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Resumo: Esse projeto de pesquisa aborda o tema aderência e subjetividade na 
aplicação do Compliance nos cursos de ciências contábeis ofertados pelas 
instituições de ensino superior no Brasil. Embora seja uma medida de combate 
à corrupção utilizada em diversos países no mundo há mais quatro décadas, no 
Brasil surgiu com força de lei apenas em 2013, com a publicação da Lei nº 12.846 
conhecida por Lei Anticorrupção, cuja finalidade é regulamentar o 
comportamento da pessoa jurídica nas relações com a administração pública, 
visto ser um mecanismo de integridade, conformidade e ética da empresa. 

Palavra Chave: Contabilidade – Compliance – Instituições de Ensino Superior – 
Profissional Contábil – Habilidades – Competências 

Abstract: This research project addresses the subject of adherence and 
subjectivity in the application of Compliance in accounting sciences courses 
offered by higher education institutions in Brazil. Although it is a measure of anti-
corruption used in several countries in the world for more than four decades, in 
Brazil it emerged with force of law only in 2013, with the publication of Law nº 
12.846 known as Anti-Corruption Law, whose purpose is to regulate the behavior 
of the person in the relations with the public administration, since it is a 
mechanism of integrity, conformity and ethics of the company. 

Key words: Accounting - Compliance - Higher Education Institutions - 
Accounting Professional - Skills 
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1. INTRODUÇÃO

O surgimento do Compliance exigiu que as organizações tivessem 

controles internos que comprovem a adequação a nova legislação, neste cenário 

se buscou um profissional com notório conhecimento em gestão de processos, 

gestão de pessoas, gestão de finanças e gestão de riscos para elaboração, 

acompanhamento e supervisão do que seria o programa de Compliance da 

empresa. Acharam-se então, no profissional contábil os conhecimentos 

necessários para cumprimento da nova obrigação. 

A Contabilidade, chamada também de “a ciência dos negócios e ciência 

das riquezas” é utilizada como ferramenta de gestão para subsidiar a tomada de 

decisões em todos os âmbitos empresariais, inclusive no atendimento de normas 

não contábeis, é no ambiente acadêmico que o profissional contábil tem o 

primeiro contato com o Compliance, pois no bacharelado do curso de Ciências 

Contábeis o estudante aprende por meio da disciplina de Controladoria a 

administrar diligentemente em prol de um resultado global satisfatório, capaz de 

unir e integrar os interesses das diversas áreas garantindo o cumprimento da 

missão da organizacional. Na sala de aula o estudante contábil, aprende a 

manter o exercício profissional em conformidade com as normas técnicas da 

profissão, o que lhe proporciona compreender o rigor da sua responsabilidade 

técnica. É intrínseco do curso de educação superior direcionar o estudante para 

a realidade do mercado empresarial que o espera.  

O momento crítico em que se encontra a sociedade brasileira, atordoada 

por graves escândalos de corrupção, crises institucionais e a insegurança 

jurídica que tem prejudicado o desenvolvimento econômico do país, requer uma 

análise crítica do que seremos no futuro e abre espaço para questionamentos. 

Quem seremos nós? Qual é o nosso comprometimento com o avanço 

democrático? Respeitaremos as instituições? Qual espaço será ocupado pela 

ética nas nossas relações comerciais?  
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Ciente da responsabilidade social das instituições de ensino para com o 

desenvolvimento do país cabe então, verificar se as instituições de ensino 

superior preparam os futuros profissionais contábeis na disseminação e 

aplicação do Compliance nas organizações. Este estudo será desenvolvido 

aplicando inicialmente a metodologia de pesquisa exploratória e descritiva, para 

tanto, um questionário será elaborado a partir de uma pesquisa de campo, 

contendo perguntas qualitativas e quantitativas que irá auxiliar a análise e 

interpretação de dados, cujo interesse é analisar se os cursos de ciências 

contábeis ofertados pelas instituições de ensino superior no Brasil estão em 

conformidade com as exigências normativas e legais e por fim analisar como o 

Compliance é difundido dentro da grade curricular. melhorias nos processos de 

gestão em convergências com os interesses da administração e do bem comum 

da organização.   

É no ambiente acadêmico que esse profissional tem o primeiro contato 

com o Compliance, pois no bacharelado do curso de Ciências Contábeis o 

estudante aprende por meio da disciplina de Controladoria a administrar 

diligentemente em prol de um resultado global satisfatório, capaz de unir e 

integrar os interesses das diversas áreas garantindo o cumprimento da missão 

da organizacional. Na sala de aula o estudante contábil, aprende a manter o 

exercício profissional em conformidade com as normas técnicas da profissão, o 

que lhe proporciona compreender o rigor da sua responsabilidade técnica. É 

intrínseco do curso de educação superior direcionar o estudante para a realidade 

do mercado empresarial que os espera, fornecendo ferramentas que com 

amparam o exercício da profissão, essenciais ao desenvolvimento crítico e 

profissional. É na grade curricular do curso de graduação em ciências contábeis 

que esse profissional aprende Compliance. 

Concluído o período de experiência acadêmica o estudante deve unir o 

conhecimento adquirido a sua experiência profissional, aplicando de forma eficaz 

a teoria do Compliance em consonância com os objetivos da entidade. A 

organização deve exigir do Compliance Officer que se faça cumprir a missão 

institucional, em conformidade com leis, atos normativos, normas contábeis e 
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fiscais, regulamentos internos, visando redução de riscos legais, financeiros e 

administrativos, cujo intuito é a integridade organizacional. 

2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é analisar se os cursos de ciências 

contábeis ofertados pelas instituições de ensino superior no Brasil que estão em 

conformidade com o ensino do compliance. Já o objetivo específico é analisar 

como o compliance é difundido dentro da grade curricular dos cursos de ciências 

contábeis nas instituições de ensino superior do Brasil. 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

Este estudo será desenvolvido aplicando inicialmente a metodologia de 

pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), na pesquisa exploratória “Empregam-

se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações 

empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, simultaneamente). Obtêm-

se frequentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto 

de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações entre as 

propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado”. 

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2003), as pesquisas descritivas 

“Consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o 

delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação 

de programas, ou o isolamento de variáveis principais ou chave. Qualquer um 

desses estudos pode utilizar métodos formais, que se aproximam dos projetos 

experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a 

finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses”. 
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4. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E SUA HISTÓRIA

A educação no Brasil começou a ser ministrada em 1555 pelos religiosos 

portugueses com objetivo de catequizar os índios e negros. Segundo o dicionário 

educação é “ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades 

intelectuais e morais de alguém. Processo em que uma habilidade se desenvolve 

através de seu exercício contínuo”. (Dicionário online de Português). Para 

(Piaget, 1998) é compor a razão intelectual e moral. 

Para Portugal não houve nenhum interesse em transmitir conhecimento 

para colônia, pois o propósito era somente explorar e abastecer à metrópole por 

esse motivo as primeiras instituições de ensino superior do Brasil foram fundadas 

somente em 1808, com a chegada da família real portuguesa. Na ocasião 

chamada de “Escolas Autônomas” A Escola de Cirurgia da Bahia, hoje 

Universidade Federal da Bahia, Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de 

Janeiro, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

e a Academia Real de Guardas-Marinha, hoje Escola Naval. Os cursos 

ministrados eram somente de carreiras liberais: advogados, engenheiros e 

médicos com o intuito de atender as necessidades do Estado e da elite local. 

O curso de direito foi criado somente após a independência do Brasil em 

1826 com sede em São Paulo e Recife. Nesse período não houve muitas 

evoluções no campo acadêmico, pois a elite daquela época não via benefícios 

na abertura de novas universidades. Segundo (Teixeira, 1969) contam-se 24 

projetos propostos para criação de universidades no período de 1808-1882, 

nenhum dos qual aprovado. 

No período de 1889 a 1918 foram abertas 56 instituições de ensino 

superior com aproximadamente dez mil estudantes onde a maioria era privada, 

em razão de iniciativa da elite, sem apoio do governo, sendo conservadoras ou 

não do outro lado às instituições católicas, públicas, conservadoras e financiadas 

pelo governo. Nesse período foi fundada a primeira universidade do Brasil a 
Universidade do Paraná (UFPR) em 1912. 
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Na década de 20 abriram 86 (IES), essa evolução justifica-se através das 

transformações culturais, no qual, ela tivesse a função na sociedade e também 

promovesse pesquisas cientificas. No âmbito econômico com a industrialização 

pós-primeira guerra mundial evidenciou uma necessidade por profissionais que 

acompanhasse o desenvolvimento econômico e a urbanização, pois cidades 

como Rio de Janeiro e São Paulo tinham mais de um milhão de habitantes. Logo 

o aumento quantitativo exigiu uma significativa melhora na qualidade do ensino,

já que o mercado necessitava de mão de obra qualificada.

Em 11 de abril de 1931 o chefe do governo provisório da república dos 

estados unidos do Brasil, Getúlio Vargas promulgou o decreto nº 19.850 que 

promoveu a reforma educacional chamada de “Reforma Francisco Campos” 

(primeiro ministro da educação e saúde). Alguns pontos importantes nela 

referida: criação da faculdade de filosofia, ciências e letras; autorização; 

regulamentação e o funcionamento das universidades; a cobrança de anuidade; 

a criação do Conselho Nacional de Educação; promover e estipular iniciativas 

em benefício da cultura nacional; firmar as diretrizes gerais do ensino primário, 

secundário, técnico e superior, atendendo, acima de tudo, os interesses da 

civilização e da cultura do país. 

Entre 1930 e 1940 foram fundadas as Universidade de São Paulo (USP) 

em 1934 e Universidade do Distrito Federal (UDF) em 1935 e a primeira 

universidade católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em 1940. 

Todas essas inovações não significaram um aumento muito grande no 

sistema. Durante o período Vargas, que se estendeu até 1945, o sistema cresceu 

lentamente. Nesse último ano, contava com cerca de 42 mil alunos, 48% dos 

quais no setor privado (Schwartzman; Brock, 2005). 

O período de 1945 a 1964 foi marcado por disputas pelo controle da 

educação entre as lideranças católicas e laicas, o movimento estudantil que 

reivindicava a reforma do ensino superior, o fim da autonomia do catedrático 
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vitalício, e o fim do elitismo que atendia apenas a uma pequena parte da 

população. 

Entre 1946 e 1960, foram criadas 18 universidades públicas e 10 

particulares de maioria confessional católica e presbiteriana (Sampaio, 2000).  

Para (Durham, 2003) o sistema de ensino superior no Brasil no período 

pós-guerra que vai de 1945 até a instauração do Regime Militar, em 1964, 

continuou se expandindo de forma lenta até 1960. Nestes 15 anos, o alunado 

passou de 41.000 para 95.000 estudantes. 

O regime militar iniciou em 1964 que acabou com o movimento estudantil 

e manteve as faculdades sobre vigilância por 10 anos. Nesse período promoveu 

uma profunda reforma no ensino superior que continha as seguintes mudanças: 

ciclo básico antes da formação profissional, extinção da cátedra e o fim da 

autonomia das faculdades são algumas das alterações. 

De 1970 a 1980, a participação do setor privado na oferta de matriculas 

passou de 50,5% para 64,3% (Durham, 2003). Isso devido a menos 

competitividade e exigência no exame de admissão e a possibilidade de aulas 

no período noturno que atendia um nicho da população que trabalhava durante 

o dia.

A década de 80 foi marcada pela nova constituição em 1988, primeira 

eleição direta para presidente, crime econômica, inflação nas alturas e para o 

ensino superior tempo de estagnação. 

Para (Durham, 2003) a escassez de candidatos na década de 80 e 90 

promoveu um acirramento da competição entre os estabelecimentos do setor 

privado. Nesta competição, as universidades privadas levavam vantagem, 

porque possuíam autonomia para criar e extinguir cursos e vagas, podendo 

assim responder de modo mais ágil às preferências da clientela. Também os 
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estabelecimentos maiores, que agregavam muitos cursos, podiam enfrentar 

melhor bruscas alterações da demanda em um ou outro setor de ensino. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso foi aprovada a lei nº 

9.394 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que consiste na obrigatoriedade do recredenciamento das instituições 

de ensino superior, precedida de avaliações, além de estabelecer a necessidade 

de renovação periódica para o reconhecimento dos cursos superiores. 

Para Cunha (2003), no octênio de FHC as principais ações voltadas para 

o ensino superior foram à normatização fragmentada, conjunto de leis regulando

mecanismos de avaliação; criação do Enem, como alternativa ao tradicional

vestibular criado em 1911; ampliação do poder docente na gestão universitária,

a contragosto de discentes e de técnico administrativos; reconfiguração do

Conselho Nacional de Educação, com novas atribuições; gestação de um

sistema de avaliação da educação superior e o estabelecimento de padrões de

referência para a organização acadêmica das IES.

O século XXI nos leva há uma série de mudanças resultado do início do 

governo Lula, com o objetivo de desenvolver políticas de inclusão social abriu as 

portas do ensino superior através do aumento de vagas nas instituições privadas 

em decorrência de conjunto de leis, decretos e medidas provisórias que 

abarcaram um nicho da população, que até então não tinha acesso ao nível 

superior.  

O Programa Universidade para Todos (PROUNI) foi aprovado por meio 

da lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2015 com objetivo de conceder bolsas de 

estudos parciais e integrais. Para pleitear bolsa o candidato precisa ter estudado 

o ensino médio em escola pública ou particular, ter renda per capita familiar de

até três salários mínimos, realizar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)

e obter pontuação mínima necessária que esteja em consonância com o curso

e instituição desejada.
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O programa já beneficiou 1,9 milhões de estudantes desde 2005 até o 2º 

semestre de 2016, sendo que 70% das bolsas são integrais. 

Outros programas complementam o PROUNI, o FIES (Financiamento 

Estudantil), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni), a Universidade Aberta do Brasil (UAB), o 

sistema de cotas sociais e raciais e o SISU (Sistema de Seleção Unificada). 

GRÁFICO 1 

Fonte: MEC 

Elaboração: MEC 

O gráfico 1 mostra a evolução no decorrer dos anos no número de vagas 

ofertada pelo programa, mas nos anos de 2010 e 2013 houve uma redução no 

número de vagas em relação com o ano anterior. 

Em 2005 tínhamos 2.165 de instituições de ensino superior, sendo que 

769 na capital e 1.396 no interior. No entanto em 2017 são 2.448, das quais 874 

estão na capital e 1.574 no interior. 
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5. MEC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)

Órgão do governo federal que trata da política nacional de educação em 

geral, compreendendo: ensino fundamental, médio e superior; educação de 

jovens e adultos seja profissional, especial ou à distância; informação e pesquisa 

educacional; pesquisa e extensão universitária; e magistério. Provê assistência 

financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou 

dependentes e não abrange o ensino militar. Dentre os serviços ofertados ao 

público estão os de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SISU); no 

Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec); 

no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Profissional e Emprego (Pronatec) 

e no Programa de Financiamento Estudantil (Fies). (Ministério da Educação). 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) tem o objetivo 

de valia os concluintes dos cursos de graduação baseado nos conteúdos 

programáticos, habilidades e competências adquiridas durante o curso. 

A avaliação é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC). Sua missão é subsidiar a formulação de políticas 

educacionais dos diferentes níveis de governo com intuito de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social do país. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) analisa 

as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de 

avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. Ele colhe 

informações do (Enade) e de avaliações das instituições. Os processos de 

avaliativos do Sinaes são coordenados e supervisionados pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). A operacionalização é 

de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). (INEP). 
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6. O COMPLIANCE

Compliance é um termo em inglês proveniente do verto “ to comply”, que 

significa “estar em conformidade com”, traduzindo para o mundo dos negócios 

diz respeito a estar de acordo com as leis, normas gerais, normas internas, 

código de conduta, entre outros mecanismos de integridade. Criado nos Estados 

Unidos em 1977 por meio de uma lei federal chamada Foreing Corrupt Practicies

Act - FCPA, para combater a corrupção internacional. Reconhecida 

mundialmente como instrumento eficiente no combate à corrupção, foi utilizada 

como parâmetro por diversos países para criação de normas internas e de 

cooperação internacional. 

Signatário de diversos acordos internacionais que visam a erradicação da 

corrupção, no ano de 2013, o Brasil promulgou a Lei nº 12.843 de 01/08/2013 

chamada de Lei Anticorrupção, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

8.420 de 15/03/2015. Essa lei disciplina as relações entre as pessoas jurídicas 

e a administração pública, promovendo a responsabilização civil da pessoa 

jurídica que praticar atos lesivos contra a administração pública nacional e 

estrangeira. 

Estabelecidos nos termos da lei, qual seu objeto, a quem se destina, seu 

alcance, os atos lesivos e as penalidades, a Lei Anticorrupção traz no seu escopo 

um fator que será considerado uma atenuante na aplicação das sanções, trata-

se da “existência de mecanismos de integridade, auditoria, e incentivo a 

denúncia de irregularidades e  aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta 

no âmbito da pessoa jurídica” é o Compliance legalmente estabelecido. 

Estar em conformidade exige da organização respeito aos seus valores 

institucionais, pois conforme Ana Carolina Aleixo “o Compliance que vai além da 

interpretação de normas e leis, propõe um aprofundamento na compreensão 

sobre a empresa e uma atuação diretiva sobre os processos de controle 

implantação de práticas que possam potencializar os índices de eficiência, 
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eficácia e confiabilidade das informações, que são a base para toda direção 

estratégica”.  

A Continuidade é um princípio legal e deve ser também um princípio 

organizacional incutido na missão, visão e valores da empresa. Cabe a alta 

administração comprometida com essa continuidade promover conscientização 

nos colaboradores do seu papel na empresa e da empresa na sociedade. 

Segundo afirma Ana Carolina Aleixo “o fato e que a implantação de processos 

voltados ao Compliance terá maior aderência se a estrutura organizacional 

estiver ajustada para atuar em conformidade com normativas e exigências legais 

que norteiam as práticas internas e os objetivos organizacionais”. 

A tecnicidade necessária para elaboração de um programa de 

Compliance que atenda as exigências legais requer do profissional responsável 

à experiência necessária para gerenciamento de riscos, elaboração de código 

de conduta, criação de controles internos, investigações internas, monitoramento 

e remediação, entre outros fatores que colabore para a efetivação do programa. 

O Compliance Officer não precisa necessariamente saber executar todos os 

quesitos exigíveis de um programa de Compliance efetivo, mas precisa ter o 

conhecimento do todo, porque uma organização em Compliance é vista no 

mercado como íntegra, o que possibilita novos negócios, facilita aquisição de 

créditos bancários, favorece na participação e licitações, reduz riscos de 

prejuízos financeiros, e sanções administrativas e judiciais. 

Desenvolver um programa de Compliance que favoreça a organização de 

maneira que fique evidente sua integridade institucional é uma tarefa que requer 

um nível de tecnicidade elevado, pois o profissional responsável, embora não 

precise ser um expert em todas as áreas da empresa precisa ter bons 

conhecimentos em gerenciamento de riscos, elaboração de código de conduta, 

criação de controles internos, investigações internas, monitoramento e auditoria, 

entre outros fatores que colabore para a efetivação do programa.  
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O Compliance é a nova realidade brasileira, é a tendência mais 

promissora para os negócios dos últimos anos. Sem dúvidas um ótimo 

investimento, pois seus benefícios vão além de questões financeiras, é um 

atestado de idoneidade que não aceita retrocessos. 

7. PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS

Considerando-se a importância das pesquisas sobre temas relativos ao 

profissional de contabilidade no mercado de trabalho, visando cumprir os 

objetivos da pesquisa e de acordo com a metodologia descrita, foram apuradas 

informações sobre o período inicial que as instituições de ensino começam a 

abordar com mais ênfase assuntos que envolvem o Compliance na grade 

curricular. 

A primeira análise realizada refere-se à verificação no portal e-MEC de 

uma amostra com instituições com nota 5 no ENADE de Ciências Contábeis 

ocorrido em 2015 e outras 5 instituições com nota 4 . O ENADE foi utilizado como 

critério para a escolha das instituições, pois é o índice que avalia o conhecimento 

do estudante com relação ao conteúdo programático do curso. Os resultados 

estão apresentados na tabela 1:  

Tabela 1: Instituições de Ensino Superior com Nota 5 e 4 no Enade de 2015 
– Ciências Contábeis.

Instituição (IES) Sigla Nome do Curso Grau 
Modalidad

e 
ENAD

E 

Ano 
ENAD

E 

(10) PUCPR PUCPR (882) CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Bacharelad

o Presencial 4 2015 

(322) UNIP UNIP (60682) CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Bacharelad

o Presencial 4 2015 

(494) UNISUL UNISUL (10072) CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Bacharelad

o Presencial 4 2015 

(578) UFBA UFBA (13315) CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Bacharelad

o Presencial 4 2015 

(3985) SENACSP 
SENACS
P 

(1111954) CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelad
o Presencial 4 2015 

(213) FECAP FECAP (5718) CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
Bacharelad

o Presencial 5 2015 

(591) UNIFESP UNIFESP 
(1128678) CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelad
o Presencial 5 2015 

(15401) FIPECAFI FIPECAFI 
(1121485) CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelad
o Presencial 5 2015 



17 

(13811) TREVISAN - 
(1080800) CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Bacharelad
o Presencial 5 2015 

(2) UNB UNB (149) CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Bacharelad

o Presencial 5 2015 

Fonte: elaboração dos autores 

A pesquisa buscou analisar diferentes instituições renomadas e 

populares, no rol selecionado constam, Universidade, Centro Universitário, 

Universidade Federal e Faculdade. 

A segunda análise busca identificar na grade curricular dos cursos de 

Ciências Contábeis, a partir de qual período o aluno tem acesso a disciplinas 

com conteúdo gerenciais, mais especificamente disciplinas de Controladoria e 

Contabilidade Gerencial. 

Tabela 2: Controladoria e Contabilidade Gerencial como disciplina na grade 
curricular dos cursos Ciências Contábeis. 

Instituição (IES) Grade Curricular- Curso Ciências Contábeis 

Controladoria Contabilidade Gerencial 

(10) PUCPR 7º Período ou quarto ano Não tem na grade 

(302) FACED 7º Período ou quarto ano 7º Período ou quarto ano 

(494) UNISUL 7º Período ou quarto ano 8º Período ou quarto ano 

(578) UFBA 8º Período ou quarto ano Não tem na grade 

(3985) SENACSP 8º Período ou quarto ano Não tem na grade 

(213) FECAP 7º Período ou quarto ano 6º Período ou terceiro ano 

(591) UNIFESP 8º Período ou quarto ano Não tem na grade 

(15401) FIPECAFI 8º Período ou quarto ano 6º Período ou terceiro ano 

(1841) TOLEDO PRUDENTE 7º Período ou quarto ano 7º Período ou quarto ano 

(1946) FALEG 8º Período ou quarto ano 7º Período ou quarto ano 

Fonte: elaboração dos autores 

Apurados os dados, verificou-se que todas as instituições selecionadas 

na amostra para a pesquisa, tem na grade curricular Controladoria como 

disciplina obrigatória a partir do sétimo semestre, essa condição se dá ao fato de 

que Controladoria é uma disciplina que orienta o aluno a explorar todo seu 

conhecimento adquirido ao longo do curso a partir da ótica gerencial. Isso porque 

dentro das organizações a Controladoria é o órgão responsável por equalizar 

questões que envolvem produtividade, redução de custos, eficiência e 
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lucratividade, acompanhando cada etapa do planejamento estratégico, a fim de 

assegurar que se cumpram os objetivos e alcance os resultados esperados. 

Verificou-se também que a Contabilidade Gerencial não aparece na grade 

curricular de quatro instituições. Nas demais, a partir do terceiro ano já consta 

como disciplina obrigatória. Isso porque, a Contabilidade Gerencial é o ramo da 

contabilidade voltado para a otimização de recursos financeiros, redução de 

custos, precificação de produtos e serviços, entre outras questões que envolvem 

o gerenciamento operacional da entidade.

Tabela 3: Compliance como disciplina na grade curricular dos cursos de 
Ciências Contábeis. 

Instituição(IES) Grade Curricular - Curso Ciências Contábeis 

Compliance 

(10) PUCPR 7º Período ou quarto ano 

(302) FACED Não tem na grade 

(494) UNISUL Não tem na grade 

(578) UFBA Não tem na grade 

(3985) SENACSP Não tem na grade 

(213) FECAP Não tem na grade 

(591) UNIFESP Não tem na grade 

(15401) FIPECAFI Não tem na grade 

(1841) TOLEDO PRUDENTE Não tem na grade 

(1946) FALEG Não tem na grade 

Fonte: elaboração dos autores 

A pesquisa buscou identificar a partir de qual período letivo o Compliance 

aparece como disciplina na grade curricular dos cursos de Ciências Contábeis. 

Os dados apurados demonstram que das dez instituições selecionadas para a 

pesquisa apenas uma inseriu o Compliance na grade curricular, sendo essa a 

PUC-PR. 
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8. O ENSINO, AS COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E O MERCADO DE
TRABALHO

O Artigo 43 da Lei nº. 9394 (Lei de Diretrizes e Bases - LDB), aprovada 

no dia 20 de dezembro de 1996, tem como a finalidade “formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e colaborar na sua formação contínua”, como não poderia ser diferente, em 

consonância com a LDB, através da resolução CNE/CES 10/2004 o Ministério 

da Educação instituiu as diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

graduação em ciências contábeis, ficando a cargo das Instituições de Ensino 

Superior estabelecer a organização curricular por meio de Projeto Pedagógico, 

abrangendo aspectos como o perfil profissional esperado para o formando, em 

termos de competências e habilidades.  

As diretrizes técnicas que direcionam a formação do profissional dentro 

do curso de graduação devem também estar alinhadas com o anseio do mercado 

de trabalho pela busca de um profissional forjado com as competências e 

habilidades requeridas para atuar no ambiente em que se inserem as 

organizações, neste caso identificar e analisar as mesmas propicia aos 

profissionais: 
condições de enfrentar os desafios impostos pelo ambiente no qual as 
organizações atuam, não se limitando apenas aos conhecimentos 
técnicos, pois, na medida em que se espera que ele deixe de ser 
aquele que apenas fornece informações e passe a interagir com os 
usuários, faz-se necessário que ele adquira e desenvolva um perfil que 
lhe permita trabalhar de forma integrada com as demais áreas 
organizacionais, entendendo-as e se fazendo entender, e que domine 
as novas tecnologias da informação (OTT; PIRES, 2008, p.3)  

Em meio essa pluralidade de conceitos e além das diretrizes técnicas em 

relação ao ensino da contabilidade pode-se observar também a equação de 

características que permeiam a construção de um profissional como um todo, e 

que não necessariamente estão ligadas de forma direta, e tão somente, com a 

capacitação técnica adquirida na sua vida acadêmica, mas são inerentes ao 

exercício da profissão. Conforme estudo realizado por Cardoso, Souza e 

Almeida (2006) ambos verificaram a divisão das competências do contador a 
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partir do American Institute Of Certified Public Accountants (AICPA) que 

segregam essas características em três competências:  

i. Funcionais: que representam os conhecimentos e capacidades
técnicas em relação à contabilidade e o instrumental necessário para
o exercício de sua atividade;

ii. Pessoais: relativas ao comportamento do profissional como liderança,
comunicação, relações interpessoais, tomada de decisão e
gerenciamento;

iii. Amplo entendimento de negócios: relacionado com a forma de pensar
de maneira estratégica e crítica, além da compreensão sobre as
possíveis e iminentes implicações do negócio.

Os autores destacam que os conhecimentos, habilidades e atitudes são 

importantes na formação de competências de um profissional: 

a competência decorrente de requisitos que permitam a identificação 
mais direta com uma profissão e que possam ser adquiridas, no 
sistema educacional e na formação decorrente da atuação profissional 
do indivíduo. Os conhecimentos (foco profissional), aliados às 
iniciativas pessoais (atitudes) e à capacidade de manusear os 
instrumentos e técnicas profissionais (habilidades), redundam nas 
competências que caracterizam os profissionais na atualidade. 
(CARDOSO; SOUZA; ALMEIDA, 2006). 

Sob um prisma de certa forma mais objetivo Leal, Soares e Sousa (2008) 

concluem que o profissional contábil deve possuir um conhecimento eclético 

tendo em vista a multidisciplinaridade e interdisciplinaridade exigidas pela 

profissão, isso tudo devido ao emaranhado de normas, leis e burocracias 

inerentes à mesma. Em pesquisa realizada, as habilidades mais exigidas e 

reconhecidas pelo mercado podem ser resumidas a uma percepção mais 

sistêmica da atividade contábil como a aplicação adequada da legislação, 

desenvolvimento, análise e implantação de sistemas de informação contábil, de 

controle gerencial, ética, entre outras. 
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Nesse contexto em que novos perfis de profissionais são requeridos no 

mercado de trabalho tanto as reflexões como os questionamentos são 

oportunos, pois afinal qual é o papel das instituições de ensino nesse cenário? 

 Souza e Vergilino (2012) evidenciam a constante transformação e 

evolução do mundo, o desenvolvimento econômico e a evolução das 

sociedades, vide as atuais quebras de paradigmas e conceitos pelas quais 

estamos passamos, são responsáveis por contribuir com o aumento do nível de 

exigências requeridas dos profissionais, o que por sua vez impacta diretamente 

na necessidade de um sistema de ensino superior apto a promover tal formação. 

Ou seja, há uma necessidade tanto do profissional contábil em adquirir novas 

qualificações como do mesmo ser amparado em sua formação pela Instituição 

de Ensino Superior que é a base fundamental nessa construção técnica e 

ampliação de horizontes quanto a assimilação de novas habilidades pelo 

mesmo, estando assim apto para se adequar e enfrentar “o novo” que se 

apresentará diariamente sob sua mesa aguardando a sua análise e decisão. 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou analisar se os cursos de ciências contábeis ofertados 

pelas instituições de ensino superior no Brasil estão difundindo um tema tão 

importante para nossa sociedade o que seria o compliance. 

A amostra é composta por 10 IES que oferecem o curso de ciências 

contábeis na modalidade presencial, que obtiveram nota 4 ou 5 na avaliação do 

ENADE 2015, analisamos as grades curriculares fornecidas pelas mesmas, e 

notamos que as disciplinas de controladoria e contabilidade gerencial são 

ministradas para os alunos a partir do 7º semestre. 

Observamos que as instituições que forneceram suas grades curriculares 

não têm uma matéria específica de compliance, exceto a PUCPR. 

Com base nisso identifica-se que o compliance, mesmo sendo um 

assunto de extrema relevância nos dias de hoje, é tratado como em en passant 
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através das instituições de ensino superior aqui pesquisadas, e o mercado, como 

também observado nesta pesquisa, exige cada vez mais um profissional 

multidisciplinar e em conformidade com as necessidades expressadas 

atualmente pelo mercado no qual ele estará inserido, por isso para que o 

profissional contábil suporte os desafios a ele incumbidos, urge o esforço no 

sentido de evolução dos conhecimentos específicos e emocionais como 

ferramenta indispensável no processo de geração de informação contábil e 

grande parte dessa base, principalmente técnica, é adquirida através do ensino 

superior de qualidade que participa ativamente na construção do profissional.
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como o tema a gestão da controladoria como ferramenta de 

desempenho no aumento da performance das empresas contábeis de médio porte. 

As organizações são criadas sob a perspectiva de obtenção de resultados 

econômicos, dessa forma, a importância do segmento de escritórios contábeis de 

médio porte para a economia do nosso país se dá, principalmente, pelas regras fiscais 

e tributárias, que sofrem diversas alterações, e contribuem com 6,47% do PIB. Assim, 

o objetivo desta pesquisa é identificar e avaliar a adoção e as principais dificuldades

para a utilização das ferramentas da controladoria na gestão das empresas contábeis

de médio porte, o qual foi alcançado através de pesquisa bibliográfica quali-

quantitativa. Verificou-se que a controladoria é a unidade de apoio à gestão, sendo

eficaz para atingir os objetivos da empresa. Foi possível também buscar informações

acerca das ferramentas da controladoria estratégica e operacional, tais como:

planejamento, controle, estrutura, tecnologia, orçamento e análise SWOT, além de

verificar que alguns escritórios não fazem o uso dessa ferramenta por resistência de

sócios e colaboradores, ou por falta de conhecimento.

Palavras-chave: Controladoria, Escritório Contábil, Aplicabilidade. 



ABSTRACT 

This research has as its theme the management of control as a performance tool in 

increasing the performance of medium-sized accounting firms. The organizations are 

created from the perspective of obtaining economic results, in this way, the importance 

of the medium-sized accounting segment for the economy of our country is mainly due 

to tax and tax rules, which undergo several changes, and contribute with 6.47% of PIB. 

Thus, the objective of this research is to identify and evaluate the adoption and main 

difficulties for the use of the tools of the controller in the management of medium-sized 

accounting firms, which was achieved through qualitative-quantitative bibliographic 

research.  It was verified that the controller is the management support unit, being 

effective to achieve the objectives of the company. It was also possible to obtain 

information about the tools of strategic and operational control, such as: planning, 

control, structure, technology, budget and SWOT analysis, 

in addition to verifying that some offices do not make use of this tool due to the 

resistance of members and employees, or lack of knowledge. 

Keywords: Controller, Accounting Office, Applicability. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa visa estudar o tema a gestão da controladoria como ferramenta de 

desempenho no aumento da performance das empresas contábeis de médio porte. 

As organizações são criadas sob a perspectiva de obtenção de resultados 

econômicos que satisfaçam as expectativas de seus proprietários. À medida que as 

organizações crescem e passam a ter novos integrantes, aumenta o distanciamento 

entre sua administração e as áreas onde ocorrem as atividades que garantem o seu 

funcionamento (NASCIMENTO E REGINATO, 2007). 

A partir dos anos 90, a abertura mercadológica gerou oportunidades para empresas 

de pequeno e médio porte, porém, muitas dessas organizações foram criadas sem 

orientação adequada sobre os problemas que viriam, tais como: comportamento, 

política, capacidade operacional e capacidade de absorção (BARBOSA E 

MONTEIRO, 2011). 

As organizações brasileiras buscam continuamente evoluir junto às mudanças 

econômicas, tributárias e políticas. Fatores como a competitividade, globalização, 

ecologia, entre outros, exigem gerenciamento cada vez mais eficiente e eficaz das 

organizações. Os avanços tecnológicos têm contribuído para o crescimento, 

entretanto é necessária uma ação eficiente e de acordo com a legislação vigente para 

que o crescimento seja efetivo. Para tanto, é necessário conhecer bem as preferências 

da organização, com o objetivo de identificar qual tipo de informação é relevante para 

o processo decisório (OLIVEIRA, JUNIOR E SILVA, 2011).

Para poder contribuir com sucesso nessa missão, a controladoria deve exercer um

papel preponderante, apoiando e fornecendo subsídios para os diversos fatores no

planejamento e controle das atividades operacionais, financeiras, comercias,

tributárias, por meio da manutenção de um sistema de informações que permita

integrar as várias funções e especialidades (OLIVEIRA, JUNIOR E SILVA, 2011).

A controladoria fornece informações procurando mostrar pontos, atuais e futuros, que

indicam perigo ou redução de rentabilidade da empresa. Visando a relevância que

essa ferramenta traz às empresas, constatando a qualidade das funções

operacionais, assegurando a continuidade da organização, procurando dados que

contribuam na tomada de decisão eficaz e pela veracidade de ser formada de diversas

áreas de conhecimento, possibilitando a gestão de informações, analisando o quão a



7 

controladoria é essencial para empresas de médio porte e empresas de modo em 

geral. 

De que forma as empresas contábeis de médio porte utilizam a controladoria para 

garantir a qualidade da prestação dos serviços? 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a aplicabilidade das atribuições da 

controladoria na gestão das médias empresas contábeis para aperfeiçoar o processo 

da gestão, e tem como objetivos específicos: 

• Identificar a adoção da controladoria na gestão das médias empresas

contábeis;

• Identificar as principais dificuldades para a utilização das ferramentas da

controladoria;

• Avaliar as principais dificuldades para a utilização das ferramentas da

controladoria na gestão das médias empresas contábeis.

Esse tema se justifica em função do aperfeiçoamento e desenvolvimento de 

inovações, ganho de competitividade e sobrevivência das organizações, direcionando 

os escritórios contábeis de médio porte a alguns caminhos que poderão contribuir para 

a coordenação e controle da empresa. 

A importância do segmento de escritórios contábeis de médio porte para a economia 

do nosso país se dá, principalmente, pelas regras fiscais e tributárias, que sofrem 

diversas alterações, exigindo profissionais com base bastante sólida e que estejam 

em constante reciclagem. Segundo dados do SEBRAE (2015), no Estado de São 

Paulo as empresas prestadoras de serviços representam 28% do mercado; segundo 

informações do Conselho Federal de Contabilidade (2014), o Estado de São Paulo 

possui 19.544 empresas contábeis de pequeno e médio porte, as quais geraram 

receita de R$ 238 bilhões, contribuindo com 6,47% do PIB. 

A partir dos dados contábeis, a controladoria consegue gerar um perfeito controle da 

empresa, proporcionando uma visão abrangente da área econômica e financeira.  

Segundo Mosimann e Fish (1999, p. 99), a controladoria pode ser explicada como “o 

conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos da administração, 

Economia, Psicologia. Estatística e, principalmente, da Contabilidade, que se ocupa 

da gestão econômica das empresas, buscando orientá-las para a eficácia.” 

Diante disso, o escritório contábil de médio porte auxilia diversos segmentos do 

mercado a manter-se em crescimento, gerando empregos em toda a cadeia, 
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auxiliando empresários e gestores na tomada de decisão, além de cumprir com as 

obrigações junto ao Fisco, contribuindo para o crescimento social e econômico do 

país. 

O método usado caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica quali-quantitativa. 

Bibliográfica pois procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos (CERVO E BERVIAN, 2002). 

Esta pesquisa utiliza o método qualitativo, importando-se com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização (GERHARDT E SILVEIRA, 

2009). Utiliza-se também o método quantitativo, recorrendo à linguagem matemática 

para descrever as causas de um fenômeno. A utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente (GERHARDT E SILVEIRA, 2009). 

Utilizou-se de questionário online para coletar dados, onde foram feitas perguntas 

fechadas padronizadas, contendo três opções para respostas, afim de se obter 

respostas mais precisas (CERVO E BERVIAN, 2006). O questionário foi enviado 

através de e-mails e mensagens via aplicativo WhatsApp, para 25 empresas contábeis 

de médio porte, tendo retorno de 19 empresas, onde os dados constam no capítulo 5 

– Análise de dados. O questionário foi direcionado aos gestores e colaboradores

estratégicos, onde procurou-se identificar se há modelo de gestão e se há utilização

de ferramentas da controladoria na gestão das empresas contábeis de médio porte.

O presente estudo encontra-se estruturado em seis itens, sendo: item um introdução

da pesquisa; no item dois apresenta-se a base teórica de controladoria utilizando o

autor Padoveze como referencial teórico; o item três refere-se às empresas contábeis,

no item quatro apresenta-se a controladoria e o escritório contábil; no item cinco

encontra-se a análise de dados, finalizando com as considerações finais no item seis.

2 CONTROLADORIA 

Segundo Padoveze (2005, p.3) a controladoria é “a unidade administrativa 

responsável pela utilização de todo o conjunto da ciência contábil dentro da empresa.” 

O autor complementa dizendo que é de responsabilidade da controladoria implantar, 

desenvolver, aplicar e coordenar todas as ferramentas da ciência contábil dentro da 

empresa, nas suas mais diversas necessidades. Para Mosimann (1993), conceitua 
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controladoria como o conjunto de princípios, procedimentos e métodos oriundos das 

ciências da administração, econômica, psicologia, estatística e principalmente da 

contabilidade, que se ocupa da gestão econômica das empresas, com o fim de 

orientá-las para a eficácia. 

Oliveira, Junior e Silva (2011), entendem que a controladoria deve exercer um papel 

preponderante, apoiando e fornecendo subsídios para os diversos fatores no 

planejamento e controle das atividades operacionais, financeiras, comercias, 

tributárias, por meio da manutenção de um sistema de informações que permita 

integrar as várias funções e especialidades. Catelli (1999) diz que a controladoria 

otimiza as relações recurso-operação-produtos/serviços, analisando os fatores 

internos, externos, operacionais, financeiros, econômicos e patrimoniais. 

Beuren e Müler, (2010) defendem que a controladoria é definida a partir do controller, 

e que é ele quem desempenha a função de organizar e reportar os fatos relevantes à 

gerência. Dizem ainda que, para que seja possível atender os objetivos da empresa, 

a prática da controladoria deve ser constante, utilizando informações contábeis. 

Diante desses conceitos, percebe-se que a controladoria é a unidade de apoio à 

gestão, fornecendo informações importantes para utilizar no processo decisório, 

sendo uma ferramenta eficaz para que a empresa atinja seus objetivos. 

2.1 CONTROLADORIA ESTRATÉGICA 

Para Gomes e Salas (2001), dentro do conceito de controle, podem-se definir duas 

perspectivas diferenciadas: uma limitada, que associa o controle organizacional a um 

acompanhamento dos aspectos financeiros da empresa; e outra mais ampla, que 

considera também os aspectos ligados à estratégia, estrutura organizacional, 

comportamento individual, cultura organizacional e contexto social competitivo.  

Oliveira, Junior e Silva, entendem que a estratégia empresarial deve estar ligada ao 

processo decisão, envolvendo profundo conhecimento no negócio afim de pensar no 

futuro das organizações. Segundo os autores, a controladoria estratégica é 

fundamental para o planejamento a longo prazo, através do esquema hierárquico: 

• Planejamento estratégico: processo decisório, uso e disposição

de recursos para atingir objetivos;
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• Controle gerencial: processo onde é assegurado que os recursos

serão utilizados de forma eficaz e eficiente para alcançar os objetivos;

• Controle operacional: processo onde é assegurado que as tarefas

sejam executadas de forma eficaz e eficiente.

Os autores entendem que o objetivo estratégico é o resultado esperado, e que deve 

representar uma necessidade real e uma prioridade, além de ser definido, concreto, 

claro e viável. 

De acordo com Padoveze (2005), todos os funcionários de uma empresa têm função 

alinhada à estratégia da empresa, entretanto, a função de executar o planejamento 

estratégico é da alta administração. O autor ainda define controladoria estratégica 

como a atividade de apoio ao processo de análise, planejamento, implementação e 

controle da estratégia organizacional, utilizando de três elementos para a 

administração da estratégia: percepção, formulação e implementação. 

Padoveze (2005) complementa que a estratégia da empresa está diretamente ligada 

à missão definida, e recomenda que seja feita a análise SWOT como ferramenta a ser 

utilizada no planejamento estratégico. O autor explica a análise SWOT da seguinte 

forma: 

• S: Strenghts (Forças) – refere-se ao ambiente interno;

• W: Weaknesses (Fraquezas) – refere-se ao ambiente interno;

• O: Opportunities (Oportunidades) – refere-se ao ambiente

externo;

• T: Threats (Ameaças) – refere-se ao ambiente externo.

O autor explica que na análise do ambiente interno deve confrontar os objetivos da 

empresa, indicando o qual área de força ou fraqueza será importante no futuro.; e na 

análise do ambiente externo deve identificar problemas e oportunidades que 

implicarão no futuro da empresa. 

Conforme o exposto pelos autores citados, fica evidente que a controladoria 

estratégica é uma ferramenta atrelada diretamente ao objetivo da empresa, auxiliando 

os gestores da empresa a analisar pontos que afetam diretamente a empresa a 

alcançar seus objetivos estabelecidos a curto, médio e longo prazo, sendo útil para 

planejar e executar as tarefas, além de ser importante para a tomada de decisão no 

planejamento. 
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2.2 CONTROLADORIA OPERACIONAL 

Para cada área de uma organização é necessário um planejamento onde saem as 

ações e metas traçadas com o objetivo de atingir as decisões estratégicas, cada 

estratégia provém o planejamento operacional, interligado com o planejamento 

estratégico.  

Padoveze (2002) relata que o planejamento operacional como um detalhamento dos 

planos e diretrizes estratégicas com o objetivo de dar existência física aos planos 

delineados, detalhando-se as alternativas selecionadas e usando analiticamente 

recursos, volumes, preços, prazos, investimentos e demais variáveis planejadas. Já 

para Catelli (2001) o planejamento operacional consiste na identificação, integração e 

avaliação de alternativas de ação e na escolha de um plano de ação a ser 

implementado.  

De acordo com os autores acima citados, para que exista um planejamento adequado 

é necessário que seja estabelecido os objetivos, que seja identificado ações 

alternativas, escolhas coerentes de planos de ações, qualidade nas escolhas, 

aprovação e compartilhamento da ideia. E para que se tenha ações efetivas é de 

grande importância que se tenha a participação de profissionais adequados e aptos a 

este trabalho, sendo assim, responsável pela área de Controladoria. 

Catelli (2001, p. 140) complementa que “esse processo deve acontecer com a 

participação dos responsáveis pelas diversas áreas funcionais da empresa, para que 

reflita as condições operacionais adequadas e exista o compromisso com o seu 

cumprimento”. 

Assim, como demostra o texto acima é de grande importância que todas as áreas 

sejam consistentes com o planejamento da controladoria operacional. 

As funções e atividades exercidas pela Controladoria são fatores vitais para o controle 
e planejamento a médio e longo prazos de todos os tipos de organização. Fatores do 
ambiente interno e externo, tais como a atual competitividade do mundo dos negócios, 
a globalização da economia, a abertura de fronteiras comerciais, a crescente 
preocupação com a ecologia, os níveis preocupantes de corrupção, os aspectos 
sociais, entre outros exigem gerenciamentos cada vez mais eficientes e eficazes, 
portanto, através desse estudo é possível verificar como as diferentes empresas se 
resguardam tanto dos problemas internos quanto dos externos.  A interação das 
organizações com os ambientes que lhes cercam promove o desenvolvimento da 
própria empresa e favorecem a própria interação entre os mercados no âmbito 
macroeconômico (NASCIMENTO & REGINATO, 2010). 
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Mosimann (1993), divide a gestão em três aspectos: 

• Gestão operacional: ferramenta voltada para a execução dos

trabalhos de cada atividade, de forma eficiente e racional, preocupando-

se com o “modus operante” da empresa.

• Gestão financeira: ferramenta utilizada na tomada de decisão

analisando os problemas de caixa e liquidez.

• Gestão econômica: ferramenta que avalia a forma como a

empresa atinge os seus resultados, consolidando as gestões

operacional e financeira.

Planejamento estratégico, operacional, execução e controle: esses são os processos 

de gestão que são necessários em um controle das operações das empresas. Catelli 

(2001) afirma que a controladoria atende a esse processo através da geração de 

informações aos gestores responsáveis, atuando também no monitoramento desse 

plano. 

A execução corresponde ao planejamento da empresa no qual as ações e práticas 

devem ser finalizadas por cada área para se atingir as definidas estratégias e 

organização, proporcionando produtos e serviços planejados. Logo após a execução 

o controle precisa ser efetivado com todas as áreas das organizações e junto com

feedback.

Conforme Figueiredo e Caggiano (1997), ao gestor possibilita determinar o processo

atingido em busca da realização dos objetivos especificados no planejamento.

Dentro do contexto acima encontra-se a criação de modelos de decisões, mensuração

e informações totalmente ligados com a estrutura do ativos e passivos. Portanto, o

processo de planejamento operacional caracteriza- se por ser um processo de médio

e longo prazos, ou seja, um conjunto de atividades do sistema empresa.

3 EMPRESA CONTÁBIL 

Para Marion 1988, a contabilidade representa um instrumento que auxilia a 

administração a tomar decisões. Ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-

os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou 

comunicados, que contribuem para a tomada de decisões. Já para Carvalho e 
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Nakagawa, 2004, entre as várias fontes existentes nas empresas, destaca-se a 

contabilidade, como ciência responsável por todo o processo de mensuração, 

registros e comunicação dos fatos que envolvem a atividade empresarial.  

Segundo Beuren (2000), a quantidade de dados e informações a que as organizações 

estão expostas diariamente demanda um gerenciamento eficaz, utilizando-se assim 

os instrumentos da contabilidade. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM, 1986), 

define a contabilidade como uma ciência nitidamente social quanto a suas finalidades, 

pois, em última análise, por meio de suas avaliações do progresso das entidades, 

propicia melhor conhecimento das configurações financeiras e de rentabilidade, e, 

indiretamente, auxilia os acionistas, os tomadores de decisões, os investidores a 

aumentar a riqueza da entidade. A contabilidade, além de gerar informações, permite 

explicar os fenômenos patrimoniais, construir modelos de prosperidade, efetuar 

análises, controlar, prever e projetar exercícios seguintes, entre tantas outras funções. 

De acordo com os autores citados, a contabilidade tem grande significado quando o 

assunto é tomar decisões empresariais. Dessa forma, a empresa contábil tem por 

objetivo prestar os serviços de análises, controle, registros e mensuração, gerando 

relatórios analíticos e gerenciais para que a empresa contratante possa utilizar para 

tomada de decisões. 

3.1 EMPRESA DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE 

Com o espirito empreendedor dos brasileiros cada vez mais aumentando, vem 

surgindo novas empresas no mercado brasileiro durante todo o ano. De acordo com 

Longenecker, Moore e Petty (1997, p.34) “a maioria dos empregos e oportunidades 

gerados em uma economia em crescimento como o Brasil, são produzidos pelas 

pequenas empresas”. Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 27), complementam que 

“a definição e classificação de uma empresa conforme o seu porte pode variar muito, 

isto se dá devido a serem adotados diferentes padrões para esta análise e 

enquadramento, como por exemplo: volume de faturamento, número de funcionários, 

etc.”  

O SEBRAE (2013), classifica o porte das empresas conforme ramo de atividade e 

quantidade de funcionários, da seguinte forma: 
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• Microempresa (ME): Comércio e serviços, até 9 empregados;

indústria até 19 empregados;

• Empresa de Pequeno Porte (EPP): Comércio e serviços, de 10

até 49 empregados; indústria de 20 até 99 empregados;

• Empresa de médio porte: Comércio e serviços, de 50 até 99

empregados; indústria de 100 até 499 empregados

• Empresa de grande porte: Comércio e serviços, acima de 100

empregados; indústria acima de 500 empregados.

Já a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 classifica o porte das 

empresas considerando, além do número de funcionários, o faturamento anual, da 

seguinte forma: 

• Microempreendedor individual (MEI): até R$ 81.000,00 – limite de

1 funcionário;

• Microempresa (ME): até R$ 360.000,00 – limite de 20

funcionários;

• Empresa de pequeno porte (EPP): até R$ 4.800.000,00 – limite

de 100 funcionários.

Percebe-se assim existem vários parâmetros para definição do porte da empresa, 

entretanto, a quantidade de funcionários é considerada em todas as fontes. 

Considerando esses dados, as empresas contábeis de médio porte, são aquelas que 

tenham no seu quadro, uma equipe entre 50 e 99 colaboradores. 

4 A CONTROLADORIA E O ESCRITÓRIO CONTÁBIL 

O grande número de profissionais de serviços contábeis está tornando o mercado 

cada vez mais competitivo, fazendo com que a concorrência se torne uma 

preocupação, sendo necessário que os profissionais tenham visão na gestão interna, 

qualidade, custo, atendimento e inovação para prestar serviços aos seus clientes. 

Cabe ao escritório contábil ter dedicação, competência administrativa, excelência e 

conhecer sua capacidade de serviço para que este serviço chegue com qualidade ao 

seu cliente, ampliando assim suas possibilidades e satisfação dos clientes 

(SHIGUNOV & SHIGUNOV, 2003). 
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Santos, Bennert, Figueiredo e Beuren (2014) consideram que os instrumentos 

gerenciais podem ser utilizados em todas as empresas, independente do porte, e que 

as empresas prestadoras de serviços contábeis devem contribuir com seus 

conhecimentos para executar a função de controlador ou gestor. Os autores dizem 

ainda que, mesmo tendo o conhecimento sobre a importância da utilização da 

controlaria na gestão, as empresas de serviços contábeis têm uma estrutura mais 

voltada a atender obrigações trabalhistas e fiscais, não deixando transparecer os reais 

benefícios da gestão. 

Assim, percebe-se que o escritório contábil é possuidor do conhecimento da 

controladoria e suas ferramentas de gestão, mas preocupa-se mais com obrigações, 

muitas vezes deixando de utilizar dessas ferramentas disponíveis, reduzindo os 

diferenciais frente ao mercado e a possibilidade de aumento de satisfação dos seus 

clientes. 

5 ANÁLISE DE DADOS 

Neste item será apresentado a análise de dados descrita, onde as tabelas com as 

respostas do questionário online, utilizadas para a composição da análise dos dados, 

estão expostas no apêndice desta pesquisa. Utilizou-se de questionário online para 

coletar dados, onde foram feitas perguntas fechadas padronizadas, contendo três 

opções para respostas, afim de se obter respostas mais precisas (CERVO E 

BERVIAN, 2006). O questionário foi enviado através de e-mails e mensagens via 

aplicativo WhatsApp, para 25 empresas contábeis de médio porte, tendo retorno de 

19 empresas. 

Buscou-se identificar o perfil das pessoas entrevistadas e a partir do levantamento 

realizado, podemos verificar que 68,42% dos profissionais que responderam, o que 

corresponde a 13 respondentes, que fazem parte do quadro operacional do escritório 

contábil, enquanto 31,58%, o que corresponde a 6 respondentes, fazem parte do 

quadro gerencial. Considerando o exposto na pesquisa acerca da controladoria, 

percebe-se que a maioria dos escritórios contábeis de médio porte não tem 

profissional gerencial em postos estratégicos para a tomada de decisão. 

Após o perfil dos entrevistados delineado, buscou-se questionar se a empresa de 

serviços contábeis consegue enxergar os riscos a partir do planejamento estratégico, 
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onde obteve-se 13 respostas afirmativas, 2 negativas e 4 respondentes indicando que 

não aplica o planejamento estratégico para mensurar riscos. O planejamento 

estratégico é a ferramenta que determina as metas, além de ser um conjunto de 

decisões, objetivos e políticas a serem utilizadas para alcançar tais metas (OLIVEIRA, 

JUNIOR E SILVA, 2007). Dessa forma, percebe-se que é importante utilizar o 

planejamento estratégico para mensurar os riscos e traçar soluções afim de evitá-los 

e atingir as metas conforme o esperado.  

Ao questionar sobre crescimento e qualidade de serviços, 15 respondentes indicaram 

que o planejamento, controle e estratégia são fatores de contribuição, enquanto 3 

respondentes indicaram que não utilizam essas ferramentas e 1 respondente indicou 

que não há contribuição das ferramentas para o crescimento e qualidade nos serviços. 

O planejamento organiza e traça objetivos; o controle é a ferramenta que pode 

segregar funções, delega autoridade, além de medir e quantificar o desempenho da 

organização; já a estratégia é uma forma de pensar no futuro, além de verificar a 

sistemática de tendências, ferramenta que requer um profundo conhecimento do 

negócio (OLIVEIRA, JUNIOR E SILVA, 2007). Percebe-se assim que essas 

ferramentas da controladoria podem auxiliar o escritório contábil a crescer e oferecer 

serviços de qualidade, pois organizam o presente visando o futuro do negócio. 

Buscou-se identificar se os escritórios contábeis de médio porte pesquisados utilizam 

ferramentas para controle gerencial, onde 13 respondentes indicaram que utilizam 

ferramentas gerenciais e 6 respondentes indicaram que não utilizam.  Dentre as 

ferramentas para controle gerencial, temos a estrutura, ferramenta que divide o 

trabalho, além de definir autoridade e responsabilidade; e temos a tecnologia, que tem 

como objetivo contribuir para a melhoria dos processos internos (NASCIMENTO E 

REGINATO, 2007). Verifica-se assim que 68,42% dos escritórios pesquisados fazem 

uso de alguma ferramenta da controladoria para ter um melhor desempenho gerencial. 

Foi questionado se os escritórios contábeis de médio porte utilizam ferramentas para 

controle operacional, 12 respondentes indicaram que utilizam alguma ferramenta, 

enquanto 7 respondentes indicaram que não utilizam. O orçamento é uma ferramenta 

para controle operacional, onde envolvem modalidades como, orçamento contínuo e 

orçamento flexível, afim de possibilitar uma visão ampla sobre o desempenho do 

negócio ao gestor (NASCIMENTO E REGINATO, 2007). Assim, pode-se verificar que 
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63,16% dos escritórios contábeis pesquisados fazem uso de algum modelo de 

orçamento para ter um melhor desempenho operacional. 

Dentre as ferramentas oferecidas pela controladoria, questionou-se a utilização da 

análise SWOT nos escritórios, onde 9 respondentes indicaram que não fazem uso da 

análise SWOT, enquanto 10 respondentes indicaram que utilizam essa ferramenta. 

Segundo Padoveze (2005), a empresa está inserida num sistema onde está envolvida 

pelos ambientes externos e internos, sendo necessário fazer a análise SWOT no 

planejamento estratégico para que esse seja feito de forma eficaz. Percebe-se assim 

que 52,63% dos escritórios de médio porte pesquisados fazem uso da ferramenta que 

analisa os pontos fortes e fracos do ambiente interno das empresas, bem como as 

ameaças e oportunidades relacionadas ao ambiente externo, fatores que contribuem 

para complementar o planejamento estratégico e auxiliar no crescimento da empresa. 

Por fim, buscou-se identificar quais fatores dificultam a utilização das ferramentas da 

controladoria na gestão dos escritórios contábeis de médio porte. 11 respondentes 

indicaram que o principal fator é a resistência dos sócios ou de colaboradores, 

enquanto 8 respondentes indicaram que não utilizam por falta de conhecimento. 

Percebe-se assim que 57,89% dos escritórios pesquisados conhecem as ferramentas 

e seus benefícios, mas não a utilizam; enquanto 42,11% não utilizam por não 

conhecerem. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa abordou o tema “A gestão da controladoria como ferramenta de 

desempenho no aumento de performance das empresas contábeis de médio porte.” 

Objetivou-se identificar e avaliar a adoção e as principais dificuldades para a utilização 

das ferramentas da controladoria na gestão das empresas contábeis de médio porte. 

Através de pesquisa bibliográfica, observou-se a importância das empresas contábeis 

de médio porte para a economia do país. Além disso, pode-se verificar que a 

controladoria é a unidade de apoio à gestão, sendo eficaz para atingir os objetivos da 

empresa. Foi possível também analisar quais as ferramentas da controladoria mais 

utilizadas. Dentre as ferramentas de apoio dispostas pela controladoria, a pesquisa 

identificou que o planejamento, controle, estrutura, tecnologia, orçamento e análise 

SWOT, são ferramentas que auxiliam os gestores de escritórios contábeis de médio 
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porte na tomada de decisão, auxiliando na avaliação de riscos e benefícios no 

ambiente interno e externo, visando atingir os objetivos da empresa e oferecendo 

serviços de qualidade. 

Foi levantado dados, por intermédio de questionário online, afim de verificar a 

aplicabilidade da controladoria na gestão das empresas pesquisadas e qual fator 

dificulta a utilização das mesmas. A partir dos dados coletados, verificou-se que a 

maioria dos escritórios pesquisados utilizam alguma ferramenta da controladoria na 

gestão. Verificou-se também que muitos escritórios que não utilizam as ferramentas, 

não fazem o uso por resistência de sócios e colaboradores, ou por falta de 

conhecimento. 

Para a presente pesquisa, o questionário foi enviado para 25 empresas contábeis de 

médio porte, tendo retorno de 19, um número pequeno visto a quantidade de 

empresas contábeis de pequeno e médio porte estabelecidas no Estado de São 

Paulo. Dessa forma, sugere-se que sejam feitas pesquisas futuras acerca do assunto, 

afim de que estudos possam auxiliar na gestão e na melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos pelas empresas contábeis de médio porte. 
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APÊNDICE – TABULAÇÃO DE DADOS DO QUESTIONÁRIO ONLINE 

Você é Profissional de qual área? 
Gerencial 6 
Operacional 13 
Total Geral 19 

A empresa consegue enxergar os riscos a partir do planejamento 
estratégico? 

Não 2 
Não se aplica 4 
Sim 13 
Total Geral 19 

O planejamento, controle e estratégia contribuem para o crescimento 
e melhor qualidade nos serviços oferecidos pela empresa? 

Não 1 
Não se aplica 3 
Sim 15 
Total Geral 19 

É utilizado algum controle gerencial? 
Não 6 
Sim 13 
Total Geral 19 

É utilizado algum controle operacional? 
Não 7 
Sim 12 
Total Geral 19 

É utilizado análise SWOT? 
Não 9 
Sim 10 
Total Geral 19 

Qual fator dificulta a utilização das ferramentas de controladoria na 
gestão da empresa? 

Falta de conhecimento 8 

Resistência dos sócios ou de colaboradores 11 
Total Geral 19 
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RESUMO 

Este artigo procura demonstrar o surgimento dos órgãos regulamentadores no 

cenário das crises econômicas financeiras internacionais.  

Tendo como objetivos identificar os órgãos existentes na contabilidade, a partir de 

1929; analisar a relação do surgimento dos órgãos x crises econômicas financeiras; 

compreender a contribuição dos órgãos regulamentadores na minimização do 

surgimento de novas crises. 

Na maioria das vezes, uma crise econômica financeira está relacionada com falhas 

ou fraudes nas informações das demonstrações contábeis, na qual é peça 

fundamental para transmitir informações úteis para a tomada de decisões, levando 

por vezes, à conclusões precipitadas e errôneas.  

Cabendo aos órgãos regulamentadores, a criação de ferramentas para minimizar o 

surgimento de novas crises econômicas financeiras, com informações tiradas da 

contabilidade. 

Palavras-chave: Crises, Órgãos Regulamentadores, Fraudes. 



ABSTRACT 

This article seeks to demonstrate the emergence of regulatory agencies in the 

scenario of international financial economic crises. 

Having as objectives to identify the existing organs in the accounting, from 1929; 

analyze the relation of the emergence of the organs x financial economic crises; 

understand the contribution of regulators in minimizing the onset of new crises. 

Most often, a financial economic crisis is related to flaws or fraud in the information of 

the financial statements, in which it is essential to convey information useful for 

making decisions, sometimes leading to hasty and erroneous conclusions. 

It is incumbent upon the regulatory agencies to create tools to minimize the 

emergence of new financial economic crises, with information from accounting. 

Keywords: Crises, Regulatory Bodies, Fraud. 
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1 INTRODUÇÃO                               

 

A proposta desta pesquisa é demonstrar a importância do surgimento dos órgãos 

regulamentadores no cenário das crises econômicas financeiras internacionais, que 

são criadas para o ajuste e manutenção na contabilidade. 

A regulamentação começou, nos Estados Unidos, com as companhias de transporte 

ferroviário. Iniciada na Grã-Bretanha, a era das ferrovias começou com abertura da 

linha entre Liverpool e Manchester em 1830. 

O ponto inicial desta pesquisa será a partir da crise do mercado de ações de New 

York em 1929, onde houve a primeira grande crítica, a contabilidade apontada por 

Adolph Berle, um professor de direito da Columbia University e Gardiner Means, um 

economista.  

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p.58), enquanto os padrões de 

contabilidade não se tornarem mais rígidos, e não houver lei que imponha cânones 

específicos, as empresas podem apresentar as cifras que quiserem. 

Porém sabemos, que meio a evolução global, a contabilidade passa e ainda passará 

por grandes modificações devidos aos novos meios de negócios que surgem 

constantemente, e para isso os órgãos regulamentadores auxiliam nessas 

modificações. 

Diante do exposto, esta pesquisa visa responder à seguinte questão: De que forma 

a criação de órgãos regulamentadores influenciaram na minimização e no 

surgimento de novas crises no mercado econômico financeiro? 

Este tema se justifica em função do processo de maturidade e gestão do cenário 

empresarial internacional. Desta forma, os órgãos regulamentadores servem de 

base no planejamento da estruturação dos novos mercados.  

Esta pesquisa levará em consideração o processo de aprendizagem vivido desde a 

crise do mercado de ações em 1929 que levou a criação da SEC – Securities and 

Exchange Commission em 1934, SOX - Lei Sarbanes-Oxley em 2002, a pesquisa 

traz a luz as mudanças ocorridas no cenário empresarial internacional e a aderência 

das organizações, devido a implantação desses órgãos regulamentadores e das leis 

anti-fraude e anti-corrupção.                                                                                          

A expressão Crise Econômica Financeira tem sido atribuída a eventos muito 
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distintos, portanto, é necessário fazer uma classificação dos eventos passados para 

posteriormente classificar a natureza de uma crise. 

A escolha do tema possibilita o desenvolvimento de novos aprendizados que 

comporão a formação intelectual e profissional dos acadêmicos da área de Ciências 

Contábeis, pois irá tratar das regulamentações da contabilidade que busca por maior 

uniformidade.       

A importância do tema se deu pela necessidade de se aprofundar no conhecimento 

sobre o surgimento de órgãos regulamentadores no cenário das crises econômicas 

financeiras, até mesmo para explicar e contribuir com o entendimento das crises 

políticas, econômicas, financeiras, éticas e sociais. 

O objetivo geral deste estudo é mapear o contexto histórico do cenário de negócios 

internacionais por meio da criação dos órgãos regulamentadores. Os objetivos 

específicos são: Identificar os órgãos existentes na contabilidade, a partir de 1929; 

analisar a relação do surgimento dos órgãos x crises econômicas financeiras; 

compreender a contribuição dos órgãos regulamentadores na minimização do 

surgimento de novas crises. 

Desta forma, serão apresentadas informações extraídas de pesquisas bibliográficas, 

como parte da pesquisa exploratória e descritiva. Será exposto o surgimento dos 

órgãos regulamentadores, e apresentadas correlações de fatos, para que seja 

descoberta a frequência com que isso ocorre, sua natureza e características, e se 

houve minimização no surgimento de novas crises no mercado econômico 

financeiro. 

Segundo o autor Cervo (2007, p.60) a pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações 

e teses. 

Serão feitos resumos dos textos e fichamentos, para facilitar a revisão e avaliação 

dos itens pertinentes à elaboração do texto final. Segundo o autor Cervo (2007, 

p.63) a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer 

descobrir as relações existentes entre seus elementos componentes. 

Esta pesquisa está estruturada em capítulos, da seguinte forma: Inicialmente, a 

introdução da pesquisa. No seguinte capítulo, apresentam-se os conceitos sobre as 

principais crises econômicas financeiras. No capítulo 3, a função da contabilidade e 

o surgimento dos órgãos regulamentadores. No capítulo 4, como os órgãos 
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melhoraram a contabilidade, utilizando os autores Hendriksen e Marion como base 

do referencial teórico.                                

 

2 AS PRINCIPAIS CRISES ECONÔMICAS FINANCEIRAS 

 

Em muitos casos, as crises financeiras são oriundas das crises econômicas. 

Normalmente, as crises financeiras dizem respeito à diminuição do nível de atividade 

econômica, e as crises econômicas, são relacionadas às recessões (retrações), 

diminuição no nível da produção, crescimento do desemprego, entre outros. Com a 

ocorrência desses fatos surgiram alterações na esfera econômica. Houve em 1929, 

a chamada recessão, que se tornou em depressão, na década de 1930, crise 

econômica que ocasionou pânicos bancários, crises políticas e alto índice de 

desemprego em vários países. 

Conforme Prado, (2009, p. 11), a grande depressão da década de 1930 foi um dos 

eventos históricos que marcaram o século XX e que cujos efeitos estenderam-se até 

o século atual.  

A recessão de 1929 transformou-se na depressão da década de 1930, que se 

espalhou pelo mundo, gerando pânicos bancários, como o de 1931, gerando crises 

políticas em vários países e, finalmente, mantendo uma taxa de desemprego sem 

procedentes por cerca de uma década, até o advento da Segunda Guerra Mundial. 

(PRADO, 2009, p. 11). 

Segundo Hendriksen (1999, p. 57), a crise do mercado de ações de New York em 

1929 produziu ondas de choque que continuam a ser sentidas 60 anos mais tarde. A 

década que conduziu a 1929 foi um período muito bom – aparentemente bom 

demais, em retrospecto. O final da Grande Guerra em 1929 liberou uma demanda 

reprimida de bens de consumo, instalações industriais e equipamentos que 

alimentou uma explosão de investimentos.  

A Grande Depressão iniciou-se no dia 24 de outubro, foi quando houve o crash da 

bolsa (terça-feira negra), essa data ficou considerada popularmente, porém, o 

mercado de ações havia começado a despencar em julho. 

Em um período curto, de aproximadamente dois meses, começaram a ocorrer 

quedas bruscas no mercado de ações. Preocupados com a reação do público, 
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tentaram acabar com o medo da população, que era em vão, pois o mercado 

continuava perdendo centenas de milhões de dólares. 

Os dados estatísticos não são capazes de detectar toda a miséria e privação que a 

Grande Depressão ocasionou. 
 

O investimento privado caiu 90%. A produção diminuiu 56%. Milhões 

iam ficando sem trabalho, até que o desemprego alcançou a taxa de 

24%. A arrecadação de impostos reduziu-se a ponto de não ser 

possível pagar os salários de professores e funcionários municipais. 

Mais de nove mil bancos cerraram suas portas nesse período, até 9 

de março de 1933, quando todos os bancos do país foram fechados. 

HENDRIKSEN, (1999). 

 

Como solução, foi criado no governo de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945), o 

New Deal (novo acordo), medidas econômicas para garantir emprego e a 

redistribuição de lucros, para que os consumidores tivessem poder aquisitivo, de 

acordo com os meios de produção. Não acabou definitivamente com a crise 

econômica, mas houve estabilidade, voltando a se estabelecer em 1935, e a se 

restabelecer com a Segunda Guerra Mundial. 

Algumas empresas estiveram envolvidas em fraudes contábeis, e a Enron foi uma 

delas. Fraude é uma maneira mentirosa de enganar as pessoas, fazendo com que 

acreditem em uma situação que não existe, ou em resultados falsos. Começou a ter 

crescimento gigantesco, nos ramos de energia, água, carvão, celulose, papel, 

plásticos, metais e internet.  

Conforme Sheth (2008, p. 71), quando repórteres questionavam sobre os lucros 

ascendentes da Enron durante os anos 90, a resposta recebida era de que estes 

eram resultantes da nova economia e quando analistas de valores e auditores 

persistiam com as perguntas, Ken Lay ou outros executivos da Companhia 

conversaram com seus superiores e estes conseguiam removê-los. 

No dia 28 de dezembro de 2000, as ações da Enron bateram o recorde, chegando a 

US$ 84,97, os investidores foram enganados por falsas previsões de ganhos, por ser 

fraudulenta. Arthur Andersen, era a empresa de auditoria que participava dos 

esquemas para fraudar, recebia para forjar e fornecer informações falsas para a 

população, quanto mais atraentes fossem os resultados, mais investidores 
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interessados pelas ações apareceriam.  Conforme Fox (2003, p. 271), no mês de 

outubro, a empresa de auditoria independente da Companhia, começa a destruir 

documentos os quais eram evidências de auditoria da organização. Foi criado um 

esquema de pirâmide, os envolvidos ganhavam pelo silêncio e pela colaboração em 

esconder os falsos ganhos da empresa, uma vez que recebiam para isso, não 

demonstravam os problemas que sua auditada enfrentava, apresentavam 

demonstrações fraudulentas sobre as condições do capital da empresa e suas 

baixíssimas lucratividades. Em meados dos anos de 2008/2009, houve a crise 

financeira, foi a última e também a mais grave em relação à de 1929, teve início pelo 

fato de inadimplência no mercado imobiliário e se alastrou mundialmente, tornando-

se uma crise sistêmica. Houve grandes proporções em relação à economia real, 

ocasionando desempregos e fazendo com que várias empresas chegassem à 

falência.   
 

Desde o início da década, o sistema financeiro vem oferecendo aos 

americanos maiores facilidades nos financiamentos para a compra 

da casa própria, inclusive para a população de renda mais baixa e 

instável. Os financiamentos possuíam juros progressivos, 

aumentando a cada prestação. Este crédito oferecido à população de 

baixa renda é conhecido como subprime, concedido a quem não 

oferece garantias suficientes para se beneficiar de uma taxa de juros 

mais vantajosa. (JUNIOR, 2010). 

 

Pessoas desempregadas, sem renda e sem patrimônio, conseguiam aprovação do 

banco para obter financiamento. Os imóveis eram usados como garantias (hipoteca). 

Os bancos começaram a criar pacotes, chamados de CDO (obrigações de dívida 

com garantia), misturando dívidas de alto e baixo risco. Os CDO’s eram vendidos no 

mundo inteiro, principalmente na Europa. Os norte-americanos eram os tomadores 

dos empréstimos, quando eles pagassem a dívida, o dinheiro iria para os 

compradores da CDO, com juros. Devido aos juros altos, os compradores 

acreditavam ser um bom negócio. As dívidas começaram a deixar de serem pagas, 

e elas estavam nas mãos dos bancos e fundos de investimentos, ocorrendo o efeito 

dominó no mercado.                                                                                                      

A crise sistêmica que se espalhou pelo mundo atingiu fortemente a economia 
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brasileira, tanto pela via do comércio exterior como pela via dos fluxos financeiros 

(FREITAS, 2009). 

 

3 A FUNÇÃO DA CONTABILIDADE E O SURGIMENTO DOS 

ÓRGÃOS REGULAMENTADORES 

 

3.1 A FUNÇÃO DA CONTABILIDADE 

 

Como vimos no capítulo anterior, uma crise econômica financeira pode trazer 

consequências negativas globais, afetando não só o país que se originou a crise, 

mas também afetando países que investiram na sua economia.  

Na crise de 1929 foi feita a primeira crítica à contabilidade, devido à falta de 

uniformidade, e com isso, umas das funções da contabilidade que é passar 

informações confiáveis sobre as condições das empresas ficava sem um padrão. 

Essa crítica partiu de um professor de direito da Columbia University e de um 

economista, ambos influentes na época em que ocorreu a crise. No mesmo 

sentindo, Hendriksen e Van Breda (1999, p.58) dizem que enquanto os padrões de 

contabilidade não se tornarem mais rígidos, e não houver lei que imponha cânones 

específicos, os diretores de empresa e seus contadores serão capazes, dentro de 

certos limites, de apresentar as cifras que quiserem.  

Levando em consideração a crítica apresentada, podemos dizer que a função da 

contabilidade que conhecemos atualmente, não era realizada pelas empresas na 

época da crise de 1929, e ainda a partir da crítica observa-se que não tinha uma 

transparência na evidenciação das demonstrações contábeis.  

Para Iudícibus (2015) A evidenciação na verdade está ligada com os objetivos da 

contabilidade, ao garantir informações diferenciadas para vários tipos de usuários e 

se liga com o entendimento geral dos princípios e das convenções contábeis. 

Sabemos que as informações apresentadas pelas empresas, que constam nas 

demonstrações contábeis servem para tomadas de decisões e tem forte influência 

no mercado econômico financeiro, logo essas informações tem que demonstrar a 

real situação econômica financeira da empresa.  

E conforme entendimento de Crepaldi (1995, p.24). 
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“A contabilidade é um dos principais sistemas de controle e 

informação das empresas. Com a análise do balanço patrimonial e 

da demonstração do resultado do exercício é possível verificar a 

situação da empresa, sob os mais diversos enfoques, tais como: 

análises de estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de 

capitais próprios e de terceiros, os bancos, as financeiras, aos 

clientes, etc.”  

 

E ainda conforme Iudícibus (2015, p. 7) O objetivo básico da Contabilidade, portanto, 

pode ser resumido no fornecimento de informações econômicas para os vários 

usuários, de forma que propiciem decisões racionais.  

E segundo Marion (2015, p. 30) A Contabilidade é o instrumento que fornece o 

máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa e 

apesar de muito antiga, sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões.  

 

3.2 O SURGIMENTO DOS ORGÃOS REGULAMENTADORES  

 

3.2.1 Securities and Exchange Commission (SEC) 

 

A Bolsa de Valores de New York (Nyse) foi uma das primeiras a reagir à crise e a 

partir de 1 de julho de 1933 implantou a Obrigatoriedade de Pareceres de Auditoria 

para empresas com ações na Bolsa de Valores. 
 

Um resultado imediato foi a exigência da Nyse de que, a partir de 1 

de julho de 1933, 89 anos após a introdução de dispositivo 

semelhante da Grã-Bretanha, todas as empresas que solicitassem 

registro na bolsa fornecessem demonstrações financeiras 

acompanhadas de pareceres de auditores “credenciados sob as leis 

de algum estado ou país”. (Hendriksen e Van Breda, 1999, P. 58). 

 

Com os fatos ocorridos em 1929, os Estados Unidos não teve outra solução a não 

ser de criar órgãos regulamentadores para inibir ações fraudulentas ou informações 

inconsistentes de empresas registradas na bolsa, foi então que em 26 de junho de 

1934 foi criada a Securities and Exchange Commission conhecida como (SEC), 

tendo como função, ser um fiscalizador independente do governo federal, vale a 
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pena ressaltar que a SEC equivale a CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

Brasileira. 

A Securities and Exchange Commission foi criada devido às fraudes cometidas nos 

registros de títulos no ano de 1929, que até aquele momento, os registros eram 

feitos com total liberdade. 

Complementando o entendimento acima Tavares (1993, p. 1) diz que foi criada em 

1934, a Securities and Exchange Commission (SEC) para fiscalizar as companhias 

abertas. 

Segundo Niyama (2010, p. 84) após a “quebra” da Bolsa de Valores (1929), a SEC 

tem atuação voltada para controle e fiscalização das companhias listadas nas Bolsas 

de Valores (companhias abertas). 

E segundo Hendriksen e Van Breda, (1999, p. 59) A lei de 1934 exige o registro de 

títulos junto à SEC antes de poderem ser vendidos ao público. 

Porém, além da Securities and Exchange Commission ser criada para fiscalizar os 

registros de títulos, o governo federal americano deu amplos poderes para que a 

SEC também atuasse mais constantemente nos procedimentos contábeis. 

Niyama (2010, p. 84) reforça que a SEC tem autoridade legal para estabelecer 

critérios e padrões contábeis para companhias abertas. 

E conforme Hendriksen e Van Breda (1999, p. 59). A comissão detém amplos 

poderes para determinar procedimentos contábeis e a forma das demonstrações 

financeiras e ela entregues. 

Apesar da criação de duas leis especificas para a minimização de futuras crises 

econômicas financeiras, surgiram questionamentos sobre a Securities and Exchange 

Commission em relação de a mesma começar a emitir procedimentos contábeis. 

Mas como qualquer mudança em que muitos ficam contra e outros a favor, a SEC foi 

instituída e segue como um dos principais órgãos regulamentadores nos Estados 

Unidos. 

E mesmo a Securities and Exchange Commission sendo um órgão americano, 

atualmente as empresas que querem investir na bolsa de valores americana 

(NYSE), estão sujeitas a mesma, tendo que respeitar os padrões por ela 

regulamentados. 
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3.2.2 A Lei Sarbanes-Oxley (SOX) 

  

Porém, com o avanço e modernização dos negócios e com uma economia mais 

estável, os Estados Unidos da América, não esperava que 73 anos depois da crise 

de 1929, a economia do país voltaria a passar por mais uma crise devido a 

escândalos, envolvendo grandes empresas do país como demonstrado no capítulo 

anterior como, por exemplo, o Caso Enron e a Arthur Andersen.  

Conforme Rezende (2008, p. 652) O mercado financeiro está em constante 

transformação, causada pela dinâmica da globalização e da alta competitividade. 

Cada país passou a desenvolver sistemas de governança corporativa. 

Segundo Filho (1998, p. 124) Governança corporativa diz respeito aos sistemas de 

controle e monitoramento estabelecidos pelos acionistas, controladores de uma 

determinada empresa ou corporação, de tal modo que os administradores tomem 

suas decisões sobre a alocação dos recursos, de acordo com o interesse dos 

proprietários. 

Após os escândalos ocorridos com grandes empresas de capitais aberto, que abalou 

a confiança de investidores no maior mercado de capitais do mundo e que levou a 

economia americana a mais um colapso, em 30 de julho de 2002, foi assinada a Lei 

Sarbanes-Oxley também conhecida como Lei SOX, e oriundas dos projetos de lei 

desenvolvidos pelo senador Paul Sarbanes e pelo deputado federal Michael Oxley. 

Segundo Pizo (2018, p. 6) A Lei SOX foi criada para restabelecer a confiança no 

sistema financeiro, aplicando procedimentos para coibir o desrespeito a princípios 

éticos dos administradores em relação às práticas contábeis, elevando a exigência e 

o monitoramento sobre as empresas de auditoria.  

A Lei Sox é voltada para companhias de capital aberto, e o grau de abrangência 

envolve desde o presidente e a diretoria da empresa, empresas de auditoria e os 

advogados contratados, além das empresas americanas a regulamentação da Lei 

SOX prevê a aplicação às empresas com ações no Mercado de Capitais dos 

Estados Unidos. 

Para Pinheiro (2016, p. 176) o mercado de capitais pode ser definido como um 

conjunto de instituições e de instrumentos que negociam com títulos e valores 

mobiliários, objetivando a canalização dos recursos dos agentes compradores para 

os agentes vendedores. 
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3.2.3 Medidas adotadas para crise de 2008 

 

Diferente das crises de 1929 e 2002 onde surgiram novos órgãos regulamentadores 

relacionados com a contabilidade, na crise financeira de 2008 as medidas adotadas 

para minimizar a crise, partiu dos governos de vários países que injetaram bilhões 

em bancos que estavam à beira da falência. 

A crítica da crise financeira de 2008 foi para as famosas Agências de Risco 

(Moody´s Investors Services, Standard and Poor´s e Ficth Rating) por falharem em 

escala global, dando ótimas notas para operações de vendas de hipotecas 

imobiliárias americanas que resultaram na falência de bancos e afundaram 

investidores.  

Segundo Canuto e Santos (2003, p. 9) agências classificam tanto um devedor, 

quanto uma emissão específica. Algumas vezes, caso haja garantias ou cláusulas 

contratuais que tornem mais seguro um determinado título do que a garantia dada 

pelo patrimônio geral do emissor, a classificação do título pode superar a 

classificação do emissor. 

 

4 COMO OS ÓRGÃOS MELHORARAM A CONTABILIDADE 

 

Como podemos observar nos capítulos anteriores, desde a crise de 1929 até os dias 

atuais, a contabilidade tem sofrido constantes mutações, devido às necessidades 

dos mercados econômicos e financeiros em busca de informações mais confiáveis 

sobre as reais condições das organizações. 

Porém, segundo Niyama (2014, p. 3) o fato é que, desde a pré-história até o século 

atual, a sociedade vivenciou e vivenciará profundas transformações econômicas, 

sociais, culturais e políticas, cujos efeitos também provocaram profundas 

transformações na contabilidade, mais precisamente no desenvolvimento da sua 

prática. 

Uma grande mudança que ocorreu com a contabilidade durante toda sua história e 

que os órgãos regulamentadores contribuíram para a melhoria do entendimento 

contábil, foi o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade.    

Segundo Guerra (2015, p. 1) o processo de convergência às normas internacionais 
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de contabilidade representa uma grande transformação no processo de produção de 

informação contábil. 

E Marion e Reis (2010, p. 2) as mudanças no panorama econômico foram devidas, 

principalmente, ao processo de globalização das economias, que trouxe a abertura 

dos mercados, com expressivos fluxos de capitais entre países. 

A SEC é um bom exemplo de que um órgão regulamentador pode melhorar a 

contabilidade como um todo e corrigir pontos considerados falhos com a evolução da 

economia. 

Conforme Lima (2010, p. 7) a SEC acompanha o processo de elaboração de 

pronunciamentos americanos e influencia a forma como os mesmos devem ser 

aplicados por empresas registradas, na medida em produz uma grande quantidade 

de interpretações de conteúdo de demonstrações contábeis.  

E segundo Pizo (2018, p. 8) para uma empresa manter-se ou ingressar no mercado 

de capitais americano (SEC) é necessário que seja auditada por uma firma 

registrada e que tenha uma estrutura de auto avaliação de controles internos. 

A contabilidade como já vimos anteriormente, é uma ótima ferramenta no 

fornecimento de informações econômicas para os vários usuários, e os órgãos 

regulamentadores surgiram para corrigir falhas demonstradas nas informações 

retiradas da contabilidade.  

Ressaltamos que a importância das normas atuais se deve a fatos ocorridos no 

passado e principalmente depois de grandes crises econômicas, como demonstrado 

no presente artigo, com os problemas ocorridos com a contabilidade das empresas 

norte-americanas e particularmente onde se iniciou com a crise de 1929.                                                        

 

5 ANÁLISE DE DADOS 

 

De acordo com a metodologia aplicada no presente artigo, as informações 

apresentadas foram extraídas de pesquisas bibliográficas, como parte da pesquisa 

exploratória e descritiva. 

Na análise qualitativa, separamos o fenômeno, o problema ou o assunto nas suas 

partes essenciais. Conforme Ferrari (1982, p. 241), métodos observacionais, 

experimentais e comparativos permitem realizar esse tipo de análise. 
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A análise descritiva é mais simplificada e mais utilizada. Conforme Ferrari (1982, p. 

240), sua finalidade é enumerar ou descrever as características dos fenômenos 

(coisas, objetos, conhecimentos ou eventos) com base em dados protocolares e 

ideográficos. 

O presente artigo demonstrou que as crises econômicas podem trazer 

consequências graves no mundo inteiro, como diminuição da atividade econômica, 

redução do nível da produção e aumento do desemprego, e sempre que ocorre uma 

crise, posteriormente surge um órgão regulamentador. 

O Brasil também sofreu com os efeitos da crise de 1929, pois na época os Estados 

Unidos era o maior comprador do café brasileiro, e com a crise a importação do café 

diminuiu e os preços baixaram, e para que não houvesse mais desvalorização 

compraram e queimaram toneladas do mesmo, assim a oferta reduziu, conseguindo-

se manter o preço. Vendo por outro lado, foi bom para a economia brasileira, pois 

diversos cafeicultores passaram a investir no setor industrial, alavancando a 

indústria brasileira. 

Este artigo buscou mapear o contexto histórico do cenário de negócios 

internacionais por meio da criação dos órgãos regulamentadores; Identificou os 

órgãos existentes na contabilidade, a partir de 1929; Analisou a relação do 

surgimento dos órgãos x crises econômicas financeiras; Compreendeu a 

contribuição dos órgãos regulamentadores na minimização do surgimento de novas 

crises. 
 

CRISES BOLSA % EUA 
BOLSA % 
BRASIL 

ORGÃOS 
REGULAMENTADORES 

1929 -40,00% -7,00% 
SEC (Securities and Exchange 
Commission) 

2002 -11,50% -17,00% Lei Sarbanes-Oxley 

2008 -1,18% -14,39% 
Medidas adotadas pelos 
governos 

 

Em 1929 ocorreu a recessão, que em 1930 se tornou em depressão, crash na bolsa 

(terça-feira negra), pânicos bancários, índices elevados de desemprego e crises 

políticas. O mercado de ações começou a despencar. Após a ocorrência da crise, a 

contabilidade recebeu sua primeira crítica, devido à inexistência de padrão e 

uniformidade. 
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No mesmo sentido, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 58) dizem que enquanto os 

padrões de contabilidade não se tornarem mais rígidos, e não houver lei que 

imponha cânones específicos, os diretores de empresa e seus contadores serão 

capazes, dentro de certos limites, de apresentar as cifras que quiserem.           

Devido a isso, foi criada a SEC (Securities and Exchange Commission), voltada para 

controle e fiscalização das companhias abertas, listadas na bolsa de valores. 

Conforme Lima (2010, p. 17) a SEC acompanha o processo de elaboração de 

pronunciamentos americanos e influencia a forma como os mesmos devem ser 

aplicados por empresas registradas, na medida em que produz uma grande 

quantidade de interpretações de conteúdo de demonstrações contábeis. 

A Enron, foi envolvida em escândalos de fraudes contábeis, onde demonstrava 

resultados falsos, enganava pessoas com a ajuda da Arthur Andersen, firma de 

Auditoria que recebia dinheiro em troca para contribuir com as façanhas. Após esses 

escândalos, foi criada a Lei Sarbanes-Oxley. 

Segundo Pizo (2018, p. 6) A Lei SOX foi criada para restabelecer a confiança do 

sistema financeiro, aplicando procedimentos para coibir o desrespeito a princípios 

éticos dos administradores em relação às práticas contábeis, elevando a exigência e 

o monitoramento sobre as empresas de auditoria. 

Última e mais grave crise, a financeira, que ocorreu em 2008, se espalhando pelo 

mundo, teve início pela inadimplência no mercado imobiliário. As pessoas mesmo de 

baixa de renda, sem poder comprovar a mesma, conseguiam financiamento. Seus 

imóveis eram utilizados como garantias, para isso se fazia hipoteca. Através dos 

bancos eram criados pacotes, que se chamavam CDO (obrigação de dívida com 

garantia). Esses pacotes eram vendidos pelo mundo todo. Os norte-americanos 

tomavam os empréstimos, quando quitassem a dívida, o dinheiro seria direcionado 

para os compradores da CDO, com juros. Como os juros eram altos, os 

compradores acreditavam que estavam fazendo um bom negócio, porém, as dívidas 

foram deixando de serem pagas, e estavam com os bancos e fundos de 

investimentos, ocorrendo a decadência de todos. As medidas foram aplicações de 

bilhões nos bancos que estavam falindo, feitas pelos governos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa analisou em um contexto histórico as principais crises norte 

americanas que afetou os Estados Unidos da América e toda a economia mundial, 

partindo da crise 1929 chegando até a crise de 2008, e identificou os surgimentos 

dos órgãos regulamentadores. 

Os objetivos dessa pesquisa foram alcançados, sendo identificados os surgimentos 

de órgãos regulamentadores envolvendo a contabilidade, a partir das crises 

analisadas, e a contribuição dos órgãos regulamentadores na minimização do 

surgimento de novas crises. 

Após a análise dos dados, ficou evidente que quando ocorre uma crise econômica 

geralmente está relacionada com falhas nas informações das demonstrações 

contábeis, que é a base para se extrair informações importantes sobre a saúde 

financeira das organizações. 

Na crise de 1929, observa-se que a contabilidade foi considerada culpada por não 

ter um padrão, e com isso a solução foi o surgimento de um dos primeiros órgãos 

regulamentadores, voltado para a contabilidade americana, a SEC – Securities and 

Exchange Commission.  

O artigo demonstra, que também, em todas as crises econômicas financeiras há 

relatos de fraudes com as informações inseridas na contabilidade. Chegando assim, 

a nos levar à resposta de nossa pergunta problema: De que forma a criação de 

órgãos regulamentadores influenciaram na minimização e no surgimento de novas 

crises no mercado econômico financeiro? 

Com o decorrer do artigo, compreende-se que a criação de órgãos 

regulamentadores como a SEC – Securities and Exchange Commission e SOX - Lei 

Sarbanes-Oxley, influencia e muito na minimização e no surgimento de novas crises, 

pois, como demonstrado na análise de dados, a queda da bolsa americana na 

recessão de 2008 deve impacto muito menor do que a crise ocorrida em 1929, e 

também foram órgãos regulamentadores criados para ajustar a contabilidade no 

processo de evolução econômica, porém, o problema das crises econômicas 

financeiras não é a contabilidade em si, e sim o fator ético das pessoas que 

manuseia a contabilidade de maneira incorreta. Pois, qualquer ferramenta má 

utilizada não dará o retorno esperado. 
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O artigo apresentado demonstrou os eventos ocorridos nos Estados Unidos, a partir 

da crise de 1929, passando pela crise de 2002, chegando até a crise ocorrida em 

2008, e esses eventos norte-americanos servem para demonstrar que qualquer país 

corre risco de crises econômicas, até mesmo uma grande potência econômica e em 

muitos casos essas crises econômicas financeiras pode se expandir mundialmente, 

como nos casos apresentados.  

Toda situação apresentada nesse artigo é parecida com o momento atual do Brasil, 

onde se observa problemas éticos em grandes empresas, e na política. 

Levando assim a sugestão de futuras pesquisas para o aprofundamento e 

complemento da pesquisa aqui apresentada, como por exemplo, a utilização de um 

contexto voltado para parte ética na contabilidade, ou como os órgãos 

regulamentadores poderiam auxiliar a contabilidade na minimização de 

comportamentos não éticos nas organizações. 
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RESUMO 

A pesquisa tem por objetivo apresentar crises em instituições financeiras que 

serviram de fomento para o desenvolvimento da controladoria estratégica, no total 

são quatro casos de fraudes em conceituadas instituições. Expomos casos 

conhecidos como o do Banco Nacional, Noroeste, Santos e Pan-americano de 

fraudes que consiste no reconhecimento de ativos inexistentes ou já negociados, 

com claro intuito de esconder prejuízos causados por desvios, má gestão na clara 

intensão de perpetuar atos ilícitos para enriquecimento rápido, onde o ponto em 

comum é o papel da controladoria na orquestração, execução, manutenção das 

fraudes, mesmo com as inúmeras formas de controles, das legislações vigentes e  a 

evolução da controladoria através destas crises, não foram suficientes para evitar 

que acontecessem, provando que a parte ética e valores do profissional não foi 

trabalhada da forma como deveria, que as mudanças devem ser mais estruturadas 

num contexto muito mais amplo, para alcançar os objetivos estratégicos e potencial 

da controladoria. Foi usada a metodologia exploratória com intuito de familiaridade 

com o problema com intuito de explicitar o problema e construir hipóteses para 

aprimoramento do problema, para a coleta de dados foi utilizada a metodologia 

bibliográfica para o debate baseado nas referências teóricas publicadas. O resultado 

foi que as crises contribuíram para os avanços e retrocessos da controladoria nas 

instituições financeiras. 

Palavras-chave: Crise; Controladoria; Fraudes, Normas; Ética; Princípios. 



Abstract 

The research aims to present crises in financial institutions that served as foment for 

the development of strategic control, in total there are four cases of fraud in reputed 

institutions. We expose cases known as National Bank, Northwest, Saints and Pan-

American for frauds that consists of the recognition of non-existent or already 

negotiated assets, with the intention of hiding damages caused by deviations, 

mismanagement in the clear intention of perpetuating illicit acts for enrichment in the 

orchestration, execution, maintenance of fraud, even with the numerous forms of 

controls, of the current legislations and the evolution of control through these crises, 

were not enough to prevent them from happening, proving that the ethics and values 

of the professional have not been worked out in the way they should, that the 

changes must be more structured in a much broader context in order to achieve the 

strategic and potential objectives of the controller. The exploratory methodology was 

used in order to familiarize with the problem in order to explain the problem and to 

construct hypotheses to improve the problem. For the data collection, the 

bibliographic methodology was used for the debate based on the published 

theoretical references. The result was that the crises contributed to the advances and 

setbacks of control in financial institutions. 

Keywords: Crisis; Controllership; Fraud, Standards; Ethic; Principles. 
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1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa abordar o tema as crises nas instituições financeiras como 

fomento para o desenvolvimento da controladoria estratégica. Na recente história 

brasileira, ocorreram escândalos contábeis envolvendo instituições financeiras, 

conceituadas no mercado como, por exemplo, Banco Nacional, Banco Noroeste, 

Banco Santos e Banco Pan-americano que causaram vários transtornos a muitos 

correntistas e deixaram os investidores com sérios prejuízos, trazendo um clima de 

insegurança a economia e desconfiança aos investidores. 

As instituições financeiras vêm através do tempo sofrendo profundas modificações 

operacionais e estruturais aprimoradas pela evolução da controladoria. Além disso, o 

setor bancário é altamente competitivo e globalizado, exigindo cada vez mais, 

melhores práticas de gestão corporativa, para que possam se manter no mercado. 

No caso especifico do setor, segundo a literatura especializada, as funções e 

responsabilidades da controladoria apresentam algumas particularidades diferidas 

das empresas no geral, tendo a função primária de focalizar e manter a interação 

nas ações em busca de alcançar os objetivos estratégicos. 

Simultaneamente com as ações nas demais áreas, deve priorizar o resultado global 

e, com isso, levar a organização a realizar sua missão e alcançar seus objetivos, 

dentre eles podemos citar e o planejamento orçamentário, a avaliação de 

desempenho, o controle e a mensuração de riscos e alocação de capital, aos qual a 

entidade está exposta, e o gerenciamento de informações. Portanto, torna-se 

necessário o desenvolvimento constante nas práticas, movidas pela necessidade de 

assegurar credibilidade ao mercado, foi ressaltando cada vez mais, a importância da 

controladoria nas instituições financeiras. Apesar dos rígidos controles internos e 

externos, leis como 7492/869 (lei do colarinho branco), tão necessários para atuação 

no mercado financeiro, não foram suficientes para evitar fraudes nas instituições 

bancarias, apontando para uma questão não apenas gerencial, mas também 

estrutural baseado na ética e valores profissionais como prática efetiva e não 

apenas conceitual dos estatutos institucionais. 
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O objetivo geral é pesquisar o ponto em comum entre as crises e o papel das 

mesmas no desenvolvimento da controladoria estratégica nas instituições 

financeiras, evidenciando a importância de valores éticos e morais aos profissionais 

contábeis. 

O objetivo especifico é estabelecer a conscientização do papel estratégico que 

exercem, abrindo a discussão de como podemos ampliar as práticas do CFC nº803 

de 1996, buscando a transformação tão necessária na conduta do profissional 

brasileiro; identificar a importância da controladoria como ferramenta fundamental 

para alcançar tal objetivo. 

Desta forma, a questão que se pretende responder é; como as crises éticas nas 

instituições financeiras, contribuíram para os avanços e retrocessos da controladoria 

estratégica nas instituições financeiras integrantes do mercado financeiro? 

O tema se justifica em função do cenário atual brasileiro e mundial, de conflitos 

éticos e políticos, evidenciando a essencialidade do Compliance, em uma economia 

cada vez mais globalizada, buscando renovação de valores, e maior transparência 

das relações empresariais.  

Desta forma a controladoria é a ferramenta fundamental para alcançar este objetivo. 

A pesquisa é voltada aos profissionais contábeis, acadêmicos e a sociedade 

corporativa no geral. 

A metodologia utilizada foi de natureza exploratória que, segundo Gil (2002, p41)” 

têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torna-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

Para a coleta de dados sobre o tema, foi utilizada a natureza metodológica 

bibliográfica com intensão de explicar e discutir a proposição baseando-se em 

referencias teóricas publicadas [...]A busca se dá no sentido da análise de 

contribuições cientificas sobre o tema. 

Com relação aos objetivos classifica-se o estudo de natureza descritiva, já que 

procura descrever comportamentos e aspectos de uma determinada classe de 
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analise determina Gil (2008, p.92) que “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis “. 

O artigo é estruturado em cinco partes, a introdução, o conceito da controladoria, as 

crises relevantes, analise dos dados e a conclusão. Na introdução apresentamos 

referencial histórico do tema abordado a justificativa do mesmo, a metodologia 

aplicada, no conceito da controladoria apresentamos a história e as particularidades 

da controladoria em instituições financeiras, nas crises exemplos de alguns casos, 

na análise de dados apresentados onde se busca a ponderação entre as crises e 

por fim as conclusões finais. 

2. CONTROLADORIA: ASPECTOS HISTORICOS E CONCEITUAIS

A controladoria surgiu no início do século XX, nas grandes companhias norte 

americanas, com o intuito de promover um rigoroso controle, inexistentes até então  

Como área de conhecimento tem muita responsabilidade na estruturação e 

manutenção do sistema de informação da gestão da entidade, pois é responsável 

por gerar as informações adequadas para a tomada de decisão procurando 

promover resultados elevados, certificando-se sempre pelo princípio da continuidade 

Souza e Borinelli (2009, p. 11), definiram a Controladoria como:  [...] a Controladoria 

é um conjunto de conhecimentos que se constituem em bases teóricas e conceituais 

de ordem operacional, econômica, financeira e patrimonial, relativas ao controle do 

processo de gestão organizacional. 

Borinelli e Souza qualificaram a Controladoria como sendo uma ciência 

com origem em outras categorias, colocando sua particularidade ao seu ambiente 

organizacional, diferenciando que a Controladoria é uma área administrativa ou 

ciência social. 

Padoveze (2003, p. 3) considera que “[...] a Controladoria é a utilização 

da Ciência Contábil em toda a sua plenitude”. Dessa forma, o autor fundamenta e 

comprova seus argumentos baseado que a controladoria é a evolução da 
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Contabilidade, e sendo uma ciência social é preciso aprimoramento conforme as 

necessidades vão surgindo. 

Portanto, analisando os pontos de vista de cada autor, verificamos que  se 

propuseram  a expressar e estabelecer o conhecimento de forma  objetiva, devido a 

complexidade que o assunto exige, fica difícil analisá-la por causa da utilização dos 

diversos instrumentos operacionais. 

A Controladoria é uma ferramenta que indicará informações para aprimorar 

os controles, ressaltando os custos e receitas dos resultados operacionais, 

levando a organização aos seus objetivos. 

2 .1. A CONTROLADORIA NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

O mercado financeiro brasileiro, levado pelas crises e mudanças na economia 

passou por muitas transformações que alteraram a dinâmica das instituições 

financeiras, no que diz respeito à sua gestão.  

O aumento da presença de conglomerados financeiros internacionais ascendeu o 

nível de competição, refletindo também na forma de gestão das instituições 

financeiras. 

Sob o enfoque apresentado, os bancos se voltaram para a criação de 

áreas que pudessem suportar melhor as ações estratégicas, no tocante ao 

monitoramento dos custos e despesas, viabilizando os objetivos de competitividade, 

buscando maior transparência e confiabilidade nas informações divulgadas. 

Considerando as características do mercado bancário, a Controladoria de uma 

instituição financeira deve possuir as funções clássicas da Controladoria 

corporativas comum de mercado, porém, por operar com alto grau de alavancagem, 

deve agregar atribuições específicas voltadas para o gerenciamento e equalização 

da relação risco/retorno. 
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3. AS CRISES

3.1. BANCO NACIONAL 

O caso de fraude no sistema contábil e de controle interno do Banco Nacional foi 

divulgado de forma ampla pela mídia na ocasião. Fora planejada pelos 

administradores do banco para manipular valores apresentados em suas 

demonstrações contábeis, e durou por mais de dez anos, não sendo detectada 

pelos auditores independentes da KPMG. 

As fraudes no balanço do Banco Nacional tiveram início em 1986, com a 

finalidade de ocultar os passivos descobertos. A responsabilidade sobre a 

maquiagem dos números, especulou a imprensa, seria de um Contador, investido do 

cargo de Vice-Presidente de Controladoria.  

Resumindo a  fraude, de acordo com depoimentos do Contador à comissão de 

inquérito do BACEN, consistiu em selecionar 652 contas-correntes bancárias que 

pertenciam a pequenos clientes inadimplentes no ano de 1986 e conceder-lhes 

novos empréstimos fictícios, sem suas autorizações, no montante de 600 milhões de 

dólares Na operação e manutenção da fraude, essas contas foram segregadas em 

um subgrupo de contas nos registros contábeis, com o prefixo 3.000 e dígitos 

terminais 917. 

Esse programa clandestino possuía bloqueios eletrônicos para impedir, por exemplo, 

a emissão de extratos pelos reais correntistas, além de ocultar dos registros 

contábeis de alguma forma não revelada, ou não investigada, o que pode-se extrair 

desse caso é que trata-se de uma fraude arquitetada pela administração da 

entidade. Ao que tudo indica, os auditores externos não puderam ser 

responsabilizados por uma amostra inadequada, que não conseguiria  apurar as 

fraudes nas 652 contas-correntes, visto que existia um sistema paralelo e que não 

permitia que os auditores selecionassem essas irregularidades em seus testes, 

porem a controladoria esteve envolvida diretamente na elaboração e execução da 

fraude. 

As consequências foram as prisões do ex-controlador Marcos Magalhães Pinto, o 

ex-vice-presidente da área de Controladoria, Clarimundo Sant’anna, os ex-diretores 

Arnoldo Oliveira, Omar Bruno Corrêa e Nagib Antônio, condenados por crimes 

contra o sistema financeiro. 
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3.2 BANCO NOROESTE 

Registros contábeis e extratos bancários das Ilhas Cayman foram fraudados e 

apontaram que houve uma subtração de US$242 milhões (equivalente a 50% do 

Patrimônio Líquido da empresa). 

 A empresa de auditoria alegou que as conciliações bancárias que foram testadas 

foram fraudadas pela direção do banco, sendo que nas conciliações que lhe foram 

apresentadas (que se referiam a datas diferentes das datas de fechamento, mas que 

foram fraudadas como se fossem destas) os valores subtraídos constavam nas 

contas bancárias dos correntistas.  

Para completar o caso, um dos diretores acusados (Nelson Sakagushi) acusa os ex- 

controladores do banco de conivência na fraude pode-se dizer que, em relação a 

auditoria é necessário verificar se a administração  da empresa colocou à disposição 

dos auditores todos os documentos e evidências que suportam os valores contábeis; 

há indícios de que isso não ocorreu, visto que as conciliações bancárias 

apresentadas eram fraudadas. Apesar de ter que considerar a possibilidade de 

fraude na execução de seus trabalhos, o auditor não é responsável pela descoberta 

desta; cabe à administração a tarefa de implantar controles internos que previnam 

esse fato. 

 Dessa forma, se a administração enviou a Carta de Representação aos auditores 

dizendo que não é do conhecimento dela nenhuma fraude ocorrida e que todos os 

documentos e registros seriam colocados à disposição dos auditores, a auditoria se 

eximiria da culpa, visto que possui uma evidência por escrito das declarações da 

administração da entidade. 

Dessa forma, se a administração tinha conhecimento das fraudes e/ou não colocou 

todos os documentos e registros à disposição dos auditores, ela teria mentido no 

documento formal e poderia ser responsabilizada por isso. Porém, se a 

administração não enviou a Carta de Representação ou impôs limitação ao trabalho 

dos auditores nesta, caberia a estes colocar uma ressalva em seu parecer, 

mencionando a limitação de alcance; caso não tenha colocado essa ressalva, a 

auditoria pode ser responsabilizada no caso. 
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Os donos alegaram que caíram em um golpe de nigerianos Golpe '419' Esse é o 

maior caso já registrado do "419 nigeriano", golpe já conhecido pela justiça do país a 

ponto de ser famoso pelo número do artigo da lei que o tipifica – como o 171, que 

tipifica o estelionato no Brasil.  

“Além de envolver o maior caso de 419 até agora, ele também deixa trilhas que 

levam a outros casos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e a na Suíça”, disse à 

Agência France Presse o chefe da agência anticorrupção da Nigéria, Nuhu Ribadu.  

Os autores de um 419 nigeriano – golpe aplicado há mais de 20 anos – começam 

enviando cartas para milhares de pessoas prometendo comissões milionárias em 

obras irregulares na Nigéria. “À primeira vista parece difícil acreditar que qualquer 

um entraria em relação tão duvidosa, mas um grande número de vítimas acaba 

acreditando que foi escolhida em meio às massas para dividir milhões em lucros 

sem fazer nada", informa uma advertência sobre o golpe na página da divisão de 

crimes financeiros do Serviço Secreto dos Estados Unidos. 

A carta costuma ser assinada por um funcionário de um dos ministérios nigerianos, 

normalmente da Corporação Nacional de Petróleo da Nigéria. “As cartas dizem que 

houve sobras de dinheiro em obras do governo que poderiam ser depositadas no 

exterior ao invés de devolvidas”, diz o documento. 

3.3 BANCO SANTOS S.A 

A Corretora de Valores Santos foi fundada em 1969. Em 1989 ela se transformou no 

Banco Santos, marcado por um autonômico crescimento  e um suporte tecnológico 

memorável , marketing atuante e por um desfecho melancólico, ocorrido em 2004. 

Os problemas do Banco Santos iniciaram com a alienação da E-Financial, a 

empresa do Grupo, cuja operação que os auditores mensuraram, obteve o parecer 

sem  nenhuma ressalvas, o Banco alienou as  quotas que possuía da “E-Financial –

Tecnologia e Serviços Ltda” para seu controlador, a “Procid Participações e 

Negócios S.A.”, pelo valor de R$ 51milhões. A transação obteve um lucro de R$ 

50,012 milhões.  
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A mesma auditoria independente “Ernst & Young” então examinaram os 

demonstrativos contábeis do Banco Santos S.A. e suas controladas, emitindo um 

parecer sem ressalvas, não encontrando irregularidades. 

 Inicialmente, a venda de uma empresa do grupo Santos para o seu controlador, 

Edemar Cid Ferreira, levantou a desconfiança de que a operação era uma tentativa 

de camuflar um prejuízo no banco, que vinha apresentando consecutivamente lucros 

em média de 20% de seu patrimônio, que devido a essa transação, permitiu um 

lucro não operacional que por  consequência mantinha os saldos do banco positivos. 

O Banco Central deu início a constantes fiscalizações, que desencadearam uma 

corrida de vários clientes para saques, imaginando que algo estava errado no banco, 

levando o banco a perder sua liquidez, estimava-se que o banco tinha um rombo de 

aproximadamente R$ 703 milhões em suas contas no momento da intervenção.  

Após o ajuste das operações de crédito de difícil recebimento, o passivo a 

descoberto do banco foi para R$ 2,2 bilhões. A correção do valor do rombo foi feita 

depois que o Banco Central descobriu que algumas operações de crédito já haviam 

sido quitadas por meio da compra de debêntures de empresas não financeiras 

ligadas ao Banco Santos. Porém, na contabilidade do banco elas ainda constavam 

como créditos a receber. Essa manobra fazia o banco apresentasse ativos que não 

possuía.  

Segundo apurado pela investigação, Edemar Cid definiu os planos ambiciosos de 

expansão do Banco, e garantiu com os falsos dados contábeis de bons resultados, 

bem como uma política de marketing de ostentação, uma boa imagem junto ao 

público e a algumas agências de avaliação de riscos. 

 Determinou a criação do Bank of Europe e de dezenas de empresas nacionais e off 

shore utilizadas nas operações de reciprocidade e compensação de créditos, bem 

como definia e controlava o fluxo financeiro clandestino de recursos para ou do 

exterior através dessas empresas. O Bank of Europe, representava o 
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correspondente clandestino do Banco Santos localizado no paraíso fiscal de 

Antígua.  

Foram indiciados também, por lavagem de dinheiro, Márcia Maria Costa Cid Ferreira 

e Edna Ferreira de Souza e Silva, respectivamente mulher e irmã do ex dono do 

Banco. De acordo com os autos do processo, a mulher de Edemar e a irmã dele 

cederam seus nomes para criar empresas que foram usadas para gerir recursos 

“provenientes da gestão fraudulenta do Banco Santos”. 

Em setembro de 2005, a Justiça decretou a falência do banco. Estão sob esta 

administração, a Massa Falida do Banco Santos S.A instaurado pelo Banco Central. 

Em parecer, o Ministério Público opinou pela falência. 

3.2. BANCO PAN-AMERICANO 

A fraude praticada pelo Banco consistia em inflar seus balanços por meio do registro 

de carteiras de créditos vendidas a outras instituições ainda como parte de seu 

patrimônio, simulando ativos irreais. “Relatório da Administração” anexo às 

demonstrações contábeis de 2009 informava que, naquele ano, o Banco possuía 

ativos de R$ 11,9 bilhões, carteira de crédito de R$ 9,9 bilhões e patrimônio líquido 

de R$ 1,6 bilhão. Informa que o Banco possuía mais de 200(duzentas) lojas, 

parcerias com mais de 20 (vinte) mil estabelecimentos comerciais e 2,1milhões de 

clientes com algum tipo de crédito contratado. 

A “manobra” permitiu que o valor da empresa fosse ampliado antes da abertura de 

seu capital em novembro de 2007. A credibilidade do Pan-americano foi posta à 

prova quando, em outubro de 2010, o BACEN anunciou a descoberta de uma fraude 

na sua carteira de recebíveis. 

Em novembro de 2009, o Banco Pan-americano recebeu um aporte de R$ 2,5 

bilhões, com recursos obtidos junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), tendo 

os bens do grupo Silvio Santos como garantia depois que o Banco Central 

identificou um rombo nas contas da instituição (https://g1.globo.com/distrito-

http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/11/aporte-entrou-para-evitar-intervencao-no-panamericano-diz-fgc.html
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/11/aporte-entrou-para-evitar-intervencao-no-panamericano-diz-fgc.html
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-faz-operacao-para-apurar-fraude-em-compra-de-acoes-do-banco-panamericano-pela-caixa.ghtml
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federal/noticia/pf-faz-operacao-para-apurar-fraude-em-compra-de-acoes-do-banco-

panamericano-pela-caixa.ghtml. Acesso em 08 out. 2018) 

Conforme divulgado pela instituição, o objetivo do aporte era reestabelecer o 

equilíbrio patrimonial e ampliar sua liquidez operacional, após terem sido 

constatadas "inconsistências contábeis" que não permitiam que as demonstrações 

financeiras refletissem a real situação patrimonial da entidade. 

Os valores superaram R$ 4 bilhões, por conta da necessidade de aumentar os 

ajustes de créditos de liquidação duvidosa, inferiores ao necessário à época da 

divulgação da fraude, fato divulgado pelo “Valor Econômico” em 28 de janeiro de 

2011. 

4. ANALISE COMPARATIVA SOBRE O CONCEITO DA CONTROLADORIA COM

AS PRATICAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

 As literaturas conceituais da controladoria ressaltam que o intuito da controladoria é 

promover controles internos rígidos, para melhor estruturar do sistema de geração 

de informações fidedignas das instituições, para que a tomada de decisão seja 

pautada pela confiança e segurança dos dados apresentados, prezando os 

princípios norteados pela missão, função da empresa no mercado e na sociedade.

Examinando as crises nas instituições exemplificadas no artigo, em todos os casos 

houve fraudes muito semelhantes entre elas, onde as informações sobre os ativos 

das empresas eram irreais, que as informações divulgadas não condiziam com a 

realidade do patrimônio existente, mesmo que na linha do tempo dos casos houve 

um espaçamento de tempo entre elas, houve entre elas o aprimoramento dos 

controles pelas instituições e órgãos reguladores na tentativa de inviabilizar as 

fraudes, mas em contrapartida, houve também um aprimoramento das práticas 

ilícitas para cometer tais fraudes, utilizando-se até destes controles, para que 

pudessem ser praticadas. 

https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-faz-operacao-para-apurar-fraude-em-compra-de-acoes-do-banco-panamericano-pela-caixa.ghtml
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-faz-operacao-para-apurar-fraude-em-compra-de-acoes-do-banco-panamericano-pela-caixa.ghtml
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Nos casos apresentados foi provado que houve participação ativa das controladorias  

na orquestração(Banco Nacional)  na execução e na manutenção dos 

esquemas(Banco Noroeste), e também na omissão e condescendência(Banco 

Santos e Banco Pan-americano), provando que o papel da controladoria  dentro das 

instituições é estrutural e possui grande relevância e poder, indicando que foi se por 

um lado foi se aprimorando os controles  para evitar tais fraudes, que apesar de 

diversas formas de  fiscalização, controle e coerção promovidas pela CVM 

embasadas  legislações como a lei 7492/869 (lei do colarinho branco) que define 

crimes contra o sistema financeiro, Lei Sox 2002(seguida por empresas brasileiras 

atuantes nas bolsas americanas),CFC N°803 de 1996, foi negligenciado o fator 

humano do profissional, a ética e valores apresentados nos estatutos institucionais 

das empresas pesquisadas, nunca foram praticados de fato pelas organizações e 

pelos profissionais que nelas atuaram ,interna e externamente, que muitas vezes 

não aplicam no exercício de suas funções as condutas do código de ética da 

profissão SUNG; SILVA, 2001, p. 13 afirma que: 

“(A ética é definida como o conjunto de práticas morais de uma determinada 

sociedade, ou então os princípios que norteiam estas práticas”). Já Cassarro (1992, 

p. 1) complementa que:
A ética é uma questão cultural, entendendo-se por “cultura” uma 

programação mental coletiva que distingue, pelas atitudes e 

comportamentos, os membros de uma categoria dos membros de 

outra. Se for uma questão cultural, deduz-se que toda e qualquer 

cultura, todo e qualquer grupamento humano apenas terá condições de 

operar em harmonia, visando o atendimento de objetivos comuns, se 

houver um código de ética, um código de conduta, quer formalizado ou 

não. Nos grupamentos humanos, a sociedade é uma realidade 

espontânea e moral, pela qual os homens nascem e existem, 

dependentes uns dos outros, com a obrigação de se ajudarem 

mutuamente na luta pela vida. 

Notamos que para que as fraudes fossem possíveis, os conhecimentos dos 

profissionais da controladoria foram determinantes, que muitas vezes não possuem 

a real dimensão das consequências dos seus atos, talvez levados pela ambição 

motivada por ganhos elevados em curto prazo, uma vez que o profissional não 
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possuem o  devido reconhecimento por parte das empresas, talvez por que muitas 

vezes não é aproveitada da  melhor forma possível pelas instituições. Quando este 

profissional se corrompe, ele contribui ainda mais para esta desvalorização da 

classe. A discussão é complexa, por que envolve a estrutura da sociedade brasileira, 

a cultura do “jeitinho brasileiro” enraizada na historia do Brasil desde o 

descobrimento "O famoso jeitinho  brasileiro - é uma das etapas do famoso ciclo da 

corrupção "Valeria G ,Reiter (www.o pensador.com), nas formas de práticas de 

negócio, na estrutura educacional e nos conceitos morais e éticos individuais, hoje 

em evidencia com  a intensa divulgação dos casos de corrupção nas empresas, no 

poder publico e nas relações de poder existentes em nosso país . 

Conforme CP 00 ,os princípios que foram infringidos nos casos apresentados foram : 

princípio da continuidade que consiste da premissa que a contabilidade da 

empresa deverá ser feita partindo do pressuposto que a empresa continuará a 

operar indefinidamente no futuro, subestimados pelos fraudadores quando 

acreditaram que manteriam as fraudes sem prejudicar a continuidade das 

instituições: Princípio da oportunidade  pode ser subdividido em princípio da 

integridade e da tempestividade, determina que a contabilidade de uma empresa 

deve produzir informações íntegras, sem omissões nem excessos, em tempo hábil 

para a tomada de decisões. Isso porque, se faltar integridade e tempestividade, a 

informação pode perder sua relevância, tudo que não aconteceu nas demonstrações 

publicadas; O princípio da competência onde determina que as receitas e as 

despesas devam ser incluídas nos registros da entidade no período em que 

ocorreram independentemente do recebimento ou do pagamento efetivo, princípio 

também ignorado. Outro ponto não considerado foi a determinação do código de 

ética do profissional de contabilidade Resolução CFC nº 803/96 o Artigo 3º – No 

desempenho de suas funções, é vedado ao profissional da contabilidade.  

XIV – Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades 

ilícitas: O ilícito é o alimento da corrupção, e se ligarmos o nosso nome a 

realizações escusas e diminutas, de forma a denegrir nossa imagem e nos colocar 

à beira da ilegalidade e do crime, a fim de sermos flagrados ou denunciados aos 

Órgãos de classe da profissão, só perderemos, e incondicionalmente perderemos a 

http://www.o/
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moral, em seguida o respeito, e depois a integridade profissional, tanto quanto o 

nosso próprio ofício, declinando do nosso objetivo ético que é o de servir honesta e 

diligentemente com respeito mútuo e social que é a forma correta de se competir e 

de se viver em qualquer atividade.

§-2º Ação cometida que resulte em ato que denigra publicamente a imagem do

Profissional da contabilidade. No caso de um Contador cometer atos públicos de

validação de trabalhos assinados por este, por exemplo, com as devidas

publicações dos demonstrativos contábeis em jornais de grande circulação, que

venham por auditoria ou outras fontes a ser auditados / investigados /

questionados, e de onde se comprove fraudes, ilícitos e criações contábeis fictícias

sem provas, fundamentos ou documentação hábil, este estará com sua imagem

pública aviltada e prejudicada, agravando qualquer punição que esteja recebendo,

em menor ou maior grau inflacionário, cabendo-lhe julgamento desfavorável,

acionando-se como acúmulo à pena, o fato ilustrado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou os avanços e retrocessos na controladoria estratégica 

nas instituições financeiras, respondendo a questão proposta. Usamos alguns casos 

de crises em bancos, para expor a complexidade do tema, levantado os pros e 

contra de tais crises e o caminho a trilhar para correção de tais problemas, a 

intensão é conscientizar os profissionais da contabilidade da extensão de seus atos, 

expondo a importância do seu papel nas empresas, no mercado e 

consequentemente na sociedade. 

Por fim a um longo caminho a se trilhar para alcançarmos o reconhecimento da 

profissão no Brasil, para isso sugerimos novas pesquisas para desenvolvimento 

sobre o tema para ajudar aos profissionais na reflexão e na conduta, visando o 

futuro dos profissionais, que pratiquem em seus ambientes corporativos os valores 

éticos e morais que norteiam qualquer profissional que pretenda o sucesso e 

consequentemente o respeito e a dignidade no mercado de trabalho. 
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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é mostrar as principais alterações contábeis introduzidas na lei 

11.638/07 e suas influências, sendo assim realizando a comparação das demonstrações feitas 

no DOAR X DFC e DVA em todas as empresas no qual o capital encontra-se em aberto. 

Portanto de acordo com a pesquisa que fizemos, podemos observar que a DOAR, tem um 

procedimentos maior causando assim grande dificuldade, e com isso ocasionava em conflitos 

no entendimento, tanto dos analistas como dos acionistas. 

Já no caso do DFC podemos diagnosticar a facilidade no seu entendimento, juntamente com a 

DVA, que acaba sendo uma vantagem, pela sua finalidade de mensurar os valores 

adicionados, este valor é feito para cada sistema de avaliação das unidades e gestores, 

fornecendo assim os dados para tomada de decisão e até mesmo controle de desempenho. 

Contudo podemos concluir que DFC é a demonstração soberana, a ser utilizada devido a seu 

entendimento e sua facilidade em manipular o DOAR considerando por ser bem complexo e a 

DVA por sua facilidade que exatamente por este motivo é a mais utilizada atualmente no 

âmbito financeiro. 

 

Palavra Chave:  DOAR; DFC e DVA, Analisar diferenças entre as demonstrações 

introduzidas na lei 11.638/07 



 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this article is to show the main accounting changes introduced in Law 11.638 

/ 07 and its influences, thus making a comparison of the statements made in the DOAR X 

DFC and DVA in all companies in which the capital is open. 

Therefore, according to the research we have done, we can observe that the DOAR has a 

greater procedures causing great difficulty, and with this resulted in conflicts in the 

understanding of both analysts and shareholders. 

In the case of the DFC, we can easily diagnose the ease of understanding, along with the 

DVA, which ends up being an advantage, for its purpose of measuring the added values, this 

value is made for each evaluation system of the units and managers, thus providing the data 

for decision making and even performance control. 

However we can conclude that DFC is the sovereign demonstration, to be used due to its 

understanding and its ease in manipulating the DOAR considering for being very complex 

and the DVA by its facility that exactly for this reason is the most used at the moment in the 

financial scope. 

 
DONATE; DFC and DVA, Analyze differences between the statements introduced in the law 11.638 / 07 
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1 INTRODUÇÃO 

 
No presente o Brasil passa pelo processo de centralização de suas regras contábeis nas regras internacionais, 

em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei N° 11.638 que altera e revoga os dispositivos da Lei 

6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Esta alteração da legislação societária, proposta pelo Projeto de 

Lei N° 3.741/00, veio harmonizar as normas contábeis com as Normas Internacionais de Contabilidade, 

emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB), International Accounting Standard (IAS), 

International Financial Reporting Standard (IFRS), pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e 

aprovados por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), além de outros órgãos de 

regulamentação específicos, como a Comissão de Valores Mobiliários (CMV). 

Muitas empresas brasileiras esperavam uma grande mudança na legislação societária há muito tempo, se for 

levando em consideração somente o tempo do Projeto de Lei n° 3.741/00, se passaram sete anos até a 

publicação da Lei N° 11.638 em 28 de dezembro de 2007.  

O cenário econômico internacional veio para convergir á unificação das normas de contabilidade, assim 

dando a maior segurança e transparência em relação ás principais mudanças. 

Primeiramente, e seguindo a ordem da legislação estudada, será verificado o Art. 176 da Lei 6404/76, sendo 

este, o primeiro artigo alterado pela Lei N° 11.638/07. O mesmo, após alteração exclui a Demonstração de 

Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) como uma demonstração financeira obrigatória ao fim de cada 

exercício e a substitui pela Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Além desta substituição, torna-se 

obrigatória, somente para as companhias abertas, a elaboração da Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA), Art.188. 

 O Art. 188 traz as especificações mínimas que deverão conter a Demonstração do Fluxo do Caixa e a 

Demonstração do Valor Adicionado. A DFC é uma demonstração comum no âmbito financeiro e 

administrativo, auxiliando na tomada de decisão. Iudicibus (1995, p. 603) afirma que a DFC demonstra tão-

somente as variações ocorridas no caixa como também as ocorridas nas contas correntes bancárias.  

Com á alteração da Lei N°6.404/76, o objetivo geral deste artigo é mostrar as principais alterações contábeis 

introduzidas na Lei 11.638/07 e suas consequências. Como objetivos específicos são identificar quais 

principais alterações contábeis nas Demonstrações DOAR, DFC E DVA, analisar as consequências dessas 

alterações e suas comparações contábeis; e especificar possíveis considerações acerca do contexto presente 

do equilíbrio das Normas Brasileiras com as Normas Internacionais de Contabilidade. 

Diante do contexto a pergunta que se pretende responder: quais os avanços trazidos pela Lei N° 11.638/07 

que afetaram a estrutura das Demonstrações contábeis DOAR X DFC e DVA?  
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 Em razão desta alteração legislativa evidente padronização das normas internacionais de contabilidade 

através da adequação dos padrões contábeis de forma que os principais modelos aceitos internacionalmente, 

como IFRS - (International financial Reporting Standard), devem merecer especial estudo dos profissionais 

da área, pois esta transparência contábil vem condicionada a uma serie de relatórios, que tem por objetivo 

principal a transparência seguida de responsabilização dos gestores por seus atos. 

O presente estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva, que segundo Silva (2006, p. 59), “descreve as 

características de determinada população ou fenômeno e assim, estabelece relações entre as variáveis”. 

Quanto ao delineamento, é uma pesquisa bibliográfica com analise de dados e abordagem qualitativa. Sendo 

assim a pesquisa bibliográfica analisaremos os dados coletados e interpretados. Pesquisa bibliográfica, 

segundo Lakatos e Marconi (1999,p.73) “abrange toda bibliografia já tornada publica em relação ao tema de 

estudos, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, etc...”. 

Diante do contesto acima a pesquisa estudará as comparações da DOAR x DFC, suas vantagens e 

desvantagens e a introdução da DVA. 

No capitulo 02 será estudado sobre a DOAR ate sua vigência, suas comparações com a DFC e tabela que era 

usada pelos analistas quando a mesma estava em vigor, já no capitulo 03 temos a DFC como base de 

estudos, suas vantagens e desvantagens e métodos que foram adotados a partir da Lei 11.638/07. No capitulo 

04 vamos abordar a DVA que também faz parte da Lei 11.638/07 que foi incluída para empresas de capital 

aberto após algumas alterações da Lei 6.404/76 com a Lei 11.638/07. 

Por fim nos capítulos 05 teremos as analises de todo o conteúdo por este projeto estudado com todo o tema 

abordado e discutido e as considerações finais dentro do capitulo 06 onde será colocado as conclusões, o que 

se buscava e a resposta para a pergunta que foi feita no inicio da pesquisa que tem o intuito deste estudo.      

  

 

 

2  DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (DOAR) 

 
 Em 28 de Dezembro de 2007 foi promulgada a Lei N° 11.638/07 que altera e revoga os dispositivos da Lei 

N° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), principalmente em suas disposições contábeis. As principais 

alterações trazidas pela Lei N° 11.638/07 é a substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos (DOAR), pela Demonstração de recursos de Caixa (DFC). 

Esta alteração da DOAR pela DFC já era prevista, visto que o processo de convergência das normas 

brasileiras de contabilidade com as normas internacionais. Muito antes da promulgação da Lei N° 11.638/07, 
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estudiosos já discutiam essas prováveis mudanças e diversos estudos foram feitos, especialmente levantando 

os benefícios e os problemas das referidas demonstrações. 

Acentua-se que o projeto deste estudo não é apontar a melhor demonstração, mas sim se houve impactos nos 

conteúdos internacional por conta das alterações da Lei N° 11.638/07 em especial pela substituição da 

DOAR pela DFC e a inclusão da DVA. 

  “A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) tem por objetivo apresentar de forma 

ordenada e sumarizada as informações relativas ás operações de investimentos e financiamento de uma 

empresa, em determinado período, bem como alterações na posição financeira da empresa.”. (IUDICIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 2007). 

Para a elaboração da DOAR, os financiamentos são representados pelas origens de recursos, enquanto os 

investimentos são representados pelas aplicações. Nota-se que os recursos que trata a DOAR não se 

resumem ao dinheiro ou disponibilidade, como é no caso da DFC, porém no Capital Circulante Liquido que 

contabilmente pode ser representado pelo Ativo Circulante menos Passivo Circulante. O conceito de Capital 

Circulante Liquido não é de fácil compreensão por ser abstrato por isto um dos motivos á substituição da 

DOAR pela DFC. 

Na DOAR, as aplicações de recursos de correm de aumentos de investimentos a longo prazo (ativo não 

circulante) ou de transferências de financiamentos (passivos) de longo prazo para curto prazo. 

As Origens de Recursos são divididas em três grupos: operações, acionistas e terceiros. As Origens dos 

acionistas e de terceiros representa aumento de capital integralizado pelos sócios e empréstimos obtidos de 

credores. Já a Origem de recursos das operações representa aumento de capital decorrente da atividade da 

empresa, o qual pode ser obtido ajustando o lucro do período pelas receitas e despesas que não afetam o 

capital circulante liquido e demais resultados não oriundos das atividades operacionais, exemplo disto são 

ganhos e perdas com alienação do Imobilizado. 
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Modelo simplificado Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos – DOAR. 

 
 

3 DEMONSTRAÇÕES DE RECURSOS DE CAIXA (DFC); 

 

A Demonstração de Recursos de Fluxo de Caixa (DFC) exigida pela Lei N° 11.638/07 segue as orientações 

do Pronunciamento Técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, com base nas normas 

Internacionais de Contabilidade (IFRS). 

A partir de 01.01.08 conforme Lei N° 11.638/07, todas as sociedades de Capital aberto ou com patrimônio 

liquido superior R$ 2.000.000,00. Iudicibus, Martins e Gelbek (2000, p.351). “O objetivo primário da 

Demonstração dos fluxos de Caixa (DFC) é prover informações relevantes sobre os pagamentos e 

recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante determinado período”, ou seja, quanto entrou 

de dinheiro no caixa e quanto saiu de dinheiro, reduzindo o caixa. Azevedo (2009, p.94) “DFC tem por 

objetivo prover informações a respeito dos pagamentos e recebimentos, ou seja, dinheiro a mão, conta 

corrente bancaria e aplicações de sobre de caixa, ocorridos em determinado período em uma empresa. Tem 

como finalidade controlar as alterações que ocorreram durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes 

de caixa”.  
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A DFC é uma demonstração pratica e também esta no balanço patrimonial. 

A DFC facilita aos investidores, credores e outros usuários á analisem e o entendimento com relação á 

questão financeira da empresa, das transações de investimentos e de financiamento. 

Conforme estes mesmos autores, as informações apresentadas pela DFC principalmente quando analisadas 

com as demais demonstrações financeiras, permitem que os usuários considerem: capacidade das empresas 

de gerar fluxos de caixa futuros; capacidade das empresas de honrar com seus compromissos, pagar 

dividendos e retornar empréstimos obtidos; liquidez, solvência e flexibilidade financeira; taxa de conversão 

em lucro de caixa; os efeitos das transações de investimentos e financiamento sobre a posição financeira das 

empresas. 

   Partindo das tendências Internacionais o fluxo de caixa pode ser incorporado ás demonstrações contábeis 

tradicionais publicadas pelas empresas. Os três grupos da DFC:  

Atividades Operacionais; são receitas e gastos decorrentes do tipo de segmento da empresa. Estas 

atividades tem ligação com o capital circulante liquido da empresa. 

Atividades de Investimentos; são as despesas efetuadas no Realizável a Longo Prazo ou no ativo 

Permanente, em como as entradas por venda de ativos imobilizados. 

Atividades de Financiamentos; são os recursos obtidos do Exigível a Longo Prazo e do Patrimônio 

Liquido, empréstimos e financiamento a curto prazo. 

Na DFC existem dois métodos de avaliação, Método Direto e Método Indireto: 

 

Método Direto; 
Este modo comprova que todos os pagamentos e recebimentos de atividades operacionais da empresa, 

exibindo de forma pratica a movimentação dos recursos financeiros, de onde vieram e a que se designaram. 

Conforme Iudícibus e Marion (1999, p.221), “As entradas e saídas do caixa são evidencias a começar das 

vendas pelos seus valores efetivamente realizados (recebidos), em vez de lucro liquido, como no Método 

Indireto. A partir dai, são considerados todos os recebimentos e pagamentos oriundos das operações 

ocorridas”. 

Por isso, o fluxo de caixa pelo método direto conseguiria ser estruturado mostrando primeiramente as 

atividades operacionais, que seriam mostradas pelos recebimentos de clientes e outros, seus pagamentos a 

fornecedores, a credores diversos e a funcionários e os recolhimentos ao governo. 

Na ordem seriam apresentadas as atividades de investimentos, conforme Marion (2002, p.66), “Referem – se 

ao Não Circulante da empresa. Quando uma empresa compra maquina, ações, prédios etc.. reduz o caixa. 

Quando a empresa vende esses itens, aumenta o caixa”. 



11 

 

 

E as atividades de financiamento que conforme Marion (2002, p.66), “Poderão vir dos proprietários 

(aumento de capital em dinheiro), ou de terceiros (financiamentos, bancos etc..)”. 

Essa Demonstração de fluxo de caixa facilita a percepção do usuário, pois facilita a visualização total da 

movimentação dos recursos financeiros, de onde vieram e para que se destinam. Contudo, apesar de ser mais 

“simples” em relação ao indireto este método precisa de um estimulo maior para ser elaborado, devido á 

quantidade de informações necessárias. 

 

 Modelo simplificado de Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC pelo Método Direto 

 
Fluxo de caixa Método Direto 

Das atividades Operacionais 

(+) Recebimentos de Clientes e outros 

(-) Pagamentos a Fornecedores 

(-) Pagamentos a Funcionários 

(-) Recolhimento ao Governo 

(-) Pagamentos a Credores Diversos 

(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais  

Das Atividades de Investimentos 

(+) Recebimento de venda Imobilizado 

(-) Aquisição de Ativo Permanente 

(+) Recebimentos de Dividendos 

(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos 

Das Atividades de Financiamentos 

(+) Novos Empréstimos 

(-) Amortização de empréstimos 

(+) Emissão de Debentures  

(+) Integralização de Capital 

(+) Pagamentos de dividendos  

(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas nas) Atividades de Financiamento 

Aumento/Diminuição Nas Disponibilidades 

Disponibilidades – no inicio do período 

Disponibilidades – no final do período 

                Braga e Almeida, (2008) Adaptado. 
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Método indireto; 
 
 

O Método Indireto comprova que os recursos das atividades operacionais a partir do lucro liquido sendo 

ajustados por despesas e receitas que não mudaram as disponibilidades. Sua estrutura se parece com a 

estrutura da DOAR. Conforme Iudicibus e Marion (1999, p.221), “De forma análoga á DOAR, só que nesse 

caso enfocando o caixa, considera – se como aplicações (saídas) do caixa o aumento nas contas do Ativo 

Circulante e as diminuições do no Passivo Circulante. Por outro lado, as diminuições do Ativo Circulante e o 

aumento nas contas do Passivo Circulante correspondem ás origens das entradas de caixa”.  

Sendo “para calcular as variações liquidas, basta subtrair o saldo anterior do saldo atual das contas do 

Circulante (Ativo e Passivo).” (MARION 2002). Já os grupos das atividades de investimentos e 

financiamentos, são na maioria das vezes em dinheiro fazendo parte de ambas as demonstrações. 

Nota – se que o fluxo de caixa não apresenta os devidos valores efetivos de entrada e saída de caixa, mas sim 

valores originados de adições e subtração de lucro liquido que não afetaram o caixa. 

Nesse modo, pelo método indireto, o fluxo de caixa das atividades operacionais é trocado do regime de 

competência para o regime de caixa. 

 Conforme Iudicibus, Martins e Gelbcke (1995, p.604), “O método indireto, principalmente pela sua parte 

inicial (lucro liquido ajustado) é semelhante á Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos e como 

objetivo do Fluxo de Caixa é facilitar o entendimento dos usuários comparativamente á DOAR não vemos 

muito sentido na sua adoção”. 
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Modelo simplificado de Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC pelo Método Indireto 

 
 

Fluxo de Caixa Método Indireto 
Atividades operacionais 

Lucro Liquido 

(+) Despesas Econômicas (não afetam o caixa): Depreciação 

Ajuste por Mudanças no Capital de Giro (aumento ou redução durante o 

ano) 

Ativo Circulante 

Duplicatas a Receber - aumento (reduz o caixa) 

Estoques - aumento (reduz o caixa) 

Passivo Circulante 

Fornecedores - aumento (melhora o caixa) 

Salários á pagar - aumento (melhora o caixa) 

Imposto á pagar - redução (piora o caixa) 

Atividades de Investimentos  

Valor da Venda de Ativos Imobilizados 

Aquisição de ativos Imobilizados 

Fluxo de Caixa Das Atividades Operacionais 

Atividade de Financiamentos 

Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos 

Recebimentos de Integralização De Capital 

Dividendos Pagos 

Fluxo de Caixa Atividades de Investimentos 

Aumento liquido no caixa 

Caixa no inicio do período 

Caixa no final do período 

Informação adicional de atividades de financiamentos e investimentos que 

não afetou o caixa 

 

                     Braga e Almeida, (2008), adaptado.  
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DOAR X DFC 

 
 
VANATAGENS 

DOAR DFC 

Fornecem informações que não constam em outras 
demonstrações, (SILVA; OGAWA, 1993 

Oferece maior facilidade de entendimento por visualizar melhor o fluxo 
dos recursos financeiros (MARTINS,190). 
  
 

Possibilita melhor conhecimento da politica de 
investimentos e de financiamento da empresa  
(SILVA,SANTOS,OGAWA,1993). 
  

Existe tendência mundial de adotar o fluxo de caixa em detrimento da 
DOAR, pela utilização de uma linguagem comum. 
(SILVA,SANTOS,OGAWA,1993). 

Destinada a demonstra a compatibilidade entre a posição 
financeira e a distribuição de lucros 
(IUDICIBUS,MARTINS,GELBCKE,2000). 

Utiliza um conceito mais concreto, critico em qualquer empresa, 
necessário nos curtos/curtíssimos prazos (SILVA, SANTOS 
OGAWA,1993). 

É uma demonstração mais abrangente, por representar 
as mutações em todas as posições financeiras (SILVA, 
SANTOS,OGAWA,1993).  

É necessário para prever problemas de insolvência e, portanto, avaliar 
o risco, o caixa e os dividendos futuros (SILVA, 
SANTOS,OGAWA,1993) 

DESVANTAGENS 

DOAR DFC 

Não é fundamentalmente financeiro, pois aceita ativos não 
monetários, como os estoques e as despesas antecipadas. 

Não existe consenso sobre que conceito de caixa utilizar. Uns 
aconselham caixa e banco; outros consideram também títulos 
de curto prazo (SILVA, SANTOS,OGAWA,1993) 

O resultado é afetado pelo método de avaliação de ativos não 
monetários (SILVA, SANTOS,OGAWA,1993). 

Apresenta volume de informações menor que a DOAR (SILVA, 
SANTOS,OGAWA,1993) 

Seu uso não tem sido pesquisa de forma cientifica inclusive nos 
países de pesquisa contábil desenvolvida 

Pode ser tão manipulável como qualquer outra informação 
contábil (SILVA, SANTOS,OGAWA,1993) 
 

Apresenta modificações  internas do Capital Circulante de forma 
residual   

Existe tendência de utilização de fluxo de caixa pelo método 
indireto, apesar desta metodologia não ser a mais recomendada 
(SILVA, SANTOS,OGAWA,1993) 

Trabalha com o conceito abstrato de capital circulante liquido. 
Ou de folga financeira de curto prazo, cuja utilidade esta sendo 
durante questionada (HOPP; PAULA LEITE, 1989).  

A maquiagem (window dressing) também ocorre na DFC, a 
partir do momento em que a empresa atrasa conscientemente 
seus recebimentos e pagamentos, na tentativa de melhorar o 
fluxo de caixa num período especifico (BRAGA, MARQUES, 
1996). 

 Quintana, Serafim, Saurin. (Ju/Dez 2003).   
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4 Demonstração do Valor Adicionado – DVA. 

 

A Demonstração do Valor Adicionado – DVA está estabelecida no ART.188 da Lei N° 11.638/07 no Inciso 

II, “demonstração do valor adicionado – o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre 

elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, 

governos e outros, bem como a parcela de riqueza não distribuída”. 

A DVA surgiu na Europa por influencia da Inglaterra, França e Alemanha, sendo cada vez mais exigida em 

nível internacional aprovada pelo CPC 09 para as companhias de capital aberto a partir do primeiro dia de 

2008, mas não é exigida pelo IASB - International Accounting Standards Board, apesar de incentivado por 

ele e também pela ONU – Organização das Nações Unidas. Conforme Athar (1999, p.59) “Pelo anteprojeto, 

claro esta que a base para a elaboração da DVA são as vendas, e não a produção; entretanto, diversos outros 

itens que podem gerar polêmica ainda precisam ser debatidos”. 

      A DVA é um relatório que dita qual foi o valor gerado de riqueza total pela empresa e como foi 

distribuída perante as pessoas que contribuíram para isto. É uma demonstração caracterizada por apresentar 

informação de cunho social e econômico e não só contábil, ou seja, as empresas não podem mais apenas 

visar o lucro e sim o quanto a mesma esta adicionando com sua produção entre; empregados, governo, 

acionistas, financiadores de capital e a própria empresa. Na pratica conforme Marion (2000, p.69).  “A DVA 

é uma demonstração bastante útil, inclusive do ponto de vista macroeconômico, uma vez que, 

conceitualmente, o somatório dos valores adicionados (ou agregados) de um país representa, na verdade, seu 

produto interno bruto (PIB)”. É uma informação de muita importância, tanto que alguns países emergentes 

só permitem empresas transnacionais se elas apresentarem qual será o valor adicionado que será produzido. 

A estrutura para sua elaboração é a Demonstração do Resultado, que se encaminha para avaliar a parte da 

riqueza criada pela empresa, sobre o olhar do proprietário. A DVA então apresenta além dos lucros dos 

investidores, a quem pertence o restante das riquezas que a empresa produziu. Conforme Perez Junior e 

Begalli (1999, p.192) “ 

                                                                                        Os valores constantes da DRE são tratados da seguinte maneira: 
A parte superior do relatório destina-se a demonstrar a 
apuração do valor adicionado, que representa o valor 
“gerado” pela atividade comercial da empresa de comprar, 
estocar e vender. 
A parte inferior destina-se a explicar de que forma o valor 
adicionado foi destinado ou distribuído, portanto muda a ótica 
e aquela forma da DRE é substituída por outro enfoque, mais 
macroeconômico”. 
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A Demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço Social, constitui desse modo, 

uma importante fonte de informações á medida que apresenta esse conjunto de elementos que permitem á 

analise de desempenho econômico da empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos 

sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza, (CPC 09). 

No presente momento o conceito de responsabilidade social esta sendo muito defendido; sendo assim “Sabe-

se que a empresa, além de um agente econômico com a missão de produzir riqueza é também um agente 

social e como um dos componentes da sociedade, deve prestar contas aos demais”. 

 (MENDE DE LUCA, 1998). 

      Com relação ao momento em que vivemos as empresas não podem apenas pensar em lucro. 

Encontra – se obrigações no que diz respeito ao relacionamento empresa/sociedade, como a preservação do 

meio ambiente, a geração e manutenção de empregos, a qualidade dos bens/serviços, conforme Mendes de 

Luca, (1998, p.17). “A empresa vem se tornando uma das peças fundamentais para o desenvolvimento 

econômico e social de uma nação. As inter – relações existentes entre as empresas e os vários elementos do 

seu ambiente nos mostram a grande dimensão de sua responsabilidade social”.    

Por isso, na sociedade há um aumento com a preocupação em ver a empresa como uma instituição social e 

não apenas como uma instituição econômica. Assim sendo a DVA apareceu para atender ás necessidades de 

informação de seus usuários, quanto ao valor de riqueza criado pelas empresas e suas utilizações, ficando 

assim relacionada com o conceito de responsabilidade social.    
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 Modelo simplificado de Demonstração de Valor Adicionado – DVA 

 

Demonstração do Valor Adicionado - DVA 

Receitas de vendas 

(-) Custo das Mercadorias Vendidas 

(-) Serviços de terceiros 

(-) Desp. ADM e de Vendas 

(=) Valor Adicionado Líquido 

Receitas não – relacionadas à produção 

Financeiras  

Equivalência Patrimonial 

Demais Receitas 

(=) Valor Adicionado total 

Distribuição do Valor Adicionado 

Empregados 

Financiadores 

Governo 

Acionistas 

Dividendos  

Lucros Retidos 

         Athar (1999), adaptado. 

 

 

Importância da DVA; 
 

“devido algumas transformações socioeconômicas, surgiram diferentes tipos de usuários de informações 

econômicas – financeiras com diferentes tipos de necessidades também”. (MENDES DE LUCA1998). 

A DVA faz parte do Balanço Social e determina por mostrar informações econômicas e sociais, tendo a DRE 

como base para sua elaboração. 

O valor adicionado de uma empresa descreve o quanto de valor ela agrega aos insumos que adquire em 

determinado período, sendo obtido pela diferença entre as vendas (produção), e o total dos insumos 

adquiridos de terceiros. Essa diferença mostra a riqueza gerada pela empresa e a partir disso mostra de que 

forma tal riqueza foi distribuída. 
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A soma desses valores adicionados em determinado período mostra o Produto Interno Bruto (PIB) do Pais. 

Pontos positivos: 

 
“Permite o desenvolvimento de um efetivo sistema de avaliação de unidades e 

gestores; 
Utilizam-se de uma linguagem acessível a todos seus usuários; 

Reflete a eficiência e a lucratividade das operações, como também a evolução 
econômica em seu conjunto; 

Fornecem dados para tomadas de decisões e para o controle de desempenho; 

Permite conhecer a contribuição da empresa para renda nacional e para seu ambiente 

social ou econômico; 

Apresenta uma dupla realidade empresarial: a econômica e a social”. (CONSENZA, 

2003). 

“O aspecto social da DVA se revela na busca da evidenciação da distribuição do valor 

gerado pela empresa entre os diversos grupos que auxiliaram na sua constituição. Tal 

busca denota uma preocupação redistributiva com atividade econômica. Preocupação 

extremamente significativa em um pais com o índice de Gini de 0,57 em 2001 marca 

que lhe garantiu a maior concentração de rendas da América Latina – uma das regiões 

mais desiguais do planeta”. (OLIVEIRA, 2003).  

 

 

5 Analise de Dados; 

 
A pergunta desta pesquisa tinha como questão analisar as comparações das Demonstrações DOAR x DFC e 

a introdução da DVA nas empresas de capital aberto. 

Conforme foi pesquisado a DOAR que já não é mais utilizada pelos analistas tinha um método longo de 

difícil entendimento tanto por seus analistas como por seus acionistas, conforme Iudicibus, Martins, 

Gelbcke, (2007) “A Demonstração das origens e Aplicações de Recursos (DOAR) tem por objetivo 

apresentar de forma ordenada e sumarizada as informações relativas ás operações de investimentos e 

financiamento de uma empresa, em determinado período, bem como alterações na posição financeira da 

empresa”. Sendo assim pudemos perceber que a DOAR era um modelo de demonstração mais complexo 

com um volume maior de informações dificultado o seu entendimento. 

Por tanto para se adequar as normas Internacionais de contabilidade foi Instituída a Lei 11.638/07 onde foi 

feito as alterações destas duas Demonstrações contábeis, com a pesquisa feita pudemos avaliar as duas 

demonstrações trazendo assim o entendimento de que a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) embora 

tenha dois métodos (indireto e direto), que foram analisados dentro da pesquisa. 
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Os métodos demonstrado dentro da pesquisa observa-se que o método indireto basicamente tem as mesmas 

formas que a DOAR em seu modelo de apresentação sendo assim não muito utilizado pelos analistas em 

suas como uma forma de demonstrar os valores de fluxo de caixa. 

Conforme Iudicibus e Marion (1999, p.221) “De forma análoga á DOAR, só que nesse caso enfocado o 

caixa, considera-se como aplicações (saídas) do caixa o aumento nas contas do ativo circulante e o aumento 

nas contas do passivo circulante correspondem ás origens das entradas de caixa”. 

Já o método direto (mais usado) é um método mais simplificado tendo como uma melhor analise por parte 

de acionistas e analistas, conforme Iudicibus e Marion (1999, p.221) “As entradas e saídas do caixa são 

evidenciadas a começar das vendas pelos seus valores efetivamente realizados (recebidos), em vez de lucro 

de lucro liquido, como no meto indireto. A partir dai, são considerados todos os recebimentos e pagamentos 

oriundos das operações ocorridas”. 

A pesquisa mostra as vantagens das Demonstrações como seus métodos onde se observa as vantagens e 

desvantagens, foi analisado que considerando DOAR x DFC temos como vantagens dentro da DOAR o 

fornecimento de informações que outas Demonstrações não constam, já no caso da DFC pode – se analisar o 

fácil entendimento, também pode ser observado que dentro da DOAR com mais uma vantagem esta o fato 

de ser uma Demonstração mais abrangente por representar as mutações em todas ás posições, já na DFC 

avalia – se os problemas de insolvência. 

Verificando como as desvantagens que foi uma questão mencionada no começo da pesquisa foram 

mostradas na DFC que não existe conceito de caixa, já na DOAR não é fundamentalmente financeiro por 

não aceitar ativos monetários, mais uma das desvantagens da DFC é o fato de ser de fácil manipulação com 

qualquer outra informação contábil e na DOAR seu uso não tem sido pesquisado de forma cientifica. 

A pesquisa também pretendia responder e analisar sobre a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), que 

também veio junto com as alterações da Lei 11.638/07 para as empresa de capital aberto, a pesquisa 

pretendia demonstrar a introdução da DVA como sua suas vantagens, na pratica conforme Marion (2000, 

p.69) “A DVA é uma Demonstração bastante útil, inclusive do ponto de vista macroeconômico, uma vez 

que, conceitualmente, o somatório dos valores adicionados (ou agregados) de um pais representa, na 

verdade, seu produto interno bruto (PIB)”. 

Apurando esta Demonstração foi observado que as empresas hoje em dia não podem mais ficar apenas 

buscando a parte financeira do negocio, ou seja, apenas visando o lucro é preciso também pensar no meio 

ambiente como uma todo. 

Conforme mencionado na dentro da pesquisa a DVA vem para adicionar o valor direcionado estes valores 

para cada sistema dentro da sua temática. 
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Nota-se que é uma Demonstração de fácil entendimento que é também uma de suas vantagens, outra 

vantagem que pode ser observada que a DVA permite o desenvolvimento de um efetivo sistema de avaliação 

de unidades e gestores e fornecem dados para tomadas de decisões e para controle de desempenho. 

Analisando as comparações das duas Demonstrações e a introdução de mais uma Demonstração por força de 

Lei, com base em dados científicos a pergunta que foi feita no começo da pesquisa teve sua  resposta nas 

devidas comparações como proposto e na introdução da nova demonstração. 

 

6  Conclusão 

 
Com a pesquisa feita conclui-se que a DFC é a Demonstração melhor de ser utilizada por teu seu 

entendimento melhor mesmo sendo de fácil manipulação, a DOAR sendo uma Demonstração onde contem 

muitas informação passando a ser complexa realmente não é mais sugerida por nem um autor que estudou 

esta Demonstração, a DVA vem como uma demonstração que o meio financeiro se não esta mudando 

precisa desta atitude logo, pois estamos em um momento que os olhos do mundo estão voltados para o meio 

ambiente e pelas causas humanitárias. 

Tendo assim concluímos que no mundo onde o principal fator politico econômico é o dinheiro a 

Demonstração de fluxo de caixa é a melhor indicada em nível de tomada de decisões. 

Ainda é sugerido que sejam feitos novos estudos e pesquisas com outros tipos de recursos e outros 

segmentos como na Bolsa de valores onde a parte financeira também é complexa e assim possibilitando um 

maior conhecimento para a classe contábil e a inclusão da DVA neste tipo de seguimento como na Bolsa de 

valores que com certeza abriria maiores horizontes. 

 Para que o assunto não se torne pequeno e assim possibilitando novos conhecimentos dentro de uma área 

que é vasta e precisa constante mente de novas analises e procedimentos para um bom entendimento não 

apenas para a classe contábil, mas também de uma maneira geral da sociedade. 

Também é sugerido que os profissionais da área contábil tenho sua forma de estudos e pesquisa com o 

assunto para que cada vez mais possamos ampliar nossos conhecimentos trazendo vantagens para as 

apurações de todas ás Demonstrações Contábeis possibilitando novos recursos para novas discussões e novas 

alterações em lei. 
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