deles. 
Se não existir mercado ativo, a entidade deve utilizar, quando 
disponível, o preço de mercado da transação mais recente, o 
preço de mercado de ativos similares com ajustes para refletir 
diferenças ou os padrões do setor correspondente.

Em verdade, o ganho ou a perda proveniente da mudança 
no valor justo menos a despesa de venda de ativo biológico 
reconhecido no momento inicial até o final de cada período 
deve ser incluído no resultado do exercício em que tiver ori-
gem. Nesse contexto, a entidade deve divulgar o ganho ou a 
perda do período corrente em relação ao valor inicial do ativo 
biológico e do produto agrícola e, também, o ganho ou perda 

decorrente da mudança no valor justo, menos a despesa de 
venda dos ativos biológicos. 

Ela também deve fornecer uma descrição de cada grupo 
de ativos biológicos, sob a forma dissertativa ou quantitativa. 
Em linhas gerais, a organização é encorajada a fornecer uma 
descrição da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, 
distinguindo entre consumíveis e de produção ou entre madu-
ros e imaturos, conforme o mais apropriado.

Segundo o CPC 29, a entidade deve evidenciar o método 
e as premissas significativas aplicadas na determinação do 
valor justo de cada grupo de produto agrícola no momento 
da colheita e de cada grupo de ativos biológicos, assim como 
divulgar o valor justo, menos a despesa de venda do produto 
agrícola colhido durante o período, determinado no momen-
to da colheita. Deve evidenciar, ainda, a existência e o total 
de ativos biológicos cuja titularidade legal seja restrita, e o 
montante deles dado como garantia de exigibilidades; o mon-
tante de compromissos relacionados com o desenvolvimento 
ou aquisição de ativos biológicos; e as estratégias de admi-
nistração de riscos financeiros relacionadas com a atividade 
agrícola.

Por fim, a organização deve se ater a três pontos: apre-
sentar a conciliação das mudanças no valor contábil de ativos 
biológicos entre o início e o fim do período corrente, que irá in-
cluir o ganho ou perda decorrente da mudança no valor justo 
menos a despesa de venda; os aumentos devido às compras; 
e as reduções atribuíveis às vendas e aos ativos biológicos 
classificados como mantidos para venda ou incluídos em gru-
po de ativos mantidos para essa finalidade. 

No que tange à divulgação adicional para ativo biológico, 
cujo valor justo não possa ser mensurado de forma confiável, 
caso a entidade mensure ativos biológicos pelo custo, menos 
qualquer depreciação e perda no valor recuperável acumula-
das, no final do período deve realizar as seguintes divulga-
ções:
• Uma descrição dos ativos biológicos; 
• Uma explicação da razão pela qual o valor justo não pode 

ser mensurado de forma confiável; 
• Se possível, uma faixa de estimativas dentro da qual existe 

alta probabilidade de se encontrar o valor justo; 
• O método de depreciação utilizado; 
• A vida útil ou a taxa de depreciação utilizada; e
• O total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da 

perda por irrecuperabilidade acumulada) no início e no final 
do período. 
O quadro 2 apresenta um resumo das principais exigências 

referentes à contabilização de ativos biológicos e produtos 
agrícolas:
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3. Metodologia
Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, cujo ob-

jetivo caracteriza-se como exploratório descritivo. Segundo 
Lakatos e Marconi (1992, p. 82), “estudo exploratório descriti-
vo é toda pesquisa que busca constatar algo num organismo 
ou num fenômeno”. Assim, este estudo endossa o conceito 
de pesquisa exploratória na medida em que contempla o 
tema ‘ativos biológicos’, até então pouco explorado pela área 
contábil. Caracteriza-se, também, como descritivo, visto que 
foram observados e descritos os dados contidos nas Informa-
ções Trimestrais (IT) das empresas pesquisadas.

Quanto aos procedimentos técnicos e fontes de informa-
ções, constitui-se numa pesquisa bibliográfica e documental, 
pois foi desenvolvida com base em material já elaborado, pro-
veniente principalmente de livros, artigos científicos, além de 
materiais que ainda não receberam tratamento analítico, no 
caso as IT. Enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza os ensi-
namentos de diversos autores, a pesquisa documental utiliza 
materiais que podem ser reelaborados de acordo com o obje-
to da pesquisa (GIL, 1996).

Para a confecção da pesquisa documental, foram analisa-
dos os dados contidos nas IT das empresas JBS, Marfrig e 
Brasil Foods, classificadas no ranking das 400 maiores em-
presas do agronegócio brasileiro na edição especial Melhores 
e Maiores 2010, da Revista Exame. 

Nas IT das empresas investigadas, buscou-se descobrir se 
as exigências do CPC 29 haviam sido cumpridas, no tocante 
aos seguintes quesitos: reconhecimento e mensuração do va-
lor justo; reconhecimento de ganhos e perdas provenientes da 
mudança no valor justo; descrição dos grupos de ativos bio-
lógicos; evidenciação dos métodos e premissas significativas 
aplicadas na determinação do valor justo; critérios utilizados 
para divulgações e forma de apresentação das conciliações.

Na ausência de cumprimento das disposições do CPC 29, 
em relação aos quesitos mencionados, buscou-se nas notas 
explicativas e no relatório da administração uma posição em 
relação ao fato.

4. ANÁLISE DAS EMPRESAS 
4.1 JBS

A JBS S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto 
listada no nível “Novo Mercado” de governança corporativa 
e tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores, Merca-
dorias e Futuros (BM&F BOVESPA). A companhia explora o 
ramo de abatedouro e frigorificação de bovinos, industrializa-
ção de carnes, conservas, gorduras, rações e produtos deri-
vados, com vinte e seis unidades industriais localizadas nos 
estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, Minas Gerais, Acre, Rio de Janeiro e Paraná.

Em relação ao resumo das principais práticas contábeis, as 
notas explicativas apresentadas pela JBS S.A citam as princi-
pais políticas contábeis aplicadas na elaboração das demons-
trações financeiras interinas consolidadas. As referidas notas 
expõem que essas demonstrações foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as Normas IFRS emitidas 
pelo IASB, e que as principais diferenças entre as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) e as internacionais 
(IFRS), incluindo as reconciliações do patrimônio líquido e do 
resultado abrangente, estão descritas de forma detalhada.

Na elaboração das demonstrações financeiras interinas 
consolidadas do semestre findo em 30 de junho de 2010, a 
JBS ajustou alguns métodos de contabilização e avaliação 
aplicados nas práticas contábeis adotadas no Brasil para con-
vergência às práticas contábeis internacionais.

No item da nota explicativa que versa sobre imobilizado 
está expresso que, de acordo com os requerimentos do IAS 
41(Ativo Biológico), as empresas que possuem atividades 
agrícolas, tais como cultivo de grãos, aumento de rebanho 
(operações de confinamento de gado ou gado a pasto), e cul-
tivos de agriculturas diversas estão sujeitas a realizar a valori-
zação de seus ativos, a fim de se determinar o valor justo dos 
mesmos, baseando-se no conceito de valor a mercado, cujo 
efeito deverá ser registrado no resultado do exercício.

Em outro item, a nota explicativa apresenta a definição de 
ativo biológico, correspondente ao disposto no IAS 41. Prosse-
guindo, informa que, de acordo com o CPC 29, os ativos bio-
lógicos com mercado ativo devem ser valorizados a mercado.

A companhia relatou ajustes de resultado e patrimoniais 

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

Quadro 2 - Principais exigências

1º - Descrição, dissertativa ou quantitativa, do montante de cada grupo de ativos biológicos e o montante acumulado 

2º - Distinção entre ativos biológicos consumíveis e de produção, ou ainda, entre ativos biológicos maduros ou adultos e imaturos ou juvenis

3º - O ganho ou a perda proveniente da mudança no valor justo menos a despesa de venda de ativo biológico deve ser incluído no resultado do exercício 
em que tiver origem

4º - Evidenciar o método e as premissas significativas aplicadas na determinação do valor justo

5º - Evidenciar a existência e o total de ativos biológicos cuja titularidade legal seja restrita e o montante deles dado como garantia de exigibilidades

6º - Evidenciar o montante de compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos

7º - Evidenciar as estratégias de administração de riscos financeiros relacionadas com a atividade agrícola

8º - Apresentar a conciliação das mudanças no valor contábil de ativos biológicos entre o início e o fim do período corrente, que irá incluir o ganho ou perda 
decorrente da mudança no valor justo menos a despesa de venda

9º - Explicação sobre a razão pela qual o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável

Fonte: CPC 29 (Adaptado).
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em 30 de junho de 2010 e 2009 em decorrência das alte-
rações promovidas pelos novos pronunciamentos técnicos, 
como se observa nas tabelas 1 e 2.

Portanto, observa-se que a empresa JBS atendeu, de for-
ma superficial, às determinações do CPC 29 referentes ao tra-
tamento contábil e as respectivas divulgações, relacionadas 
aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas para as ITRs, 
atinentes ao primeiro e segundo trimestres de 2010. 

Porém, de alguma forma, a JBS mencionou o tema “con-
vergência dos padrões contábeis brasileiros aos internacio-
nais” em seus relatórios contábeis, seja em notas explicati-
vas, relatório da administração ou IT. Em algumas situações, 
tais citações não configuraram atendimento às determinações 
do CPC 29. 

Neste contexto, apresentam-se abaixo as principais cita-
ções, constantes dos relatórios contábeis, relacionadas com 
os temas ativos biológicos e processo de convergência:
• Nota explicativa faz referência à primeira adoção das práti-

cas contábeis internacionais – Primeira adoção ao IFRS;
• Nota explicativa faz referência à Demonstração do Resul-

tado Abrangente, como parte integrante das notas explica-
tivas – CPC 26;

• Nota explicativa faz referência à elaboração das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
internacionais (IFRS);

• Nota explicativa faz referência às práticas adotadas em 
2009 (BRGAAP) e que as mesmas diferem das práticas 
contábeis internacionais (IFRS);

• Nota explicativa faz referência à elaboração das demons-
trações financeiras do semestre findo em 30 de junho de 
2010 e ajuste de alguns métodos de contabilização e ava-
liação, para atendimento do processo de convergência às 
práticas contábeis internacionais (IFRS); e

• Nota explicativa faz referência ao imobilizado e a opção de 
mensuração, na data de transição para as IFRS, pelo seu 
valor justo. Faz referência também ao uso do valor justo 
como seu custo presumido na data de transição para as 
IFRS, registrando o imobilizado a fair value.

Tabela 1- Efeitos em junho de 2010

Saldos contábeis em BRGAAP em junho de 
2010 (controlada)

Resultado Período Patrimônio Líquido

Pelas normas vigentes em 2009 17.324.469 202.165

Ajustes relativos à valorização a mercado de ati-
vos biológicos

1.164.205 -

Saldos Contábeis em BRGAAP 18.488.674 202.165

Fonte: ITR (2º Tri 2010) JBS (adaptado)

Tabela 2 - Efeitos em dezembro de 2009

Saldos contábeis em BRGAAP em dezembro 
de 2009 (controlada)

Resultado Período Patrimônio Líquido

Pelas normas vigentes em 2009 1 5.085.196 129.424

Ajustes relativos à valorização a mercado de ati-
vos biológicos

(6.342) (6.342)

Saldos Contábeis em BRGAAP 15.078.854 123.082

Fonte: ITR (4º Tri 2009) JBS (adaptado)

4.2 Brasil Foods
A Brasil Foods S.A. (BRF), junto com suas subsidiárias, é 

uma das maiores empresas brasileiras do ramo alimentício, 
com foco na criação, produção e abate de aves, suínos e bo-
vinos, industrialização e/ou comercialização de carnes in na-
tura, produtos processados, leite e lácteos, massas, vegetais 
congelados e derivados de soja.

No que se refere à base de preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis, a BRF informou em seu ITR que 
as informações trimestrais individuais e consolidadas foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pro-
nunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas emi-
tidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vigentes 
em dezembro de 2009.

A administração da BRF indica, por meio de suas notas 
explicativas, que a empresa está em processo de avaliação 
dos possíveis impactos dos novos pronunciamentos emitidos 
em 2009 pelo CPC (revisão de fluxos, controles internos, sis-
temas e outros aspectos relevantes) e que, devido a isso, está 
apresentando as informações trimestrais (ITR) referentes a 30 
de junho de 2010 com base nas práticas contábeis vigentes 
em dezembro de 2009.

A administração da empresa avalia, preliminarmente, que 
o pronunciamento técnico CPC 29 poderá ter efeito nas de-
monstrações financeiras a partir do exercício a findar-se em 
31 de dezembro de 2010.

Ao citar o resumo das principais práticas contábeis, as no-
tas explicativas, no tocante ao grupo imobilizado, informam 
que aos plantéis (animais reprodutores), durante o período 
de formação (aproximadamente seis meses) são alocados os 
custos com mão-de-obra, ração e medicamentos. Informam, 
ainda, que após o período de formação, os mesmos passam 
a ser depreciados durante o seu ciclo produtivo, com base 
no número estimado de ovos e crias, de aproximadamente 
quinze meses para as aves e de trinta meses para os suínos.
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De outra forma, a BRF mencionou o tema “convergência 
dos padrões contábeis brasileiros aos internacionais” em 
seus relatórios contábeis, seja em notas explicativas, relató-
rio da administração ou IT, de forma muito superficial. Neste 
contexto, apresentam-se abaixo as principais citações, cons-
tantes dos relatórios contábeis, relacionadas com os temas 
ativos biológicos e processo de convergência:
• Processo de avaliação dos possíveis impactos dos novos 

pronunciamentos emitidos em 2009 pelo CPC (revisão de 
fluxos, controles internos, sistemas e outros aspectos rele-
vantes); e

• Apresentação das informações trimestrais (ITR) referentes 
a 30 de junho de 2010 com base nas práticas contábeis 
vigentes em dezembro de 2009 (BRGAAP).

4.3 Marfrig Group
Considerada a maior multinacional brasileira de produção 

e industrialização de carnes de bovino, frango e suíno, a Mar-
frig Alimentos S.A. é uma companhia de capital aberto que 
tem como objetivo a produção de produtos alimentícios e a 
exploração de atividades frigoríficas, tais como abate de bovi-
nos, suínos, ovinos e aves, e também a industrialização, dis-

tribuição, importação, exportação e comercialização de pro-
dutos e subprodutos de origem animal, comestíveis ou não, 
em estabelecimentos próprios ou de terceiros.

A Marfrig afirma em suas notas explicativas que as de-
monstrações contábeis individuais (controladora) e consolida-
das, assim como as informações financeiras e operacionais 
referentes ao 2º trimestre de 2010 (2T10), foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
abrangem a Lei nº 6.404/76, os Pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações emitidos pelo CPC, aprovados e homo-
logados pelas Deliberações da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), bem como outros pronunciamentos emitidos por 
aquela autarquia federal.

A Marfrig relatou ajustes de resultado e patrimoniais em 
30 de junho de 2010 e 2009 em decorrência das alterações 
promovidas pelos novos pronunciamentos técnicos. A compa-
nhia informa também que os efeitos do CPC 29 com relação 
às empresas controladas estão sendo mensurados e analisa-
dos, e os impactos serão divulgados ao longo do exercício de 
2010, no tocante às atividades de confinamento e produção 
agrícola. Os impactos nas Demonstrações Contábeis da Con-
troladora estão evidenciados nas tabelas 3 e 4:

CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJ

Tabela 3- Efeitos em junho de 2010

Efeitos no período findo em junho de 2010 
(controlada)

Resultado Período Patrimônio Líquido

Pelas normas vigentes em 2009 169.059 4.336.147

CPC 29 - Ativo biológico e produtos agrícolas 6.706 6.706

Pelos Novos Pronunciamentos 175.765 4.342.853

Fonte: ITR (2º Tri 2010) Marfrig (adaptado)

Tabela 4 - Efeitos em junho de 2009

Efeitos no período findo em junho de 2009 
(controlada)

Resultado Período Patrimônio Líquido

Pelas normas vigentes em 2009 366.873 4.210.375

CPC 29 - Ativo biológico e produtos agrícolas 5 .094 5.094

Pelos Novos Pronunciamentos 371.967 4.215.469

Fonte: ITR (2º Tri 2009) Marfrig (adaptado)

Portanto, observa-se que a Marfrig atendeu, de forma 
superficial, às determinações do CPC 29 referentes ao tra-
tamento contábil e as respectivas divulgações, relacionados 
aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas para as ITRs, 
atinentes ao primeiro e segundo trimestres de 2010. 

Porém, de alguma forma, a Marfrig mencionou o tema 
“convergência dos padrões contábeis brasileiros aos interna-
cionais” em seus relatórios contábeis, seja em notas explicati-
vas, relatório da administração ou IT. Em algumas situações, 
tais citações não configuraram atendimento às determinações 
do CPC 29. 

Neste contexto, apresentam-se abaixo as principais cita-
ções, constantes dos relatórios contábeis, relacionadas com 
os temas ativos biológicos e processo de convergência:
• Nota explicativa cita a definição do CPC 29 referente a ati-

vo biológico e produtos agrícolas;

• Nota explicativa faz referência à emissão de novas normas 
e procedimentos contábeis atinentes ao processo de con-
vergência; e

• Nota explicativa faz referência à adoção dos Pronuncia-
mentos Contábeis (CPCs) com vigência a partir de 1º de 
Janeiro de 2010.

5. Resultados
À luz da análise efetuada, é possível depreender que as 

empresas Marfrig e JBS optaram pela mesma forma de evi-
denciação, apresentando saldos iniciais do resultado do perí-
odo e patrimônio líquido; os ajustes relativos à valorização a 
mercado de ativos biológicos; e saldos finais após a inserção 
dos respectivos ajustes. Ambas atenderam, parcialmente, às 
exigências do CPC 29.
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A empresa BRF optou por avaliar, em 2010, os possíveis 
impactos dos novos pronunciamentos emitidos em 2009 pelo 
CPC. Portanto, apresentou as ITRs referentes a 30 de junho 
de 2010 com base nas práticas contábeis vigentes em de-
zembro de 2009, mesmo possuindo valor de mercado dispo-
nível para seus produtos.

As três empresas não cumpriram as exigências do CPC 29 
referentes aos seguintes quesitos: apresentação e divulgação 
dos ativos biológicos em quantias escrituradas de forma se-
parada com descrição, ainda que narrativa, de cada grupo 
de ativos biológicos; o montante acumulado e o montante de 
cada grupo de ativos biológicos; e a descrição, quantificada, 
dos ativos biológicos consumíveis, de produção, maduros e 
adultos.

Apenas o quesito referente à apresentação da conciliação 
das mudanças no valor contábil de ativos biológicos, entre o 
início e o fim do período corrente, que irá incluir o ganho ou 
perda decorrente da mudança no valor justo, menos a des-
pesa de venda, foi cumprido pelas empresas JBS e Marfrig. 
Dessa forma, as empresas JBS e Marfrig divulgaram ganhos 
e perdas provenientes da mudança no valor justo, através da 
conciliação das mudanças no valor contábil de seus ativos 
biológicos, entre o início e o fim dos dois trimestres de 2010. 
Porém, não evidenciaram os métodos e as premissas signifi-
cativas aplicados na determinação do valor justo.

Por fim, as empresas JBS e Marfrig deixaram de evidenciar 
a existência e o total de ativos biológicos cuja titularidade le-
gal seja restrita; o montante deles dado como garantia de exi-
gibilidades; o montante de compromissos relacionados com o 
desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos; e as es-
tratégias de administração de riscos financeiros relacionadas 
com a atividade agrícola.

6. Considerações Finais
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o nível de evidencia-

ção das ITRs, referente ao segundo trimestre de 2010, diante 

da ausência, parcial ou total, do cumprimento das exigências 
do CPC 29, concernentes ao tratamento contábil e às respec-
tivas divulgações, relacionados aos ativos biológicos e aos 
produtos agrícolas. Para tanto, buscou-se inicialmente um 
embasamento teórico visando melhor compreensão do as-
sunto. Em seguida, procedeu-se uma análise acerca do trata-
mento dos ativos biológicos dispensado pelas empresas pes-
quisadas com base em seus relatórios trimestrais divulgados.

Pode-se perceber que é necessária uma postura mais atu-
ante por parte das empresas quanto aos aspectos exigidos 
pelo CPC 29, referente ao tratamento contábil e divulgações. 
Vale ressaltar que 2010 é o primeiro ano da exigência no Bra-
sil, e que a contabilização e divulgação de ativos biológicos 
irão gerar muitas dúvidas em profissionais da contabilidade 
e acadêmicos.

O processo de convergência, ora iniciado, parece ser de-
finitivo, e a contabilidade brasileira precisa evoluir. Para isso, 
é necessário o empenho dos profissionais da área contábil 
em se especializar para atender às novas exigências. Assim, 
o tema “ativos biológicos” precisa ser amplamente estuda-
do para que seja possível compreender seus reflexos e sua 
abrangência nas Demonstrações Financeiras publicadas no 
Brasil, uma vez que a manutenção de negócios internacionais 
obriga a uniformização da linguagem contábil.

Com base no estudo realizado, fica como proposta para 
pesquisas futuras a verificação do atendimento do pronuncia-
mento técnico CPC 29 a partir de 2011, visando avaliar se 
houve avanços no que compete ao tratamento contábil e evi-
denciação das informações e também estudos atinentes aos 
indicadores contábeis que levam em consideração as contas 
contábeis que incluem resultados da valorização ou desvalo-
rização de ativos biológicos. Trabalhos desta natureza contri-
buem no sentido de investigar e apontar possíveis problemas 
encontrados na prática, com o intuito de incentivar a melhoria 
de divulgações futuras.
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Lançamento

Livro:  
Gestão pelos Números Certos 

Autor: 
Samuel Cogan

“Gestão pelos Números Certos” é uma 
novela sobre a transformação da contabi-
lidade gerencial para as empresas lean.

Samuel Cogan é especialista no assun-
to e ousa ao lançar uma obra em formato 
de dramaturgia, onde desenvolve téc-
nicas de contabilidade gerencial adap-
tadas às empresas lean. Além disso, 
Cogan ilustra a apuração de informes 
contábeis gerenciais e a inadequação 
dos métodos tradicionais aplicados a 
novas realidades organizacionais.

O destaque do livro é a metodologia diferen-
ciada, que torna de fácil leitura a problemáti-
ca enfrentada por muitas organizações hoje, 
apontando caminhos alternativos para solucio-
ná-la. O autor também combina temas técni-
cos, acadêmicos e empresariais, tudo com um 
enredo descontraído, o que torna o aprendiza-
do agradável e dinâmico.

Trata-se do primeiro livro na língua portugue-
sa sobre o tema “lean accounting (contabilida-
de enxuta)”

Editora Bookman
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