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Um trimestre intenso e movimentado. Assim 
podemos definir o saldo dos importantes ações 
registradas durante os meses de fevereiro, 
março e abril.  Contamos, no período, 
com diferentes acontecimentos nas nossas 
Academias pelo Brasil afora. Convém saber que 
o planejamento delineado e os compromissos 
assumidos ao final do exercício passado estão 
sendo regularmente concretizados, na medida 
em que nos colocamos à disposição, de corpo 
e alma, para o trabalho em benefício das 
causas maiores da nossa Contabilidade.

Enfrentamos uma pandemia sem precedentes, 
mas não deixamos o barco virar. Como 
diz o conhecido aforismo, “não há bem 
que sempre dure, nem mal que nunca se 
acabe”. Continuamos firmes e empenhados 
na missão de contribuir para o sucesso das 
Ciências Contábeis, cientes de que a teoria 
contábil sem as ações não significa nada. 
Temos que fazer e acontecer, garantindo a 
melhor capacitação para nossos profissionais 
e criando oportunidades salutares visando ao 
desenvolvimento das Ciências Contábeis em 
todas as suas nuances, seja como ciência, 
seja como classe, seja como profissão e seja 
como academia. E, felizmente, contamos 
com um corpo de profissionais atuantes, que 
tem feito a sua preciosa parte, sem descurar 
do cumprimento de suas responsabilidades 
maiores e dos preceitos ético-morais. 

Como entidades privilegiadas pela sua 
peculiaridade institucional, especialmente 
por contarem com profissionais de notório 
saber, que interagem diuturnamente com as 
mais avançadas correntes de pensamento 
da Contabilidade, nossas Academias têm 
sido uma poderosa caixa de ressonância no 
sentido de dar conhecimento à concretização 
de nossa missão primeira, qual seja a de 
promover, divulgar e valorizar atividades 
que contribuam para o desenvolvimento e 
estímulo ao conhecimento filosófico, científico 
e tecnológico da Contabilidade.

Como são muitas as ações das nossas 
Academias, as quais o caro leitor poderá 
verificar nas páginas seguintes, e o curto 
espaço deste editorial, quero parabenizar 
todos os nossos aguerridos presidentes das 
entidades e felicitar os novos membros que 
passaram a integrá-las neste ano de 2022. 
Saúdo e agradeço pelo profícuo e incessante 
trabalho. 

Quero fazer um registro especial para o sucesso 
da 1ª edição do “FBC Connect - Inspirando 
mentes, despertando potencialidades”, no qual 
tive a honra de ser painelista, abordando sobre 
o tema "Liderança Feminina na Contabilidade", 
ao lado das amigas Aline Portela, Márcia 
Alcazar e Sandra Santiago. Já o projeto 
Quintas do Saber nos presenteou com mais 
uma edição, desta vez com o tema “As novas 

normas contábeis para Pequenas Empresas e 
Microentidades”, que teve a participação de 
renomados palestrantes, como Ana Tércia 
Rodrigues, Eliseu Martins e Fábio Moraes.

Entre outras atividades, também realizamos 
em março a primeira Reunião de Presidentes 
das Academias de Ciências Contábeis, cuja 
pauta apresentou projetos para o ano, com 
apresentação da nova Diretoria da Abracicon, 
e apresentamos em  conjunto com o Conselho 
Federal de Contabilidade o inovador Projeto 
Conexão Contábil, com objetivo de estreitar 
parcerias, criando espaços para promover a 
Educação Continuada para os profissionais da 
contabilidade, gratuitamente, com pontuação 
para o Programa de Educação Continuada do 
Conselho Federal de Contabilidade (PEPC-
CFC). 

Outro tema de alta relevância e que tem 
mobilizado diferentes entidades contábeis 
está relacionado às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Graduação em 
Ciências Contábeis. Empenhadas em seu 
modo “turbo” para a apresentação de uma 
nova proposta curricular ao Ministério 
da Educação, o Conselho Federal de 
Contabilidade,  com o apoio   das Academias 
de Ciências Contábeis  vêm trabalhando 
incessantemente e acompanhado de perto 
todas as ações para apresentar uma minuta de 
alteração da Resolução CNE/CES n.° 10/2004 
– que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de Ciências Contábeis. 
Entre as importantes ações, participamos 
de reunião com o secretário de Educação 
Superior do Ministério da Educação (MEC), 
Wagner Vilas Boas de Souza, para tratarmos 
sobre o tema.

Nesta edição, agradeço as participações dos 
acadêmicos José Eustáquio Geovanini, Moacir 
Carlos Baggio, Antônio Carlos Nasi, Lidiane 
dos Santos Silva e do amigo Valdir Coscodai, 
presidente do Ibracon, que enriquecem a 
nossa revista com suas vivências pessoais 
e profissionais. Quero também felicitar os 
autores das pesquisas aqui apresentadas, 
as quais irão certamente contribuir para 
o aprimoramento e fortalecimento dos 
profissionais da contabilidade do Brasil.

Boa leitura.
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Acaderncic prestigia posse do CRCRN
A presidente da Acaderncic, Jucileide 

Leitão, por ocasião da representação da 

Academia durante a posse do presidente 

Anailson Márcio Gomes para o mandato 

2022/2023, no CRCRN, enfatizou 

a importância da parceria entre as  

instituições que  representam a profissão 

Autoridades presentes nas fotos: Adauto 

José de Carvalho filho, José Jeová 

Soares, Lígia Regina Carlos Limeira, 

contábil brasileira. Nessa trajetória, 

citamos a participação histórica dos 

acadêmicos da Academia Norte-Rio-

Grandense de Ciências Contábeis, que 

passam a prestar um grandioso serviço 

voluntário à classe contábil potiguar.

Nossa congratulação aos acadêmicos 

Anailson Márcio Gomes - Presidente; Adauto 

Carvalho - Vice-Presidente de fiscalização; 

Radna Rayanne - Vice-Presidente de 

Desenvolvimento Profissional; Sérgio 

Pedrosa-Vice-Presidente de Registro; e 

os conselheiros Josélia Maria, José Jeová 

Soares, Lígia Limeira e Carlos Oliveira.

Ivanildo Alves Messias, Moisés manso, 

Jucileide Ferreira Leitão, Anailson Marcio 

Gomes, Deputado George Montenegro 

Soares, Joselia Maria Rodrigues de 

Andrade, Lieda Amaral de Sousa, 

Ronaldo Santos da Cruz
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APC inaugura série de eventos "Competências 
Gerenciais" e acadêmicos assumem cargos de 
destaque na classe

Entrega de livros gratuitos pela ACP

No dia 23 de março, a Academia Paulista de 

Contabilidade (APC) inaugurou o primeiro 

evento da série "Competências Gerenciais" 

com o tema Foco em Inovação, o qual foi 

transmitido pelo canal do YouTube da APC. 

A atividade que reuniu os palestrantes 

Jorge Roberto Manoel, que é acadêmico, 

e Luís Felipe Bismarchi, com a moderação 

do especialista Flávio Riberi, teve a 

presença de 398 participantes ao vivo e 

já passa de 565 visualizações no Youtube. 

A série continuará nos próximos meses, 

sempre discutindo temas referentes às 

Habilidades para o Sucesso e Tendências 

na Contabilidade

Outro destaque foi a contribuição 

da Academia durante a 19ª 

Convenção Nacional das Empresas 

Eventos de Sucesso

dos Profissionais da Contabilidade do 

Estado de São Paulo (Convecon), no 

Hotel Transamérica, no período de 

14 a 18 de fevereiro de 2022, onde a 

APC distribuiu gratuitamente cerca de 

mil e quinhentos livros da segunda e 

terceira edição da série Pronunciamentos 

Contábeis. Os três livros: “Acadêmicos 

explicam os Pronunciamentos 

Contábeis”, de 2019; “Pronunciamentos 

Contábeis aplicados aos Negócios”, de 

2020; e “Pronunciamentos Contábeis 

e Tendências da Contabilidade”, 

2021, encontram-se à disposição para 

download gratuito no site da Academia: 

www.apcsp.org.br

de Serviços Contábeis e Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e 

Pesquisas (Conescap) e a 27ª Convenção 
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Durante a 27ª Convecon, a Acadêmica 
da Academia Paulista da Contabilidade 
(APC), Marta Cristina Pelucio Grecco, 
presidente da Associação Nacional dos 

Os Acadêmicos da APC estão se 
destacando cada vez mais nas entidades 
contábeis. Entre os renomados 
profissionais da classe, foram nomeados 
para compor a nova diretoria do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
os membros da Academia José Donizete 
Valentina, como vice-presidente de 
Desenvolvimento Profissional, e Valmir 

 Título Professor Hilário Franco

Acadêmicos da ACP em destaque

Executivos de Finanças, Administração 
e Contabilidade (Anefac), foi agraciada 
com a Medalha Professor Hilário Franco, 
outorgada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade do Estado de São Paulo 
(CRCSP) aos profissionais que mais se 
distinguem na doutrina e pesquisa da 
Ciência Contábil.

Leôncio da Silva, como conselheiro 
suplente e membro da Câmara de 
Fiscalização, Ética e Disciplina do CFC.

Já o Acadêmico Luiz Fernando Nóbrega foi 
empossado como diretor Administrativo 
na Fundação Brasileira de Contabilidade 
(FBC), enquanto  o Acadêmico Adriano 
Gilioli passará a integrar a Comissão 

de Avaliação dos trabalhos do Prêmio 
Professor Hilário Franco, instituído em 
2001, pelo Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo-Sindcont-SP, juntando-se 
nessa atividade aos também Acadêmicos 
Marta Cristina Pelucio Grecco e Walter 
Arnaldo Andreoli.
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Nos últimos anos, estamos vivendo 

desafios, antes não previstos, que 

nos tiram da zona de conforto e nos 

movimentam à brusca mudança, 

principalmente por conta da tecnologia 

que nos enquadra em um novo contexto 

social e profissional, direcionando-nos 

a uma visão mais ampla e sistêmica. 

Dessa forma, a Academia Sergipana 

de Ciências Contábeis (ASCC) reuniu 

artigos de pesquisadores, acadêmicos 

e estudantes do curso de Ciências 

ASCC lança seu primeiro livro, elaborado por 
acadêmicos pesquisadores, professores e 
discentes

Contábeis, para contemplar o primeiro 

livro na forma de coletânea com 

abordagem contemporânea. 

Essa primeira edição atende ao 

objetivo da ASCC, que é estimular o 

aperfeiçoamento técnico-contábil, a 

pesquisa científica da Contabilidade 

em Sergipe e no Brasil. A Câmara de 

Pesquisas Contábeis vem trabalhando 

arduamente e inspirou os membros 

da Academia a escreverem a obra 

“Contabilidade em Discussão”. O livro 

conta com nove artigos, os quais 

dialogam sobre temas atuais da área 

contábil, com perspectivas tanto em 

níveis local e regional como nacional.

No livro você encontrará os artigos: 

“Adequação das normas brasileiras 

de contabilidade à luz das normas 

internacionais: um estudo sobre o 

pronunciamento técnico CPC 04”, de 

autoria dos professores acadêmicos 
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Alvani Bomfim de Sousa Júnior e Mario 

Lúcio do Espírito Santo, “Ativo intangível 

e sua contribuição no valor de mercado 

das empresas: estudo na companhia 

de bebidas das américas (Ambev) no 

período de 2001 a 2014”, de autoria dos 

discentes Cybelle Carla da Silva, Marcos 

Diego dos Santos e da professora 

acadêmica Sirley MacLaine da Graça; 

“Principais e relevantes aspectos 

técnicos da perícia contábil perante o 

novo CPC”, de autoria dos professores 

acadêmicos

Alvani Bomfim de Sousa Júnior, Mario 

Lúcio do Espirito Santo e do docente 

Dênio Menezes de Araújo; “Liderança e 

espiritualidade corporativa”, de autoria 

da professora acadêmica Erenita da 

Silva Sousa Mendonça; “O controle 

social como instrumento de defesa da 

democracia”, de autoria da professora 

acadêmica Patrícia Verônica N.C. S. de 

Souza e do docente Lucas Gonçalves 

da Silva; “O papel do controller: que 

conhecimentos são necessários para o 

gerenciamento numa controladoria?”, 

de autoria da professora acadêmica 

Erenita da Silva Sousa Mendonça; 

“Dificuldades para a utilização da 

contabilidade gerencial nas micro e 

pequenas empresas: a percepção de 

contabilistas da cidade de Aracaju”, de 

autoria do discente Augusto Cézar Silva 

e da professora acadêmica Lana Glícia 

Veiga Feitosa Oliveira; “A contabilidade 

gerencial como ferramenta de gestão 

nas empresas”, de autoria da discente 

Monica Nery Pereira Santos e do 

professor acadêmico Alvani Bomfim 

De Sousa Júnior; “A importância das 

demonstrações contábeis no cálculo 

de insolvência: estudo na empresa 

municipal de serviços urbanos (Emsurb) 

no período de 2012 a 2016”, de autoria 

dos discentes Marcos Diego dos Santos, 

Cybelle Carla da Silva e da professora 

acadêmica Sirley MacLaine Da Graça.

Nasce então mais um fruto de estudo 

de pesquisadores que contribuem 

efetivamente para o desempenho da 

pesquisa contábil, e podemos dizer 

que a contabilidade sergipana entra 

em uma nova página da sua história. 

Por fim, agradecemos e parabenizamos 

a todos que contribuíram para o êxito 

desta publicação, em especial ao 

acadêmico e professor Alvani Junior e 

a professora Nadielli Galvão, que foram 

parceiros absolutos nesse projeto. 

Erenita da Silva Sousa Mendonça 

Presidente da Academia Sergipana 

de Ciências Contábeis
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Na manhã do dia 19 de março de 

2022, no auditório do Metropolitan, 

a Academia Piauiense de Ciências 

Contábeis - Apicicon, reuniu os 

acadêmicos para realização de uma 

grande reunião de planejamento 

estratégico e eleição para escolha 

do membro da cadeira n° 27.  

Apicicon - Reunião de Planejamento 
2022: Projetos em pauta e eleição de 
novo acadêmico

Durante a apresentação do 

planejamento estratégico, foram 

apresentados os projetos e ações 

que serão desenvolvidos pela nova 

gestão, em especial os projetos Revista 

Apicicon. Estante de livros, Meio 

ambiente em foco, Abraçando o controle 

social Apicicon, Sarau e Confraria e   

Segundo o presidente da Apicicon, 

o Acadêmico Joaquim Bezerra Filho, 

2022 será um marco de retomada 

para a academia “vamos fazer 

um ano diferente e com muitas 

realizações, reuniões mais frequentes 

e atividades que enaltecerão 

cada vez mais nossa classe”.  
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Além de traçarem metas para 2022, 

os confrades e confreiras elegeram o 

professor Emilio Junior para a cadeira de 

n° 27 que fora ocupada pelo professor 

Francisco Steiner Gomes De Mesquita.  

  

Diretoria 2022 - 2024: 

Presidente: Joaquim de Alencar 

Bezerra Filho.

“Gostaria de agradecer imensamente 

pela confiança a mim depositada 

na eleição ocorrida hoje. Farei tudo 

para trabalhar e honrar essa grande 

profissão contábil que faço parte há 

Diretor Operacional: José Corsino 

Raposo Castelo Branco.

Diretor Financeiro: Valtemar de 

Andrade Braga.

30 anos. Podem contar comigo e 

sempre! Que a Luz de Nosso Senhor 

Jesus Cristo nos ilumine sempre!” 

afirmou mais novo confrade Prof. 

Emílio Júnior.

Diretor Científico e Cultural: 

Antônio Luiz Soares Santos.

Diretora Socioambiental:  

Gardênia Maria Braga de Carvalho.

Farei tudo para trabalhar e 
honrar essa grande profissão 
contábil que faço parte há 
30 anos. Podem contar 

comigo e sempre! 
Prof. Emílio Júnior 
Novo Acadêmico



Lançamento de edital para livro e preparação 
para o Exame de Suficiência marcam o início de 
2022 na Atoccon

Cursinhos preparatórios para Exame do CRC

A Academia Tocantinense 
de Ciências Contábeis 
(Atoccon), durante o 
decorrer do primeiro 
semestre de 2022, preparou 
e desenvolveu diversas 
atividades importantes para 
a contabilidade tocantinense. 

A Atoccon iniciou o ano 
de 2022 lançando o edital 
de seleção de artigos 
para composição do novo 

como: Contabilidade Geral, 

Controladoria, Contabilidade 

Pública, Contabilidade 

de Custos e Gerencial, 

Matemática Financeira, 

Estatística, Noções de Direito, 

Língua Portuguesa e outras.
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Com o intuito de aumentar os 

índices de aprovações no Exame de 

Suficiência, a Atoccon foi grande 

colaboradora do curso preparatório 

para o Exame. O preparatório teve 

início no mês de fevereiro e contou 

com disciplinas voltadas para o exame, 

livro ‘Saberes Contábeis - 
disseminando o conhecimento 
técnico e científico’, tendo como 
grande diferencial neste edital a 
composição dos artigos técnicos.

Ainda no início do semestre, 
a Academia se reuniu em 
Assembleia Geral para definições 
e deliberações para o ano de 
2022.



Participação da Presidente em evento especial 
voltado ao Dia das Mulheres

Academia Tocantinense junto ao CRCTO, realizam 
curso de Tributação ao Agronegócio

Reunião com Diretoria da Abracicon e Presidentes 
das Academias Regionais de Ciências Contábeis
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Durante o semestre, a Academia esteve 

presente em cursos e eventos da classe 

contábil. A presidente da Atoccon, 

a senhora Lidiane dos Santos Silva, 

esteve presente no evento “Mulheres 

A presidente da academia, senhora 

Lidiane dos Santos Silva, esteve 

presente nos dois importantes 

encontros realizados pela Abracicon. A 

reunião com a diretoria da Abracicon e 

presidentes das academias regionais 

trouxe os projetos e novidades para 

que inspiram” – um evento realizado em 

diversas cidades do estado e na capital 

do Tocantins, voltado para as mulheres 

da classe contábil em comemoração ao 

dia das mulheres.

o ano de 2022, e a reunião com 

Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) e Abracicon trouxe como pauta 

as diretrizes curriculares nacionais.

Ainda nesse semestre foram realizadas 

reuniões que trataram do tema DCNs 

e a necessidade de sua mudança.

A Atoccon foi uma das colaboradoras 

da realização junto com o Conselho 

Regional de Contabilidade do Tocantins 

(CRCTO), Universidade Estadual do 

Tocantins (Unitins) e a Associação 

dos Contabilistas do Bico do Papagaio 

(Ascobip do curso Tributação do 

agronegócio - pessoa física e pessoa 

jurídica, que contou como instrutor o 

Silvio Aparecido Crepaldi, realizado 

em Augustinópolis/TO. No evento 

a academia foi representada pelos 

acadêmicos Ricardo Gomes da Silva e 

Gisele Leite Padilha.
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Presidente da Abracicon participa como 
painelista na 1° Edição do FBC Connect

Maria Clara Bugarim, presidente 
da Abracicon, foi painelista na 
1ª edição do FBC Connect - 
Inspirando mentes, despertando 
potencialidades, que aconteceu na 
tarde do dia 15 de março de 2022.

Essa é a primeira edição de mais 
uma série de eventos realizada 
pela FBC. Apresentado no formato 
híbrido (on-line e presencial), o 
evento tem o propósito de trazer 
grandes nomes para debater temas 
da atualidade, com propriedade 
e muito conteúdo, para fomentar 
o ecossistema contábil em sua 
evolução diária.

O tema proposto centrou-se no 
clima do mês em homenagem às 

mulheres, cujo tema foi "Liderança 
Feminina na Contabilidade", que 
foi debatido por nomes de peso em 
matéria de protagonismo feminino:

Aline Portela (Palestrante); Márcia 
Alcazar, Diretora de Desenvolvimento 
Operacional da FBC (mediadora); 

Sandra Santiago, presidente da FBC; 
e Maria Clara Bugarim, presidente da 
Abracicon (debatedoras).

O presidente do Conselho Federal 
de Contabilidade, Aécio Dantas, 
também participou do evento, que 
contou ainda com o apoio do CFC.



Um dia produtivo com muito 
conhecimento, troca de experiências

Reunião de Presidentes das academias 
contábeis

15
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Aconteceu na tarde do dia 23 de março 

mais uma edição do projeto Quintas do 

Saber, que promoveu muita atualização, 

conhecimento e troca de experiências,  

com o tema “As novas normas 

contábeis para Pequenas Empresas e 

Microentidades” com os renomados 

palestrantes: Ana Tércia Lopes 

Rodrigues, vice-presidente Técnica do 

CFC; Eliseu Martins

coordenador do grupo do CFC e 

Acadêmico Abracicon; e o diretor de 

Ensino e Pesquisa da Abracicon e 

membro do grupo do CFC - Fábio Moraes 

da Costa, que atuou como mediador. O 

evento contou também com a presença 

da presidente da Abracicon, Maria Clara 

Na pauta, projetos e novidades para 

o ano, com apresentação da nova 

Diretoria da Academia Brasileira de 

Ciências Contábeis e do calendário de 

eventos e projetos.

Alguns dos destaques foram o 

lançamento da Versão Web da 

revista Abracicon, com interatividade 

maximizada ( já disponível no site 

http://abracicon.org/abracicon_saber/ 

); as agendas dos Encontros Literários, 

Quintas do Saber, ExpoAbracicon; e o 

pré-lançamento de novos projetos.

de Presidentes das Academias de 

Ciências Contábeis de 2022.

Ainda no mesmo dia 23 de março, a 

Abracicon realizou a primeira Reunião 
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Reunião Abracicon e CFC, parceria 
fortalecida e apresentação do projeto
Conexão Contábil

Apresentado no dia 28 de março de 

2022, o Projeto Conexão Contábil tem o 

propósito de estreitar parcerias, criando 

espaços para promover a Educação 

Continuada para os profissionais da 

contabilidade, gratuitamente, de 

forma hibrida e com pontuação para 

o Programa de Educação Continuada 

do Conselho Federal de Contabilidade 

(PEPC-CFC).

O escopo do projeto abrange diversos 

ecossistemas nas mais diversificadas 

áreas, como Educação, Auditoria, 

Perícia, Contabilidade Pública, 

Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, 

Terceiro Setor, Contabilidade 

Rural – Agronegócio, Tributário, 

Internacionalização, Diversidade/

Inclusão e Empreendedorismo.

Dentro do Projeto Conexão Brasil, 

para tratar o Ecossistema Educação, o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

convidou a Academia Brasileira de Ciências 

Contábeis (Abracicon) e as Academias 

Regionais de Ciências Contábeis para, 

juntos, trabalharem na construção das 

novas diretrizes para o curso de Ciências 

Contábeis e apresentarem uma proposta 

de reformulação e elaboração da 

minuta de alteração da Resolução CNE/

CES 10/2004, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso 

Ciências Contábeis.

Com a proposta de realização de 

audiências públicas, após ouvir 

Instituições de Ensino Superior (IES) 

de Ciências Contábeis, estudantes de 

Contabilidade e empresários da área 

da Educação Contábil, a Abracicon, 

as Academias Regionais de Ciências 

Contábeis e a Comissão Nacional de 

Ensino do CFC trabalharão em torno de 

uma nova proposta a ser apresentada ao 

próprio Conselho Federal, a qual será, 

em seguida, submetida à avaliação do 

Ministério da Educação (MEC).

Como mais uma oportunidade de se 

estreitarem os laços e as relações 

institucionais do Sistema CFC/CRCs e 

das Academias de Ciências Contábeis 

com as IES, estiveram presentes 

ao lançamento do Projeto Conexão 

Contábil os presidentes da Academias 

de Ciências Contábeis, presidentes dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade 

e vice-presidentes de Desenvolvimento 

Profissional do Sistema CFC/CRCs
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IFRS e Sustentabilidade: O papel do do 
International Sustainability Standars Board 
no Quintas do Saber

Encontros Literários do mês de abril

Assista à gravação do Quintas do Saber 

do dia 7 de abril! Acesse o nosso canal 

no YouTube.

"IFRS e Sustentabilidade: o papel do 

International Sustainability Standars 

Board” com a convidada Vania Maria 

da Costa Borgerth, que é membro do 

Comitê de Auditoria do Banco Santander 

Brasil e coordenadora da Comissão 

Brasileira de Acompanhamento do Relato 

Integrado – CBARI, e com a participação 

dos Acadêmicos da Abracicon, Fernando 

Caio Galdi e Fábio Moares. 

Acesse: https://youtu.be/0E6e_kG5yow

Na tarde do dia 14 de abril, a Abracicon 

realizou um dos seus Encontros 

Literários, com o tema Visões que 

ecoam, inspiram e transformam!

O evento contou com a participação 

de Leila Marcia Sousa, acadêmica 

Abarcicon; Jucileide Ferreira Leitão, 

presidente da academia Norte-Rio-

Grandense de Ciências Contábeis; 

e Diana Vaz de Lima, acadêmica 

Abracicon.

O diretor da Abracicon, José Antônio 

de França, conduziu o evento, que foi 

transmitido via Zoom.

 



A
CA

DE
M

IA
18

 |

Abracicon acompanha presidente do CFC 
e participa de reunião com Secretário de 
Educação do MEC

Abracicon acompanha o presidente 

do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) e participa de reunião com 

Secretário de Educação Superior do 

Ministério da Educação (MEC)

Maria Clara Cavalcante Bugarim, 

presidente da Abracicon, após a 

apresentação do Projeto Conexão 

Contábil na reunião do dia 28 

de março, com o presidente do 

Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), Aécio Dantas, para os 

presidentes dos Conselhos Regionais 

de Contabilidade, presidentes das 

Academias de Ciências Contábeis e 

vice-presidentes de Desenvolvimento 

Profissional do Sistema CFC/

CRCs, apresentam pauta do Projeto 

Conexão Contábil ao MEC. No dia 7 

de abril de 2022, Maria Clara Bugarim 

acompanhou o presidente do Conselho 

Federal de Contabilidade, Aécio Prado 

Dantas Júnior, em reunião com o 

Secretário de Educação Superior do 

Ministério da Educação (MEC) Wagner 

Vilas Boas de Souza, para tratar da 

proposta de alteração da Resolução 

CNE/CES n.º 10/2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis.

Participaram da reunião o vice-

presidente de Desenvolvimento 

Profissional do CFC, José Donizete 

Valentina; o vice-presidente de 

Desenvolvimento Operacional do 

CFC, Joaquim de Alencar Bezerra 

Filho; o conselheiro do CFC Elias 

Caddah e o coordenador-geral de 

Planejamento Acadêmico, Pesquisa 

e Inovação das Instituições Federais 

de Ensino Superior do MEC, Carlos 

Eduardo Sanches da Silva.

Aproveitando a pauta da reunião, o 

presidente do CFC, após apresentar e 

informar a agenda do Projeto Conexão 

Contábil, convidou o secretário 

Wagner Vilas Boas de Souza para 

fazer a palestra de abertura do 1º 

Conexão Contábil Nordeste.
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Sistema de Informação Gerencial Direcionado 
às Pequenas Empresas Comerciais

RESUMO

Contabilidade Gerencial é o ramo 
da Contabilidade que tem por 
objetivo fornecer instrumentos aos 
administradores das entidades para maior 
eficiência dos instrumentos fornecidos. 
Em função do processo de mudanças 
aceleradas, principalmente no que diz 
respeito aos avanços da tecnologia, o 
bom sistema de informação será fator 
preponderante na tomada de decisão. 
Diante disso, este trabalho tem como 
objetivo analisar o sistema de informação 
gerencial em que o gestor de uma 
empresa de pequeno porte comercial 
possa usá-lo de forma a auxiliar na gestão 
da entidade; visa também identificar 
o grau de utilização dos sistemas de 
informação gerenciais nas empresas de 
pequeno porte, onde a caracterização 
dos modus operandi de um sistema de 
informação gerencial dentro de uma 
empresa de pequeno porte, em que 
podemos compreender sob o aspecto 
da competitividade que indicadores 

ABSTRACT

Management Accounting is the branch 
of accounting that aims to provide 
instruments to the managers of the 
entities for greater efficiency of the 
provided instruments. Due to the process 
of accelerated changes, especially 
with regard to advances in technology, 
the good information system will be a 
preponderant factor in decision making. 
Therefore, this paper aims to analyze the 
managerial information system in which 
the manager of a small commercial 
company can use it in order to assist in 
themanagement of the entity. Aiming to 
identify the degree of use of management 
information systems in small enterprises, 
where the characterization of the modus 
operandi of a management information 
system within a small company, where 
we can understand under the aspect 
of competitiveness that indicators must 
be evaluated within Of the information 
system. It was also conducted by 
means of a bibliographical survey with 

devem ser avaliados dentro do sistema 
de informação. A pesquisa é conduzido 
também por meio de levantamento 
bibliográfico com os autores Atkinson 
(2015), Atkinson (2011), Crepaldi 
(2007), Figueredo (2008), Garcia (2008), 
Gonçalves (2009), Mossimann (2008), 
Nascimento (2013), Nakagawa (2013) 
Nascimento (2013), Padoveze (2007), 
Padoveze (2012). O estudo é de natureza 
aplicada, e a abordagem classifica-
se como pesquisa qualitativa. Os 
instrumentos utilizados foram: entrevista 
com roteiro semiestruturado, visita ao 
local da pesquisar e análise de dados. 
Utilizam-se os dados coletados e o 
referencial teórico estudado para mostrar 
para empresa qual o melhor sistema 
de informação a ser utilizado dentro 
da empresa e ajudar nas necessidades 
informacionais dos administradores para 
o gerenciamento da entidade.

Palavras-chaves: Sistema de informação. 
Tomada decisão. Gestão.

Fabiana Araújo Damasceno Veloso , Pós-graduada em Controladoria e Auditoria pela Universidade Federal do 
Piauí – UFPI
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the authors: Atkinson (2015), Atkinson 
(2011), Crepaldi (2007), Figueredo 
(2008), Garcia (2008), Gonçalves (2009), 
Mossimann ), Nakagawa (2013) Birth 
(2013), Padoveze (2007), Padoveze 
(2012). The study is of an applied 
nature and the approach is classified as 
qualitative research. The instruments 
to be used are: interview with semi-
structured script, visit to the research 
site and data analysis. Using the collected 
data and the theoretical reference, it 
studies to show to the company what 
the best information system to be used 
within the company and to help in the 
informational needs of the administrators 
for the management of the entity.

Keywords: Information system; Decision 
making; Management

1. INTRODUÇÃO

Diante da crise pandêmica em que 
estamos vivendo, no cenário empresarial 
em que se encontram as entidades 
comerciais é necessário adotar técnicas 
de gestão especializadas. A contabilidade 
gerencial, em conjunto com o sistema 
de informação, forma um processo 
organizacional no qual se registram todos 
os fatos e procedimentos ocorridos em 
uma empresa. O presente artigo tem 
como objetivo analisar a implementação 
de um sistema de informação gerencial 
em uma empresa de pequeno porte, 
onde o administrador possa usá-lo de 
forma a auxiliar na gestão da entidade. 
Este artigo está dividido em três seções.

O projeto foi organizado de forma a 
identificar o grau de utilização dos 
sistemas de informações gerenciais 
nas empresas de pequeno porte, 
caracterizando assim o modus operandi 
de um sistema de informação gerencial 
dentro de uma empresa de pequeno porte 
comercial e com isso e compreender sob 
os aspectos da competitividade e que 
indicadores devem ser avaliados dentro 
do sistema de informação gerencial.

Para fundamentar a pesquisa aqui 
delineada, foram utilizados estudos 
de autores, como Atkinson (2015), 

Nascimento (2013), Nakagawa (2013), 
Nascimento (2013), Padoveze (2012),  
Atkinson (2011), Gonçalves (2009),  
Figueredo (2008), Garcia (2008), Gil 
(2008),  Mossimann (2008), Padoveze 
(2007), Crepaldi (2007). Assim, o estudo 
é de natureza aplicada e a abordagem 
classifica-se como pesquisa qualitativa. 
Os instrumentos a serem utilizados são: 
entrevista com roteiro semiestruturado, 
visita ao local da pesquisar e análise de 
dados. Os autores que fundamentam 
o método abordado e a pesquisa são 
Engels (2008) Marconi (2004), Demo 
(1985), Lakatos (2006). 

Utilizando os dados coletados e o 
referencial teórico estudado para 
mostrar a importância de um sistema de 
informação gerencial em uma empresa de 
pequeno porte, a contabilidade gerencial 
está a serviço dos administradores 
da empresa, desenvolvendo novas 
ferramentas para dar suporte à gestão da 
organização e buscando atualizar-se no 
mercado a fim de oferecer informações 
mais claras e precisas aos gerentes da 
entidade.

2. IDENTIFICAR O GRAU DE 
UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES GERENCIAIS NAS 
EMPRESASDE PEQUENO PORTE

Esta seção objetiva identificar o grau de 
utilização dos sistemas de informações 
gerenciais nas empresas de pequeno 
porte. Endente-se que o Sistema de 
informação gerencial produz informações 
para diversos níveis de uma empresa e 
muito importantes na gestão dela mesma. 
Segundo Nakagawa (2010),

Quando falamos em teoria geral dos 
sistemas, queremos referir-nos à maneira 
ou abordagem holística com que se pode 
observar e resolver problemas complexos, 
e devido a esta postura pode-se chamá-
la de abordagem ou visão sistêmica. 
(NAKAGAWA, 2010, pp. 21).

Nesse sentido, devemos compreender a 
totalidade de um sistema dentro de uma 
entidade para que possamos resolver 
os problemas que possam aparecer na 
gestão da empresa.

Assim, o uso da informação na 
contabilidade gerencial é fundamental para 
a administração de uma empresa. Contudo, 
dentro de uma entidade de pequeno porte, 
a utilização da contabilidade gerencial é 
separada da administração da empresa. 
Essa informação é utilizada apenas quando 
desejada pela administração da entidade.

Tendo em vista que o mundo está cada 
vez mais informatizado e exige rapidez 
nas decisões, o administrador precisa 
estar sempre atualizado acerca do que 
se passa na empresa e necessita de 
informações que ajudem a selecionar a 
melhor alternativa para tomar decisões. 
Para isso ele precisa conhecer a atividade 
da empresa, sendo primordial um bom 
sistema de informação gerencial que o 
ajude nessa tomada de decisão, para que 
a troca de informação seja mais rápida.

Portanto, com esse trabalho, tem-se em 
vista saber qual o grau de utilização das 
informações gerenciais nas pequenas 
empresas, haja vista a contabilidade 
gerencial tratar de coleta, apresentação 
e interpretação dos fatos econômicos. 
Usa-se o termo contabilidade gerencial 
para representar a atividade de uma 
organização. Conforme Padoveze (2007),

A contabilidade 
gerencial está 
a serviço dos 

administradores 
da empresa, 

desenvolvendo novas 
ferramentas para 

dar suporte à gestão 
da organização e 

buscando atualizar-
se no mercado a 
fim de oferecer 

informações mais 
claras e precisas aos 

gerentes.
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A contabilidade gerencial é relacionada 
com o fornecimento de informações para 
os administradores – isto é, aqueles que 
estão dentro da organização e que são 
responsáveis pela direção e controle de 
suas operações. (PADOVEZE, 2007, p. 36).

Desse modo, a contabilidade gerencial é 
responsável por fornecer informações para 
os administradores, com as quais tomarão 
a decisão que vai ajudar a empresa no 
crescimento dos recursos econômicos. 
Desta forma, o tipo de informação 
comunicada provoca ações que 
determinam o desempenho da empresa. 
Por isso se faz necessário um Sistema de 
Informação Gerencial.

Quando falamos de sistemas de 
informação, não falamos somente do 
programa em si, o software, mas de 
pessoas, de metodologias; pessoas que 
possam manusear esse sistema e usar 
essa informação para o progresso da 
empresa. Desta maneira, os sistemas 
de informações gerenciais geram 
informações que estarão sempre se 
realimentando, de modo a fechar o ciclo 
informacional e começar outro. Segundo 
Rosana, Gonçalves e Riccio (2009),

O sistema de informações de apoio 
operacional e gerencial é um sistema que 
integra usuários e TI com o fim de fornecer 
informações e dar suporte às operações e 
funções de administração, à tomada de 
decisão e ao controle, em quaisquer dos 
níveis da gestão empresarial: operacional 
e/ou gerencial e/ ou estratégico. (p. 13)

A partir desse conceito de sistema de 
informações, podemos dizer que ele é um 
conjunto de elementos que, organizados, 
podem trazem um melhor desempenho 
para a empresa.

Sistemas abertos são aqueles em que, 
dentro de uma organização, não há uma 
diferença entre eles, entre o ambiente e o 
sistema; a empresa é um sistema aberto 
e o homem e todos os seres vivos são 
sistemas abertos. Nos sistemas fechados, 
não há uma divisão entre o sistema e o 
ambiente, isto é, as fronteiras são fechadas, 

são eles: máquinas, motores e quase toda 
tecnologia inventada pelo homem.

Assim entende-se que qualquer entidade, 
seja de pequeno porte ou grandes 
corporações, tem condições de manter 
um sistema contábil de informação. O 
sistema tem que incorporar todos os 
dados de acordo com a necessidade 
da empresa; cada empresa tem sua 
necessidade e deve ser analisada antes 
de programa um sistema de informação.

2.1 Percurso Metodológico da Pesquisa

Utiliza-se da metodologia dialética, por 
ser uma metodologia lógica. Necessita ser 
fundamentada e, não, suposta, e não é 

adaptável de forma adequada às ciências 
exatas e naturais: Demo (1985) assevera 
que metodologia é uma preocupação 
instrumental; trata das formas de se 
fazer ciência; e cuida dos procedimentos, 
das ferramentas, dos caminhos.

Todo trabalho científico exige uma 
organização dos dados e utilização de 
métodos específicos e determinados 
previamente. Esses métodos ou 
metodologia, segundo Lakatos e Marconi 
(2003), são "A Metodologia é o tópico do 

projeto de pesquisa que abrange maior 
número de itens, pois responde às seguintes 
questões: Como? Com quê? Onde? 
Quanto?". Por isso a metodologia utilizada 
é de suma importância para conquistar 
os objetivos traçados no projeto para 
confirmação ou negação das hipóteses.

A metodologia é o estudo dos métodos, 
que sendo assim é uma forma de 
expressar o conhecimento científico. O 
método científico estuda a existência de 
verdades gerais que sirvam de base para 
alcançar conhecimentos novo, Lakatos e 
Marconi (2003) consideram que:

Assim o método é o conjunto das atividades 
sistemáticas operacionais que, com maior 
segurança e econômica, permite alcançar 
o objetivo – conhecimentos validos e 
verdadeiros – traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando 
as decisões do cientista. (p. 83).

Utilizando-se do método dialético, que 
consiste na formulação de perguntas e 
respostas, traz à tona todas as falsas 
concepções. Na dialética, ocorre a 
negação da negação como algo positivo, 
pois essa polaridade entre a negação 
e afirmação implica negação, mas de 
negação da negação surge a afirmação. 

Para Engels (2008),

Na dialética não há nada de definitivo, 
de absoluto, de sagrado; se nega sua 
contrária, negando a primeira que é a 
antítese, por sua vez negada, obtém, 
assim, a síntese, que é a negação da 
tese e antítese. (ENGELS 2008 p. 43).

Baseado em acontecimentos observados, 
a abordagem é feita de forma qualitativa. 
Assim, analisou-se a importância dos 
sistemas gerenciais dentro de uma 
pequena empresa comercial de Timon/
MA, onde comparamos empresa que 
utiliza o sistema gerencial e empresa que 
não utiliza. Para tanto foram realizadas 
entrevistas durante o mês de dezembro 
de 2021 com todos os funcionários da 
empresa analisada.

3. CARACTERIZAÇÃO DO MODUS 
OPERANDI DE UM SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO GERENCIAL DENTRO DE 
UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

O administrador 
precisa estar 

sempre atualizado 
acerca do que se 
passa na empresa 

e necessita de 
informações 
que ajudem a 
selecionar a 

melhor alternativa 
para tomar 
decisões.
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Esta seção objetiva a caracterização 
do modus operandi em um sistema de 
informação gerencial dentro de uma 
empresa de pequeno porte.

Pode-se demostrar um sistema 
de informação como um conjunto 
de recursos humanos, materiais, 
tecnológicos e financeiros agregados, 
segundo sequência lógica para o 
processamento dos dados e tradução em 
informações, para permitir às empresas 
a execução dos seus objetivos principais. 
Os sistemas classificam-se em: Sistemas 
de Informações de Apoio às Operações 
e Sistema de Informação de Apoio à 
Gestão.

Os sistemas de Informação de Apoio 
às Operações nascem do planejamento 
e do controle das diversas áreas 
operacionais da entidade; estão juntos ao 
sistema físico-operacional e surgem da 
necessidade de desenvolver as operações 
fundamentais da firma. Podemos dizer 
que são criados para a necessidade 
dos administradores da empresa. Como 
exemplo, citamos: sistema de informação 
de controle de estoque, de processo de 
produção, de planejamento, de compras, 
controle de recursos humanos entre 
outro. Segundo Padoveze (2012),

Os sistemas de informação de Apoio 
às Operações têm como objetivo 
auxiliar os departamentos e atividades 
a executar suas funções operacionais 
(compras, estocagem, produção, vendas, 
faturamento, recebimentos, pagamentos, 
qualidade, manutenção, planejamento e 
controle de produção etc. (p.45.). 

Dessa forma, compreende-se que o 
sistema tem que oferecer suporte 
às atividades executadas dentro de 
uma empresa, auxiliando as funções 
operacionais e a necessidade dos 
administradores.

Já no Sistema de Apoio à Gestão 
está em contato direto com a vida 
econômico-financeira da empresa e é 
essencial a avaliação de desempenho 
dos administradores internos. São 
utilizados principalmente pelas áreas 
administrativas e financeiras da empresa, 
como uma forma de planejamento e 
controle financeiro da empresa e para 
avaliar o desempenho dos negócios.

Para que um sistema de informações 
empresarial funcione adequadamente, 
é essencial uma perfeita integração 
desses dois grandes grupos de sistema. 
Exemplificando, a aplicação de um 
sistema de compras deve ser totalmente 
fundamentada no sistema de estoque e 
avaliada pela administração da empresa. 
Isso significa uma perfeita interação entre 
os sistemas operacionais e os Sistemas 
de Apoio à Gestão.

Na contabilidade gerencial, é essencial 
que tenha uma caracterização, 
uma união de todos os sistemas de 
informação necessários para a gestão 
do sistema empresarial. A definição 
de quais informações deve constar no 
sistema de informação gerencial parte da 
necessidade da empresa.

De acordo com Atkinson et al. (2011), 
“a informação contábil gerencial difere, 
dependendo do nível da organização”, ou 
seja, cada empresa tem que ser analisada 
para que o sistema de informação seja 
adequado a suas necessidades.

A estrutura de um sistema de informação 
gerencial deve partir da análise do 
ambiente externo até a definição das 
necessidades informacionais para que 
as saídas e entradas nos sistemas sejam 
coerentes com os objetivos do sistema 
gerencial da empresa. Cada relatório 
emitido pelo sistema deve ser estudado 
em termos de modelo de decisão, e, 
consequentemente, ser criado um modelo 
de informação a ser aplicado em todas as 
transações de cada evento econômico, 
visando a sua utilização dentro do modelo 
de decisão. De acordo com Padoveze 
(2012),

Movimento de integração mundial das 
empresas transnacionais, exigindo 
tratamento único e em tempo real das 
informações; A tendência de substituição 
de estruturas funcionais por estruturas 
ancoradas em processos; A integração, 
viabilizada por avanços na tecnologia 
de informação, dos vários sistemas de 
informação em um sistema (p. 46).

Portanto, é fundamental para o 
desenvolvimento da empresa, seguir o 
avanço da tecnologia em que ele possa 
ter acesso a essa informação em tempo 
real, para isso é necessário à implantação 

de um sistema gerencial. Este sistema 
deve coletar de forma rápida, precisa e 
automática, as informações de todos os 
outros sistemas empresariais.

A proposta de um sistema de informação 
gerencial é a construção de um sistema 
que atenda a empresa como um todo 
dentro de um conceito de integração total.

4.  COMPREENDER SOB O 
ASPECTO DA COMPETIVIDADE 
QUE INDICADORES DEVEM SER 
AVALIADOS DENTRO DE UM 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Esta seção objetiva compreender sob 
o aspecto da competitividade que 
indicadores devem ser avaliados dentro 
de um sistema de informação.

Os Sistemas de Informação já vêm sendo 
utilizados pelas empresas de grande 
porte, porém nota-se que as micros e 
pequenas empresas são diferentes. Para 
a maioria dessas empresas, é recente a 
implantação de tecnologias de sistemas 
de informação, o que pode ser justificado 
pelo fato de que, até pouco tempo, havia 
a ausência do entendimento, por parte 
dos administradores dessas empresas, 

Pode-se demostrar 
um sistema de 

informação como um 
conjunto de recursos 
humanos, materiais, 

tecnológicos e 
financeiros agregados, 

segundo sequência 
lógica para o 

processamento dos 
dados e tradução em 

informações.
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Quadro 2 - Tipologia da pesquisa sobre a importância da necessidade dos 
sistemas de informação para a melhoria 
dos processos nessas empresas, além 
dos elevados custos de implantação 
desses sistemas. Além disso, sabe-se 
que as pequenas empresas possuem 
uma realidade diferente, com recursos 
limitados, o que faz com que os processos 
não aconteçam de forma semelhante ao 
que se vê em grandes empresas.

A agilidade nos processos e a grande 
capacidade de processamento e 
armazenamento das informações 
proporcionadas pelos equipamentos 
de informática fazem dela o maior e 
melhor instrumento da gestão dos bens 
intangíveis e serviços de uma empresa. 
Nas pesquisas realizadas para este estudo, 
detectou-se, de forma exacerbada, a falta 
de informação a respeito do sistema de 
informação gerencial, ou por não ter 
domínio sobre a tecnologia ou porque 
algumas empresas ainda usam sistema 
manual para ter o controle da entidade e 
poder gerenciá-la.

Sabe-se que o objetivo básico da 
informação em uma organização 
empresarial é auxiliar os responsáveis 
pela administração da empresa a alcançar 
seus objetivos utilizando os recursos 
disponíveis, sendo eles: equipamentos, 
tecnologia, pessoas, materiais. 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida nas 
empresas Virtual Construção, e Machado 
Construções, ambas são regime de 
varejo de materiais de construções. A 
pesquisar foi realizada no dia 5/12/2021. 
O primeiro local a ser visitado foi Virtual 
Construção (aqui chamada de empresa 
A). No horário de 15h02, com duração 
de meia hora, o entrevistado foi o 
proprietário da empresa, e após Machado 
Construções (aqui chamado de empresa 
B) às 11h, com duração de 45 minutos – 
a entrevistada foi a gerente da empresa. 
Apenas um questionário foi utilizado para 
ambas às empresas objeto de pesquisa.

A partir da análise das entrevistas 
realizadas com os colaboradores, foi 
possível observar que o sistema de 
informação gerencial possibilitou maior 
organização, formalização e padronização 
do trabalho. Na percepção do entrevistado 
A, o novo sistema “profissionalizou as 

rotinas de trabalho”. Além disso, facilitou 
o fluxo e acesso às informações. Segundo 
o entrevistado B, no sistema antigo, 
“não se conseguia acompanhar todo o 
processo da gestão da empresa”.

Ambas as empresas instalaram o 
sistema recentemente; antes utilizavam 
o sistema empírico. O novo sistema 
agrega as informações em um único 

local, sendo acessadas mais facilmente 
pelos colaboradores. A formalização e 
padronização foram percebidas porque 
passou a existir uma maneira única de 
armazenar e transmitir as informações. 

Constatou-se ainda uma maior agilidade 
nos processos, resultante da organização 
e agregação das informações. Um 
exemplo para isso é o cadastro de 
clientes, que antes ficava em um arquivo 
no caderno e, então, cada novo trabalho 
que era aberto despendia um tempo 
maior para buscar as informações do 
cliente e atualizá-las, o que hoje não é 
necessário, porque todas as informações 
cadastrais e pedidos do cliente ficam 
salvas no sistema.

Outra constatação foi a de que os 
colaboradores passaram a ter maior 
flexibilidade para organizar suas 
rotinas diárias. No sistema anterior 
ao sistema de informação gerencial, o 
proprietário determinava as atividades 
a serem realizadas no dia pelos 
demais colaboradores, sem que esses 
soubessem o prazo final do trabalho. 
Com o sistema de informação gerencial, 
todos os colaboradores têm acesso às 
informações do trabalho e ao prazo 
de entrega, e cada um organiza sua 
rotina para cumprir o prazo. Nesse 
sentido, observa-se uma desvantagem 
do sistema anterior, considerando-
se que cada profissional, na sua área 
de atuação, tem maior domínio do 
tempo necessário para realizar suas 
tarefas. Segundo Crepaldi (2007), a 
contabilidade gerencial está sofrendo 
mudanças importantes para refletir 
o novo ambiente desafiador que as 
empresas enfrentam. Informações 
precisas, oportunas e pertinentes 
sobre a economia e o desempenho das 
empresas são cruciais para o sucesso 
organizacional. (p. 25).

Dentro desse contexto, e de acordo com 
as modalidades criadas pela denominada 
“Nova Economia”, na era digital e na 
velocidade em que se desenvolvem os 
sistemas empresariais, o conhecimento 
de tais fatores é de maior importância 
para a gestão da entidade.

Percebidas algumas das principais 
variáveis de que dependem as empresas 
para um bom desempenho, sua análise 
e desenvolvimento, nota-se que o 
sistema de informação gerencial ocupa 
papel fundamental. Nas organizações, 
o sistema possui grande poder na 
hora de tomada de decisão, nos mais 
variados modelos de gestão e com as 
mais diversas ferramentas gerenciais. 
O controle dos dados e a geração das 
informações favorecem o gerenciamento 
organizacional, permitindo um melhor 
acompanhamento das operações da 
empresa e de seus resultados, em todos 
os níveis e mercados.

A seguir apresentam-se a análise da 
percepção dos funcionários entrevistados 
em relação aos dois sistemas, 
considerando-se pontos positivos e 
negativos, e sugestões para melhorias.

Cada relatório 
emitido pelo 
sistema deve 

ser estudado em 
termos de modelo 

de decisão, e, 
consequentemente, 

ser criado um 
modelo de 

informação a ser 
aplicado em todas 

as transações 
de cada evento 

econômico, 
visando a sua 

utilização dentro 
do modelo de 

decisão.
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Desde o início de suas atividades, o 
fluxo de trabalho da loja de materiais de 
construções era organizado diariamente 
pelo profissional responsável pelo 
atendimento dos clientes. Esse profissional 
era responsável por anotar no caderno 
nome do cliente e a especificação do 
pedido de compra. O fluxo de informação 
entre os outros setores (produção, 
planejamento e atendimento) acontecia 
de forma verbal. Nesse sistema, não 
havia um documento descrevendo esse 
processo.

Com o rápido crescimento da loja e o 
consequente aumento do fluxo de vendas, 
percebeu-se que esse sistema não 
acompanharia as novas necessidades da 
loja. Então, decidiu-se buscar um sistema 
de gestão que permitisse uma melhor 
distribuição e acompanhamento do fluxo 
de vendas e administração da empresa.

A implantação do sistema de 
informação gerencial permitiu que a 
loja acompanhasse todas as etapas 
do processo de vendas até a entrega, 
iniciando com a geração do pedido. 
Com o novo sistema são designados 
os responsáveis, prazo, trabalho a ser 
realizado e a sua descrição.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do trabalho desenvolvido, foi 
possível alcançar os objetivos do estudo, 
que era analisar o sistema de informação 
gerencial em que o administrador de uma 
empresa de pequeno porte comercial 
possa usá-lo de forma a auxiliar na gestão 
da entidade. Além disso, foi possível 
fazer algumas sugestões de melhoria na 
utilização de sistemas de informação por 
pequenas empresas. 

De forma geral, o estudo possibilitou um 
entendimento bastante profundo quanto 
à utilização de sistemas de informação 
em uma empresa de pequeno porte. No 
caso estudado, o sistema de informação 
gerencial, se comparado com o abordado 
na teoria, se apresenta de forma precária. 
Entretanto, foi possível observar que o 
ganho gerado pela sua aplicação, mesmo 
que de forma a não atender aos preceitos 
dos teóricos, trouxe amplos e profundos 
benefícios para a empresa, que passou a 
aplicar o sistema de informação não em sua 
totalidade, mas pelo menos de forma parcial. 

Considerou-se, portanto, estratégico o 
sistema de informação gerencial utilizado 
pela empresa por facilitar a identificação 
dos erros e acertos, possibilitando 
melhorias contínuas nos processos de 
aperfeiçoamento no desenvolvimento 
dos colaboradores nas funções que 
desempenham. Essas informações, 
quando bem analisadas, permitem a 
otimização dos resultados financeiros e 
não financeiros.

Pode-se perceber, por meio desse estudo, 
que, sanados os problemas iniciais 
para a implementação dos sistemas de 
informação, tais como o desconhecimento 
dos benefícios e o alto investimento sem a 
garantia de retorno, também na pequena 
empresa os resultados são positivos. 
Além disso, sistemas informais e manuais 

podem ser insuficientes para ajudar a 
organização a atingir suas metas de 
crescimento na empresa, tornando  mais 
difícil as informações serem confiáveis.

Estudos futuros abrangendo uma amostra 
maior poderão aprofundar o conhecimento, 
demonstrando outros pontos positivos 
do uso de sistemas de informação em 
pequenas empresas e estimulando que 
empresas desse porte busquem maior 
aperfeiçoamento e profissionalização da 
gestão com o uso desses sistemas. 
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A contabilidade 
gerencial está 

sofrendo mudanças 
importantes para 
refletir o novo 

ambiente desafiador 
que as empresas 

enfrentam. 
Informações 

precisas, oportunas 
e pertinentes 

sobre a economia 
e o desempenho 
das empresas 
são cruciais 

para o sucesso 
organizacional.



Como reconhecimento do trabalho 

que desenvolvi fui convidada a ser 

presidente na Academia de Ciências 

Contábeis do meu estado e fiquei muito 

feliz pois era mais uma oportunidade 

de disseminar e abarcar a contabilidade 

de modo científico no nosso estado. De 

lá, da graduação, até hoje, vinte anos 

depois, a Contabilidade só me trouxe 

resultados positivos e importantes e 

a cada dia eu vejo o quão necessária 

é esta ciência para o desenvolvimento 

de um país com credibilidade, saúde 

econômica e resultados positivos. 

Como é atuar na presidência da 

Academia Tocantinense de Ciências 

Contábeis – ATOCCON? 

Independente do posto que ocupo 

na Academia, tenho muita satisfação 

em desenvolver trabalhos na área de 

pesquisa e científica da contabilidade, 

e é este o trabalho que considero 

mais importante da Academia. Quando 

presidente, tenho oportunidade da 

Conversa Afinada

Entrevista com 
Lidiane dos Santos Silva

Como iniciou nesta área e 

quais foram os mais relevantes 

aprendizados que a contabilidade 

lhe proporcionou até os dias atuais?

A vontade de fazer contabilidade veio por 

inspiração na profissão dos meus pais, 

técnicos em contabilidade na época, 

hoje contadores. A vivência com ambos 

acabou mostrando os caminhos na minha 

carreira. Apesar de ter caminhado junto 

com eles em empresa contábil durante 

dez anos, a minha carreira se tornou 

acadêmica desde o primeiro dia após 

a colação de grau., onde desenvolvia 

trabalhos na área técnica durante o dia 

e era docente na universidade todas 

as noites. Caminhei da área privada á 

área pública e com isso acabei tendo 

resultados muito importantes no meu 

processo de aprendizagem, onde pelas 

minhas experiências pude aceitar muitos 

desafios. Foi por meio da contabilidade 

que pude desenvolver projetos com 

centenas de pequenos negócios e 

aceitar o desafio de propiciar mudanças 

substanciais na vida destas empresas, a 

partir daí o lado científico foi despertado 

e comecei a desenvolver pesquisas para 

entender melhor os resultados dos meus 

projetos de extensão e nascia a partir 

disso um compilado de textos em que 

eu sentia a necessidade de divulgar e  

o lado da produção científica se tornava 

cada vez mais forte, foi quando eu resolvi 

abraçar totalmente minha carreira 

na educação. Comecei em trabalhos 

de consultoria e instrutoria formando 

pequenos empresários com o apoio 

de uma instituição muito conhecida 

na qual era credenciada, o SEBRAE. 

Depois por meio de necessidade 

individual pesquisei junto a projetos 

desenvolvidos nas universidades nas 

quais trabalhei e a vontade de explorar 

mais o meu conhecimento quanto ao 

curso de ciências contábeis fez com 

que me credenciasse como avaliadora 

de cursos do MEC/INEP, onde tive 

a oportunidade de viajar o Brasil 

autorizando e reconhecendo cursos 

e o melhor, entendendoo a diferença 

cultural onde a ciência é aplicada. 
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liderança destes projetos, o que talvez 

propicie mais oportunidades. Temos 

na Academia do Tocantins, o desafio 

de toda instituição no início, agregar 

na comunidade técnica o desejo e a 

vontade de participar efetivamente 

das ações da instituição mas vamos a 

cada dia vencendo este desafio. Atuar 

como presidente de uma organização 

tão importante para o desenvolvimento 

científico da contabilidade é uma missão 

que compactua com os propósitos da 

minha carreira, porém estes propósitos 

estariam atrelados a qualquer cargo 

dentro da academia, pois faço porque 

entendo qual a minha missão de vida 

como profissional. 

Tratando das transformações na 

área contábil, principalmente pós 

pandemia, como fica o cenário da 

profissão contábil na sua opinião? 

O mundo atual espera por profissionais 

cada vez mais dedicados a ofertar 

serviços personalizados, temos que 

nos preocupar em nos fazer presentes, 

por mais que por muitas vezes não 

possamos estar realmente no mesmo 

local do cliente, é um papel mais 

consultivo e analítico, devendo propiciar 

ao cliente informações substanciais para 

a tomada de decisões. A contabilidade 

é o verdadeiro propulsor da retomada 

dos negócios, é o ponto de partida, os 

profissionais contábeis podem auxiliar 

em todo esse processo garantindo a 

continuidade e o gerenciamento dos 

serviços das organizações. Deste modo 

o cenário da profissão contábil é de 

crescimento e de reconhecimento. 

Na sua visão, como está o 

desenvolvimento dos profissionais 

contábeis do Tocantins e quais são 

as principais tendências no âmbito 

do aprimoramento acadêmico 

brasileiro? 

O Conselho (CRC) tem sua câmara de 

desenvolvimento profissional com a 

função de coordenar todo o trabalho 

voltado ao aperfeiçoamento da 

profissão contábil no Estado, e tem a 

função de planejar e executar projetos, 

como palestras, cursos, seminários 

entre outras, acompanhando todas as 

mudanças recentes que acontecem no 

âmbitos da contabilidade, sinto esse 

papel muito bem desenvolvido e com 

a direção de profissionais que acredito, 

no entanto é necessária cada vez mais a 

participação nestes eventos organizados 

pelas instituições contábeis, ainda 

precisamos de mais adesão. Estamos 

quanto ao âmbito acadêmico precisando 

de mais recursos de incentivo às 

pesquisas e de mais divulgação das 

pesquisas que fazemos. Porém no 

estado do Tocantins estamos muito 

felizes com a participação em projetos 

como o Conexão Brasil, onde podemos 

colaborar com as mudanças das DCNs e 

as mudanças importantes que deverão 

ocorrer na grade curricular do curso de 

Ciências Contábeis.  

Como especialista em Gerência 

Contábil, Auditoria e Controladoria 

você vê uma ressignificação 

dessas áreas para o melhor 

desenvolvimento de empresas e 

entidades? 

Sim , muita mudança e como dito antes, 

um reconhecimento de quem realmente 

precisa tomar decisões importantes. A 

contabilidade gerencial já se tornou um 

braço das organizações e a Auditoria 

necessária haja vista que é preciso ter 

segurança nas informações para uma 

decisão de qualidade. A controladoria 

para as empresas que crescem 

ressignifica-se todos os dias, pois é 

preciso ferramentas de controle para 

gerenciamento do negócio, negócio este 

que muda todos os dias, que inova e que 

precisa de adaptação ao seu modelo. 

O papel da mulher como líder na 

área contábil 

Gostaria de dar destaque a importância 

de mulheres em cargos de liderança 

na contabilidade, sinto a cada dia 

que precisamos estar presentes nas 

decisões diárias da classe. Precisamos 

nos apoiar e incentivar umas às outras. 

É preciso se comprometer e se dedicar 

à classe para que cresçamos juntas 

e colaboremos historicamente nas 

mudanças necessárias da contabilidade 

no nosso país. Um agradecimento às 

mulheres que nos inspiram todos os dias 

e um incentivo àquelas que ainda não 

estão desempenhando este papel. 
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Empreendedorismo e Negócios Sociais: 
uma pesquisa realizada com acadêmicos 
em uma instituição de ensino
Luyane Bruno Durães Bezerra, Graduanda em Ciências Contábeis, Universidade Católica Dom Bosco 
Eloir Trindade Vasques Vieira, Doutora em Ciências, Universidade Católica Dom Bosco

e os resultados apontaram que 64,6% 

dos respondentes se declaram dispostos 

a abrir uma empresa contra 35,4% 

que responderam “não”.  Dos que 

se dispuseram a empreender, 77,8% 

alegaram que parte do lucro revertido aos 

sócios seria revertida a causas sociais, 

observando, portanto, que existe uma 

possível aceitação de negócios sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Negócios Soci-

ais; Empreendedorismo; COVID-19 

e Inovação.

uma possibilidade de abertura de 

empresas, que são os negócios sociais; 

empresas que buscam que os sócios 

retornem o capital investido, mas que 

também os lucros possam ser repassados 

às questões sociais ou ambientais. Dessa 

forma, além deste item, a pesquisa, 

por meio de levantamento de um 

questionário, identificou a opinião dos 

acadêmicos de uma instituição de ensino 

sobre o interesse, ou não, de abrir uma 

empresa e, se aberta, se esta teria por 

objetivo um negócio social. Assim foi 

aplicada uma pesquisa quanti-qualitativa, 

RESUMO

Uma das curiosidades que se pode suscitar 

ao se realizar uma graduação é se, ao 

final do curso, o acadêmico continuará 

sua caminhada com a abertura de uma 

empresa, ou se será funcionário de uma. 

Outra situação é que o acadêmico, ao 

pensar em empreender, se depara com 

informações preocupantes, tais como: 

que, de acordo com pesquisa do mapa 

de empresas, foram fechadas 437.787 

empresas no primeiro quadrimestre de 

2021 (BRASIL, 2021). Portanto, este 

trabalho teve por objetivo apresentar 



2 REFERENCIAL TEÓRICO

Quando se fala sobre empreendedorismo, 
sobre abertura de negócios, vários são 
os autores que retomam a questão 
de negócios inovadores, porém, antes 
de falarem sobre inovação, cabe o 
conceito de empreendedor, que segundo 
Chiavenato (2012, p.23), “é a pessoa que 
faz acontecer, tem o chamado tino para os 
negócios, aquele que consegue identificar 
oportunidades de negócios onde outros 
não enxergam”. Já para Dolabela (2006), 
empreendedor é aquele que transforma 
sonhos em realidade.

Dessa forma, evidencia-se que ter um 
sonho não é fator de realização de negócio, 
mas se faz necessário transformar este 
sonho em ideia de negócio, ideia esta que 
requer condições para a sua realização. 
Algumas instituições, como o Sebrae 
(2020), reportam a importância de que 
o empreendedor tenha características 
empreendedoras, inclusive são vários 
os autores que reforçam a necessidade 
de que este empreendedor as possua. 
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1  INTRODUÇÃO

Evidencia-se que cresce a cada dia 

mais pessoas preocupadas com 

outras questões além da renda, 

sejam questões sociais, tais como a 

criminalidade, a discriminação racional, 

ou preocupações econômicas, como 

a ausência de renda, e preocupações 

relativas às questões ambientais, tais 

como o uso indiscriminado do solo, a 

questão dos resíduos ou, até mesmo, o 

consumo consciente dos alimentos.

Quando uma empresa é aberta, em 

alguns casos, gera-se uma cadeia de 

benefícios não somente a envolvidos, 

gestores e funcionários; também podem 

ser gerados emprego e renda para 

toda uma comunidade. Dependendo 

da atividade, todo o entorno pode vir 

a ser beneficiado. Pequenas e médias 

empresas têm suas particularidades, 

com gestão diferenciada, seja pelos 

valores de faixa de faturamento ou pela 

quantidade de funcionários, merecendo 

atenção redobrada em suas ações, 

ainda mais se aberta com o foco de 

atender a uma necessidade que não é 

atendida pelas demais.

Dessa forma, ao buscar atingir o objetivo 

da pesquisa, serão apresentados 

referenciais teóricos sobre os seguintes 

temas: inovação, empresa, negócios 

sociais, negócios inclusivos,  modelo 

canvas e modelo canvas para negócios 

sociais. É apresentada uma pesquisa 

quali-quantitativa com os resultados 

da pesquisa aplicada aos acadêmicos 

do curso de Ciências Contábeis de 

uma universidade da cidade de Campo 

Grande, que identifica se conhecem e 

se têm interesse por empreender; e, se 

ao  abrir a empresa, a intenção é abrir 

uma empresa normal que busca lucro 

ou uma empresa social. 

Vilpoux e Leite (2006) consideram 
importante que pelo menos um dos 
participantes da economia solidária 
tenha perfil empreendedor.

O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro 
e Pequena Empresa (Sebrae, 2017) 
considera que são dez as características 
empreendedoras, sendo:

1. Busca de oportunidade e iniciativa: 
trata da capacidade de que esta 
pessoa que busca empreender busque 
novidades, obtendo proatividade frente 
aos desafios a serem enfrentados.

2. Persistência: o empreendimento pode 
vir a não a ter sucesso no primeiro mês. 
Assim deve-se persistir, insistir, mudando 
inclusive, se for necessário, seus planos 
frente aos desafios – isso deve ser 
premissa desse empreendedor.

3. Correr Riscos Calculados: característica 
daquele que antecipa os problemas 
futuros, efetuando análise e projetando 
possibilidades.

4. Exigência de Qualidade e Eficiência: 
pretende-se que o produto ou serviço a 
ser apresentado ao cliente tenha padrões 
de qualidade, buscando oferecer o 
melhor.

5. Comprometimento: a responsabilidade 
pela empresa é do empreendedor, 
inclusive colocando seu sacrifício pessoal 
frente ao desafio de entregar um produto 
ou serviço.

6. Busca de Informações: cabe ao 
empreendedor a busca de novidades 
e de informações sobre sua empresa, 
envolvendo-se pessoalmente nessa ação.

7. Estabelecimento de Metas: cria 
objetivos futuros mensuráveis, possíveis 
de serem alcançados.

8. Planejamento e Monitoramento 
Sistemático: efetua análise de todos 

Quando uma empresa 
é aberta, em alguns 
casos, gera-se uma 
cadeia de benefícios 

não somente a 
envolvidos, gestores 

e funcionários; 
também podem ser 
gerados emprego e 
renda para toda uma 

comunidade.



os fatos realizados, planejando e 
monitorando as ações passadas, 
acompanhando inclusive com indicadores 
os dados verificados.

9. Persuasão e rede de contatos: 
capacidade de persuadir pessoas, de 
convencer pessoas e de utilizar toda a sua 
rede de contatos nessa ação.

10. Independência e Autoconfiança: 
o empreendedor precisa acreditar no 
seu próprio negócio e ter convicção no 
negócio que pretende empreender.

Pesquisas apontam, a cada dia mais, a 
importância dos empreendedores para o 
desenvolvimento do país. Drucker (1987, 
p.39) já dizia que “os empreendedores 
inovam e que a inovação é o instrumento 
específico do empreendedor”. Pode ser 
considerado também como ato de inovar, 
o fazer diferente; de atender a um produto 
ou serviço que ainda não foi atendido por 
outras pessoas.

Assim nasce o contexto também de 
inovação no campo social, de fazer algo 
de diferente para as pessoas, para a 
humanidade. Para Bignetti (2011, p.04), 
”a inovação social surge como uma das 
formas de se buscarem alternativas 
viáveis para o futuro da sociedade 
humana”. Outros autores, como Murray et 
al.(2010), reportam que a diferença entre 
a inovação tradicional e a inovação social 
se refere aos resultados; que, no campo 
social, são de interesse da grande maioria 
e, não, especificamente, dos gestores.

Pesquisas apontam também que muitos 
são os empreendedores que abrem 
empresas por necessidade e que sem 
terem fonte de renda resolvem abrir 
um negócio objetivando suprir suas 
necessidades de renda; outros, de outra 
forma, abrem pela oportunidade de 
vislumbrem possibilidades de sucesso 
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onde outros não estejam vendo, cuja 
segunda hipótese se caracteriza como 
mais viável de sucesso frente a primeira 
(SEBRAE, 2017). Esta é uma preocupação 
que ocorre ainda mais em função 
do momento crítico que o País está 
atravessando em função da Covid-19, o 
que reforça a necessidade de auxílio a 
esses novos negócios.

Especificamente após a pandemia da 
Covid-19,  vírus que acometeu o mundo, 
no início de ano de 2020, os negócios 
foram impactados sobremaneira, 
obrigando, inclusive, o fechamento de 
empresas. Pesquisas do Ministério da 

Economia, apresentada pelo Boletim 
quadrimental de 2021, apontou que 
“foram fechadas 437.787 empresas, 
representando aumento de 22,9% nos 
números de fechamento de empresas 
em relação ao terceiro quadrimestre de 
2020 e 23,1% em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2020”. Ocorre que outras 
pesquisas também apontaram que vários 
foram os auxílios, sejam por meio de 
campanhas de auxílio à população mais 
carente, seja pela geração de negócios 

que buscavam mais que o lucro, mas, sim, 
a atender a um objetivo social. 

Os autores Moizer e Tracey (2010) 
reforçam que a diferença entre uma 
empresa comum e uma mpresa social 
é a cultura empresarial, a qual não é 
focada em soluções de problemas sociais, 
mas tem foco em desenvolvimento de 
potencialidades; esta empresa precisa ser 
sustentável financeiramente.

A pergunta que se faz é se há uma 
diferencia entre a empresa tradicional 
e a social. São vários os autores que 
conceituam a palavra empresa, entre eles 
Chiavenato (2012).Todos à sua maneira 
retratam a importância de análise por 
parte dos gestores quanto ao fim desta, e 
que ela deve ser pensada separadamente: 
pessoa física, o dono, e a pessoa jurídica, 
a empresa.

Para o autor, não basta criar um 
empreendimento, mas se faz necessário 
gerir o negócio, de forma que ele tenha 
um ciclo de vida prolongado, buscando 
sempre retorno ao investimento efetuado. 
Alguns países já trabalham com esta 
tendência e alguns chamam de empresa 
social, outros de negócios sociais, outros 
de negócios inclusivos, outros negócios da 
base da pirâmide.

Grande enfoque sobre negócios sociais 
foi dado por Yunus (2006), inclusive 
ganhador do prêmio Nobel da Paz no ano 
de 2006. Criou o“Grameem Bank” em que 
emprestava dinheiro à população que não 
tinha condições de receber recursos dos 
bancos convencionais. Pela concepção de 
Yunnus (2018), ao criar um negócio social, 
os lucros gerados devem ser reinvestidos 
na própria empresa.

Os autores Chu (2007) e Harte London 
(2011) defendem um capitalismo inclusivo. 
Para esses autores, a riqueza está na base 
da pirâmide, Bottom of the Pyramid - BOP. 
Mesma premissa que se as empresas 

Os empreendedores 
inovam e que 
a inovação é 
o instrumento 
específico do 

empreendedor. Pode 
ser considerado 

também como ato 
de inovar, o fazer 

diferente; de atender 
a um produto ou 

serviço que ainda não 
foi atendido...



Ao abrir uma empresa, seja com fim 
comercial ou social, são várias as 
ferramentas de mensuração para verificar 
se esta ideia é viável; uma das propostas 
é o Business Model Canvas, considerando 
que um modelo de negócios deve ter o 
foco sua sustentabilidade. Este negócio 
deve se manter, pagando seus custos.

THE BUSINESS MODEL CANVAS

Trata-se de um modelo de negócios criado 
por Osterwalder e Pigneur (2011, p.26) 
cujos autores desrevem-no como: “a 
lógica de criação, entrega e captura de 
valor por parte de uma organização”. Esse 
modelo traz a sugestão de transformar 
uma ideia de negócios, colocando-a no 
papel; indica responderem em uma folha 
de papel, com nove blocos utilizados para 
modelar um negócio. Busca-se responder 
às perguntas: “Para quem será efetuado 
o negócio? O que será efetuado? Como 
serão realizadas as ações?”. E, por fim, 
quanto vai custar.

p.01) na qual conceituam negócios sociais 
como: “uma empresa como qualquer 
outra, que não depende de verba pública 
para sobreviver, nasce para resolver 
problemas sociais/ambientais e cujo 
lucro gerado é totalmente reinvestido na 
melhoria do negócio”.

De acordo com os autores Comini, Barki 
e Aguiar (2012), o Brasil adotou o nome 
negócios sociais, e são as instituições 
que seguem a tendência de associar 
reinvestimento na empresa, mas com 
distribuição, ou não, de dividendos.

Instituições do Sistema S também estão 
divulgando esse novo tipo de atividade 
empresarial.

Empreendimentos que focam o seu 
negócio principal na solução, ou 
minimização de um problema social ou 
ambiental de uma coletividade. Portanto, 
viabilidade econômica e preocupação 
social e ambiental possuem a mesma 
importância e faz em parte do mesmo 
plano de negócios (SEBRAE, 2017,p.20)
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trabalharão como intuito de inclusão 
social, poderão ganhar dinheiro investindo 
neste segmento. Uma empresa social 
pode ter o intuito de mudanças sociais ou 
ambientais, não necessariamente ligada 
a sua missão, pois pode ser considerada 
uma empresa com fins lucrativos.

Dessa forma, as características de 
inovação, ou de criatividade do 
empreendedor, podem ser fator de auxílio 
ao enfretamento de pandemias, de 
questões sociais ou ambientais, questões 
estas que, por vezes, não são atendidas 
pelos itens governamentais.

Borzaga e Bondini (2012), ao reportar a 
realidade europeia sobre empresas sociais 
reforçam que naquele país a missão da 
empresa é o bem-estar social, onde há 
adistribuição de lucros entre os acionistas, 
mas de forma restrita, ocorrendo também 
auxílio governamental e recebendo  auxílio 
de voluntários da própria comunidade.

No Brasil, também há a divulgação da 
Yunus Negócios Sociais Brasil (2018, 

Figura1: The Business Model Canvas (Modelo de negócios)

Fonte: Osterwalder, Pigneur2011
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Fonte: (SEBRAE, 2017)

Figura 2. Modelo Canvas para negócios 

São sugeridos que a verificação dos 
blocos do Modelo Canvas seja feita da 
seguinte ordem:

1. Customer Segments (Segmentos de 
Consumidores): onde sugere-se que seja 
apresentado para quem será realizado 
o negócio e onde sugere-se mapear 
cliente, colocando faixa etária, faixa 
salarial, maior informação possível sobre 
o cliente.

2. Value Propositions (Proposta de Valor): 
o que de valor será oferecido aos clientes 
e que necessidades dos clientes serão 
atendidas pela empresa. Qual é a razão 
pela qual os clientes comprarão desta 
empresa?

3. Channels (Canais): através de que 
canais sua empresa chegará a seus 
clientes e como funcionarão estes canais?

4. Customer Relationships 
(Relacionamento com o Consumidor): 
também entra no bloco do para quem, 
como a empresa conquistará seu cliente, 
costuma-se dizer, como conquistará seu 
cliente.

5. Revenue Streams (Fontes de Receita): 
sugere-se apresentar quanto e qual 
será o seu modelo de negócio. Serão 
provenientes de quais produtos ou 
serviços?

6. Key Resources (Recursos-Chave): 
quais são os recursos necessários para 
atender à proposta de valor?

7. Key Activities (Atividades-Chave): 
todas as ações ou tarefas são sugeridas 
às empresas apresentadas.

8. Key Partners (Parcerias-Chave): onde 
são reportados todos os fornecedores e 
parceiros que ajudarão esta empresa a 
entregar sua proposta de valor?

9. Cost Structure (Estrutura de Custos): 
quais são os custos que estão envolvidos 
para todas as atividades desenvolvidas 
no modelo de negócio?

Da mesma forma que são sugeridos 
modelo para empresas com fins 
lucrativos também foram adaptados para 
os negócios sociais-NS. Conforme será 
identificado na Figura 2. 

Na adaptação do Modelo Canvas para 
NS os itens solicitados, de acordo com o 
Sebrae (2017) são:

1. Oportunidade: deve ser informada qual 
possibilidade de mudança que o NS irá 
proporcionar.

2. Proposta de valor: informar o que será 
oferecido aos participantes ou como o NS 
irá melhorar a vida das pessoas.

3. Quais os beneficiários: informar para 
quem será criado este NS.

4.Relacionamento/Beneficiários: informar 
o relacionamento que cada segmento 
espera receber e manter com este NS.

5. Impacto social Pretendido: sugerir os 
resultados pretendidos com este NS.

6.Consequências: apresentar os impactos 
sociais e ambientais positivos esperados 
deste NS.

7. Atividades-Chaves: apresentar as 
principais atividades chaves para se 
atender a proposta de valor deste NS.

8. Recursos-Chaves: informar os recursos 
necessários para alavancar a proposta de valor.



Em relação aos dados obtidos, nota-se 

que foram assinaladas 97,9% da resposta 

sim, indicando que 47 pessoas das que 

responderam à pesquisa sabem o que 

significa empreendedorismo e apenas 

2,1% que corresponde a 1 pessoa não 

sabe o que é empreendedorismo.

Ainda nesse contexto de 

empreendedorismo, foi verificado, 

conforme o Gráfico 2, se as pessoas se 

consideram empreendedores.

Gráfico 2 –Você se considera um 

empreendedor?

Das respostas obtidas, 58,3% 

responderam que não se consideram 

empreendedores e 41,7% 

responderam que sim, consideram-se 

empreendedores. Observa-se que a 

maioria não se considera empreendedor, 

sendo possível a análise de um perfil de 

pessoas que provavelmente não têm 

acesso a esse assunto ou não ouviram 

falar sobre ele.

Com a ideia de traçar melhor o perfil 

empreendedor de quem respondeu à 

pesquisa, o Gráfico 3 apresenta o que 

vem à mente das pessoas quando o 

assunto é empreendedorismo.

3 METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo da pesquisa, que 
é identificar se os acadêmicos do curso de 
Ciências Contábeis de uma universidade 
da cidade de Campo Grande  conhecem 
e têm interesse em empreender e, se ao 
abrir a empresa, a intenção é abrir uma 
empresa normal que busca lucro, ou 
uma empresa social, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e aplicada uma 
pesquisa quanti-qualitativa, por meio de 
um questionário virtual, disponibilizado 
pelo google forms (ferramenta do 
Google que permite o campartilhamento 
e disponibilização das respostas via 
internet). 

O universo da pesquisa compreendeu 
48 respostas dos 92 acadêmicos que 
receberam link. Esse questionário foi 
a ferramenta utilizada para nortear 
a pesquisa e conhecer a opinião dos 
acadêmicos sobre o objeto da pesquisa.

4 RESULTADOS

A fim de cumprir o objetivo do presente 
artigo, foram realizadas perguntas, 
sendo que o Gráfico 1 representa 
se os entrevistados sabem o que é 
empreendedorismo.

Gráfico 1 –Você sabe o que 
empreendedorismo?
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9. Parceiros-chaves: apresentar os 

parceiros e pessoas e empresas que 

poderão auxiliar o NS.

10. Resistências: quais obstáculos que 

este NS já tem previsto?

11. Custos: informar os cursos deste NS, 

inclusive com previsão anual de gastos.

12. Canais: como os produtos e serviços 

serão entregues e como será feita esta 

distribuição?

13. Fonte de Recursos: informar as fontes 

de recursos e de onde virão os valores 

para manter todo este negócio social.

Dessa forma, os modelos de canvas 

apresentados nas figuras auxiliarão os 

alunos em seus projetos, visto facilitar 

em entendimento; também trabalharão 

a premissa da metodologia de colocar a 

ideia de negócios no papel.

Comparando-se os dois modelos, 

observa-se que no modelo empresarial 

são nove quadros, sendo que, para o 

modelo de negócios sociais, são treze 

quadros. Foram acrescentados mais 

quatro quadros, sendo: impacto social 

pretendido, que é o foco agora do 

modelo de NS; as oportunidades que 

serão geradas; as consequências, quais  

outros impactos sociais são esperados; 

as resistências; e quais são os obstáculos 

que podem prejudicar o êxito deste NS. 

Especificamente, os negócios sociais 

precisam buscar a sustentabilidade, 

seja ela social, econômica ou financeira 

(ROQUE, VIEIRA, 2014).

Portanto, essa empresa que vir a ser 

montada necessita se organizar para se 

manter por sua produção, seus sócios, 

mas, não, por alguma ajuda governamental Fonte: dados de pesquisa (2021)

Fonte: dados de pesquisa (2021)
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Das respostas obtidas, 52,1% 
disseram que quando pensa em 
empreendedorismo, a primeira coisa que 
vem a sua mente é a realização de um 
sonho, demostrando que um dos maiores 
incentivos para empreender é poder 
colocar em prática um sonho, meta e 
plano de vida.

 Outras respostas relevantes foram que 
18,8% responderam ser meu próprio 
chefe, 8,3% ganhar dinheiro e 8,3% 
solucionar uma necessidade. Então, 
observa-se que a busca por realizar um 
sonho, ser seu próprio chefe e solucionar 
uma necessidade é o que mais motiva 
as pessoas a tomarem a decisão de 
empreender.

Em se questionando o assunto sobre 
negócios sociais, foi perguntado se existe 

uma preocupação com questões sociais. 
O Gráfico 4 apresenta os dados desta 
pergunta.

Gráfico 4 – Você se preocupa com 
questões sociais?

Os dados obtidos foram que 97,9% 
se preocupam com questões sociais e 
somente 2,1%, equivalente a 1 pessoa, 
alega não se preocupar.

Nesse ponto de vista se viu necessário 
perguntar se as pessoas sabiam o que 
são negócios sociais, conforme os dados 
apresentados no Gráfico 5.

Gráfico 5 – Você sabe o que são 
negócios sociais?

Conforme pesquisa executada, foi 
confirmada que a maioria das pessoas 
entrevistadas sabe sobre negócios 
sociais, pois das respostas obtidas 72,9% 
responderam sim e 27,1% não. 

O Gráfico 6 apresenta os dados sobre o 
interesse de abrir uma empresa.

Gráfico 6 – Você teria interesse de 
abrir uma empresa?

Com os dados obtidos, foram marcadas 
64,6% respostas sim, demonstrando 
que existe um interesse de universitários 
em terem a sua empresa. Contudo, 
ainda existem pessoas que talvez 
por não conhecerem muito sobre o 
assunto, não têm interesse de abrir uma 
empresa, sendo comprovado com 35,4% 
marcações não.

Diante das 64,6% respostas sim e do 
objetivo de inserir mais o assunto dos 
Negócios Sociais no meio acadêmico, fez-
se necessário saber qual seria o objetivo 
dessas pessoas em abrir uma empresa. 
Apenas ter lucros para proprietário e 
sócios? Ter lucro totalmente revertido a 
causa sociais? Ou parte para proprietário 
e sócios e parte para causas sociais?

Gráfico 3 – O que vêm à sua 
mente quando você pensa sobre 
empreendedorismo?

Fonte: dados de pesquisa (2021)

Fonte: dados de pesquisa (2021)

Fonte: dados de pesquisa (2021)

Fonte: dados de pesquisa (2021)



O Gráfico 7 apresenta dados desses 
questionamentos.

Gráfico 7 – Qual seria o objetivo da sua 
empresa?

Conforme a pesquisa, 77,8% teria como 
objetivo da empresa ter parte do lucro 
revertido aos sócios e parte revertida a 
causas sociais, sendo possível observar 
que existe uma grande possibilidade 
de aceitação e de crescimento de 
Negócios Sociais; já 19,4% respondeu 
que teria como objetivo ter 100% do 
lucro revertido aos sócios; e 2,8%, que 
equivale a 1 pessoa, respondeu que teria 
como objetivo da empresa ter 100% dos 
lucros revertidos a causas sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São vários os empresários que quando 
se dispõem a abrir suas empresas 
reportam que a grande intenção é que 
a empresa aberta gere retorno sobre o 
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investimento efetuado. Com a epidemia 
iniciada do ano de 2020 com a Covid-19 
várias foram também as pessoas que 
viram na solidariedade a possibilidade 
de auxiliar pessoas e de também receber 
auxílio. Dessa forma, gerou a curiosidade 
de identificar se os alunos do curso de 
Ciências Contábeis de uma instituição de 
ensino tinham interesse em abrir uma 
empresa e se esta empresa, se aberta, 
seria com o objetivo de gerar lucros, ou 
se parte destes lucros seriam revertidos 
em ações sociais ou ambientais.

 Dessa forma, foi realizada 
pesquisa com os acadêmicos desta 
instituição, por meio da aplicação de um 
questionário via formulário da Google, em 
que 48 dos 92 acadêmicos matriculados 
responderam às questões. 

Dessas questões, entre as que se 
destacaram foram as de que 64,6% dos 
respondentes se declararam dispostos 
a abrir uma empresa, sendo que 
35,4% responderam que não.  Entre os 
respondentes que alegaram ter intenção 
de empreender, 77,8% disseram que 
parte do lucro revertido aos sócios seria 
revertida a causas sociais, observando, 
portanto, que existe uma possível 
aceitação e crescimento de Negócios 
Sociais. 

A pesquisa também detectou que 
os acadêmicos conhecem sobre 
empreendedorismo, que alguns têm 
intenção de empreender e que os 
negócios sociais têm possibilidade de 
serem implantados no País com maior 
evidência nos anos futuros.
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RESUMO 

A pesquisa busca trazer uma abordagem 
conceitual da teoria da Sociedade do 
Conhecimento, também conhecida como 
sociedade do intangível. O objetivo 
geral deste estudo é apresentar um 
referencial teórico sobre a sociedade do 
conhecimento, dentro do termo intangível 
no âmbito contábil. Para atender ao 
objetivo geral, que é apresentar um 

referencial teórico sobre a sociedade do 
conhecimento, os objetivos específicos 
foram desmembrados em: conceituar 
sociedade do conhecimento; abordar os 
principais conceitos ligados à sociedade 
do conhecimento; discutir sobre a 
sociedade do intangível e abordar sobre 
o trabalhador do conhecimento. Quanto à 
metodologia utilizada, é uma abordagem 

A Sociedade do Conhecimento 
do Século XXI

qualitativa, do tipo básica e quanto aos 
procedimentos é bibliográfico. Conclui-se 
que esta nova sociedade pós-industrial, 
o homem não é mais considerado “um 
acessório” das máquinas na produção, 
o capital não é mais o centro, mas, 
sim, o conhecimento. A chave é o 
conhecimento humano, principalmente 
no que se refere ao conhecimento tácito.
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Com a utilização da internet para uso 
comercial, criou-se uma concepção de 
valores, pois alterou-se a forma de se 
trabalhar, alteraram-se as ferramentas 
e as relações sociais. Assim as mídias 
tradicionais são também conhecidas 
como a era da sociedade da informação, 
que está sendo superada pela nova 
sociedade, denominada “sociedade do 
conhecimento”, onde o foco está nos 
ativos intangíveis e onde as informações 
passam a ter valor, se for aplicado ao 
conhecimento (VIEGAS, 2005).

Segundo Davenport (2000), há uma 
preocupação em que a informação 
produzida por meios tecnológicos 
realmente atenda às necessidades 
empresariais ou se somente produzem 
informação por informação.

Para Ramonet (1999), na sociedade da 
informação, as premissas eram responder 
questões como: quem, quando, onde, 
o porquê, entre outras questões. Já 
atualmente as informações somente são 
geradas, mas ainda não transformadas 
em conhecimento.

1 INTRODUÇÃO

Na era industrial, o homem era considerado 
um “acessório” para as máquinas e 
equipamentos, o conhecimento humano 
era parcial e, não, holístico, e os 
movimentos eram repetitivos, o que, 
com o passar do tempo, provocou um 
aumento de (Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (Dorts) 
(SANTO; TADEUCCI, 2012).

A cobrança com o foco na quantidade 
produzida era tanta que ocasionou 
muito stress e principalmente muitas 
doenças físicas como: tendinite, bursite, 
entre outras, pois as máquinas Coluna 
Prime Artigo que ditavam o ritmo de 
trabalho, bem como a execução do 
tempo estabelecido. Segundo Taylor, 
o homem só produzia um terço da sua 
capacidade dentro da empresa (MOTT; 
VASCONCELOS 2004).

Com o surgimento das máquinas a vapor, 
da construção de estradas de ferro, 
do surgimento de grandes indústrias, 
começou-se a migração de trabalhadores 
rurais para uma tentativa de uma vida 
melhor nas grandes cidades. Desta forma 
houve uma superlotação nas cidades, de 
forma que houve excesso de mão de 
obra, para pouca demanda, ocasionando 
assim, muitos desempregos, muitas 
famílias com dificuldades de se manterem 
financeiramente (SANTO; TADEUCCI, 
2012).

A sociedade do conhecimento surge 

com o desenvolvimento da informação, 

principalmente com o surgimento da 

globalização, onde há uma disseminação 

de informações, em que a sociedade que 

as utiliza transforma em conhecimento. 

Com este salto no conhecimento, 

surgem novas técnicas, assim também 

é estimulada a inovação no processo 

produtivo (SCHUMPETER, 2011; ADOLF; 

STEHR, 2017; STEHR, 2018).

Esta nova sociedade alterou também 
o processo econômico, pois é 
uma sociedade onde a chave é o 
conhecimento, denominada também 
como sociedade pós-capitalista. Assim, 
percebe-se que nesta sociedade o 
capitalismo está ganhando uma nova 
face, a feição do intangível, no qual 
são incorporados os conhecimentos 
relacionados às empresas. Dessa forma 
percebe-se que os valores sociais são 
incorporados no conhecimento (ciência) 
e na tecnologia (aplicação desta ciência), 
gerando um novo capitalismo, uma nova 
economia, denominada “sociedade do 
conhecimento ou sociedade intangível”. 
(VIEGAS, 2005).

O objetivo geral deste estudo é 
apresentar um referencial teórico sobre 
a sociedade do conhecimento, dentro do 
termo intangível contábil.

Para atender ao objetivo geral, os objetivos 
específicos foram desmembrados em: 

• Conceituar sociedade do c onhecimento.

• Abordar os principais conceitos ligados 
à sociedade do conhecimento.

• Discutir sobre a sociedade do intangível.

• Abordar sobre o trabalhador do 
conhecimento.

O problema da pesquisa é abordar qual 
é a relação desta nova sociedade do 
conhecimento, também denominada 
intangível com os ativos intangíveis na 
contabilidade.

A justificativa se baseia no livro “O 
Capitalismo sem Capital”, em que um 
dos principais problemas da sociedade 
é não entender a mudança constante 
dos ativos intangíveis, o que resulta em 
desigualdade social, problemas de gestão, 
problemas de crescimento econômico e 
estagnação da inovação. Desta forma, 
entender a sociedade intangível é tentar 
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o método Kaizen (desenvolvido pelos 
japoneses, que é o aperfeiçoamento 
contínuo dos processos, produtos e 
serviços), explorar o conhecimento para 
desenvolver novos produtos, processos e 
serviços, e o terceiro é gerar inovação. 
Deste modo a empresa obterá uma 
vantagem competitiva  (BATOCCHIO; 
BIAGIO ,2012). 

Após a era industrial, surgiram teorias 
modernas como a sociedade do 
conhecimento.

Para Davenport (1998) o conhecimento 
é algo simples, mas que modifica o que 
já existe, por meio do elemento humano. 
Drucker em seu trabalho The Age of 
Discontinuity (1968), em seguida Daniel 
Bell abordaram sobre o surgimento de 
uma nova sociedade pós-industrial, 
denominada como sociedade do 
conhecimento. (ADOLF; STEHR, 2017).

Nico Stehr (2018), um sociólogo alemão, 
abordou a “Teoria da Sociedade do 
Conhecimento”, onde o conhecimento é 
o principal recurso produtivo econômico, 
e  passa a ser tratado como uma 
forma de mercadoria, como um tipo de 
propriedade, desta forma o capital físico 
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mensurar o capitalismo sem mensurar 
somente o investimento (capital)
(HASKEL; WESTLAKE, 2018).

Os ativos são considerados os bens e 
direitos das empresas, com o surgimento 
da contabilidade. Estes ativos eram os 
bois, as ovelhas, as galinhas, enfim, os 
animais do campo, os bens e direitos em 
geral, mas, com o passar do tempo, as 
empresas foram evoluindo, conforme 
a sociedade também evoluía. Assim 
chegou a era industrial, em que os 
ativos passaram a serem as máquinas, 
computadores, os veículos, caminhões, 
as fábricas, entre outros (HASKEL; 
WESTLAKE, 2018).

Nesta sociedade, o homem é o fator 
fundamental na empresa, em específico 
o capital humano, o conhecimento passa 
a ser um diferencial competitivo.

2 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Em meados na década 60, Alvin Toffler 
e Daniel Bell, iniciaram o tema sobre 
a sociedade pós-industrial. Com o 
advento da internet e da globalização, 
a mentalidade de assuntos abstratos, 
intangíveis, tornaram-se cada vez 
mais aceitos pela sociedade da época 
(HASKEL; WESTLAKE, 2018).

Segundo Haskel (2018, p,17), “os 
sociólogos abordaram uma sociedade 
em rede, uma economia pós-fordista 
(...), desta maneira surge a Economia 
do Conhecimento”. Os economistas 
passaram a aderir a ideia de incorporar 
P&D (Pesquisa & Desenvolvimento) no 
modelo econômico empresarial (HASKEL; 
WESTLAKE, 2018).

A Era do conhecimento se baseia na 
capacidade intelectual, na geração 
de inovação. Para desenvolver o 
conhecimento, existem três pilares: 

se torna obsoleto, mas o conhecimento 
se transforma em lucro (FREITAS; 
HEIDEMANN; ARAUJO, 2020).

No livro “Capitalismo sem Capital: a 
ascensão da Economia Intangível”, de 
Jonathan Haskel and StianWestlake 
(2018), enfatiza que esta nova economia 
trabalha de forma antagônica à economia 
tradicional, portanto para analisá-las é 
necessário utilizar ferramentas novas. 
No caso o ponto fundamental, não é 
saber que esta nova economia existe 
e, sim,  poder interpretá-la; poder e 
estimular a capacidade cognitiva; possuir 
um olhar no futuro, prevendo fluxos de 
caixa futuros, entendendo o abstrato, o 
intangível, que é a chave de tudo.

Esta nova vertente se forma com o 
foco não mais no capital em si, mas no 
capital humano, no conhecimento, no 
fomento à inovação. É a nova economia 
conhecida como intangível, cujo foco 
principal é o conhecimento, também 
chamado “Economia da Informação”, 
ou “sociedade de economia intangível” 
(HASKEL; WESTLAKE, 2018).

2.1 Sociedade da economia 
intangível

A economia funciona tanto com 
investimentos tangíveis como os 
intangíveis, como por exemplo, os 
softwares, marcas, patentes, relações 
sociais, reputação, o conhecimento 
interno, principalmente o conhecimento 
tácito, em que levam tempo e recursos 
financeiros para a sua construção 
(HASKEL; WESTLAKE, 2018).

A palavra intangível vem do latim tangere, 
que significa tocar, ou perceptível ao 
toque, ou seja, são bens que não 
podem ser tocados, são abstratos, sem 
corpo, assim como o conhecimento, 
uma base de dados por exemplo, em 
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o homem é o 
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na empresa, 
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capital humano, o 

conhecimento passa 
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processos, nas tomadas de decisões. 
Produtos e serviços de sucesso têm 
o conhecimento como o principal 
diferencial, sendo este o principal ativo de 
uma empresa na chamada Economia do 
Conhecimento. O valor não está somente 
no repasse do conhecimento, mas na sua 
aplicação, sua valorização ocorre quando 
esta aplicação gera resultados (VALLE, 
2016).

O conhecimento aplicado em tecnologia 
que antes possuía uma forma física, como 
o exemplo de um motor, atualmente vem 
sendo incorporado a conceitos intangíveis, 
como a marca. Isto é, sem forma 
corpórea, como os bancos de dados, 
as marcas, patentes e principalmente 
pesquisa e desenvolvimento e Inovação 
(P&DI), sendo cada vez mais valorizados, 
desta forma agregando valor para as 
organizações, auxiliando na inovação 
(MACEDO, 2018).

Uma estrutura flexível, descentralização 
e delegação das atividades, apresentação 
de opiniões produzem um ambiente mais 
propício para a inovação, estimulando 
mais a construção do conhecimento, 
tanto nas academias quanto nas 
empresas (MIRANDA, 2016).

A sociedade começa a se desenvolver 
melhor quando há um salto no 
conhecimento, assim surgem novas 
técnicas e estimula a inovação no 
processo produtivo (SCHUMPETER, 
2011).

Para Drucker (1993), a inovação é a 
aplicação de um conhecimento para a 
produção de um novo conhecimento. 
O autor abordava o método Kaizen, no 
qual focava em pequenas mudanças 
constantes, para a obtenção de uma 
melhoria contínua. Para ele, caso 
uma organização focasse nos seus 
pontos fortes, haveria mais inovação, 
podendo esta ser intangível.
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que mais pessoas podem usufruir do 
bem ao mesmo tempo (MARTINS, 1972; 
MIRANDA, 2016).

Peter Drucker (1993, p.16) “visava uma 
sociedade pós-capitalista, em que o 
recurso físico deixaria de ser o “capital” 
e passaria a ser o “conhecimento”.  Para 
o autor, o conhecimento é visto como 
uma habilidade, como principal meio 
de produção, superando o capital em si 
(MIRANDA, 2016).

Para Miranda (2016) “o conhecimento 
é intrínseco a todas as etapas da vida 
humana. Esse conhecimento é crescente 
ao longo dos séculos, permitindo-o 
assumir o papel de principal condutor da 
sociedade no século XXI”.

O conhecimento, então, seria o elemento 
que está em tudo o que uma empresa 
faz, na formação de um produto, nos 

Dessa forma, o que predomina nessa 
nova economia são os investimentos que 
possuem essa característica intangível. 
A própria B3 (BRASIL, BOLSA, BALCÃO, 
2022), a Bolsa de Valores brasileira, faz 
parte dessa nova economia intangível. 
Pois é um ambiente digital, que utiliza 
a tecnologia (intangível), para se 
comprar e vender ações, um ambiente 
abstrato, onde se tomam decisões de 
compra e vendas, afetando o ambiente 
organizacional.

2.2 Ativos Intangíveis

No ano de 1998, Young abordou sobre os 
ativos intangíveis nas políticas públicas. 
No ano de 2005, Corrado, Hulten e SicheL 
foram os primeiros a publicar sobre 
os investimentos em ativos intangíveis 
em empresas americanas. Em 2006 
Hulten levou o trabalho sobre os ativos 
intangíveis para o Reino Unido (HASKEL; 
WESTLAKE, 2018).

Antigamente os ativos mais relevantes 
eram os ativos tangíveis, considerados 
os ativos fixos, a mensuração era 
de coisas físicas, como máquinas, 
equipamentos, que faziam parte 
do Balanço das empresas. Depois 
surgiram os ativos intangíveis, sendo 
de difícil mensuração para contadores e 
advogados (considerados como pessoas 
onipresentes do capitalismo financeiro), 
que em vez de utilizarem os “laptops” 
passaram a avaliar de forma subjetiva, 
com seu capital intelectual (HASKEL; 
WESTLAKE, 2018).

No Brasil o intangível, a Lei 
n.º11.638/2007 criou a nomenclatura 
intangível, seguindo aos padrões 
internacionais, o que antes era chamado 
de ativo permanente (BRASIL, 2007).

Conforme a Lei n.º 6.404/1976, que 
dispõe das Sociedades por Ações, 
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incluído pela Lei n.º 11.941/2009, os 
ativos de uma empresa são divididos 
em dois grandes grupos: ativo circulante 
(estão em constante circulação até 
12 meses) e não circulante (após 12 
meses). O ativo não circulante é dividido 

em quatro principais grupos: Realizável à 

Longo Prazo, Investimento, Imobilizado e 

Intangível (BRASIL, 1976).

O grupo dos ativos intangíveis foi 

introduzido no Brasil pela Lei n.º 

11.638/2007 (BRASIL, 2007). De acordo 

com o CPC 04 (R1), o ativo intangível é um 

ativo sem substância física, não corpóreo, 

imaterial, como, por exemplo, as marcas, 

patentes, as franquias, as concessões, os 

direitos autorais, as licenças de uso, os 

softwares, a construção da tecnologia, 

licenças, o direito de exploração, gastos 

com P&D, treinamento, os gastos pré-

operacionais do início das operações, 

o Goodwill (ágio por expectativa de 

rentabilidade futura), entre outros. Esses 

tipos de ativos geram uma vantagem 

competitiva para a empresa (GELBCKE; 

SANTOS; IUDÍCIBUS; MARTINS; 2018).

De acordo com o CPC 04 (R1), há três 

principais características de um ativo 

intangível, sendo que a primeira deverá 

possuir uma identificação; a segunda 

característica é que a entidade precisa 

manter seu controle; e a última é 

que precisa ter provável benefícios 

econômicos futuros associados a esse 

ativo. 

2.3 Evolução ativos intangíveis

A Figura 1 demonstra o número de 

ocorrências da palavra-chave “Intangível” 

publicados em revistas científicas, em 

que a base de dados era a Science 

Direct. Iniciando estudos sobre os 

intangíveis, no ano de 1980, com 

menos de 20 publicações e chegando 

ao ápice no ano de 2016 com mais 

O exemplo do trabalho dos cientistas 
de um laboratório de uma indústria 
farmacêutica, para a produção de 
novos medicamentos, em que aplicam 
recursos para produzir a patente 
ou adquiri-la, o investimento nesta 
patente será recuperado a longo prazo, 
dependendo da qualidade e eficiência do 
medicamento, são exemplos de ativos 
intangíveis, pois proporcionam benefícios 
ao longo do tempo (HASKEL; WESTLAKE, 
2018).

Em meados do ano 2000, a economia 
foi impactada com os surgimentos dos 
sites “pontocom”. “Foi nesse contexto 
que um grupo de economistas se reuniu 
em Washington em 2002 em uma 
reunião da Conferência de Pesquisa 
em Renda e Riqueza para pensar em 

2.4 Exemplos de ativos intangíveis

Os ativos intangíveis estão por todos 
os lugares. É possível encontrá-lo nas 
academias, com a marca Bodypump®, 
onde é um tipo de exercício que aplica 
intervalos de alta intensidades, mais 
conhecidos como HIIT, em que os 
participantes levantam pequenos pesos, 
conforme o ritmo das músicas. Este 
tipo de exercício é registrado como 
propriedade da Les Mills International, 
uma empresa da Nova Zelândia, fundada 
por um levantador de peso olímpico 
chamado Les Mills, que percebeu que da 
sua ideia surgiu um produto, que poderia 
ser vendido para outras academias, 
atualmente o site da empresa estima 
6 milhões de participantes por semana 
(HASKEL; WESTLAKE, 2018).

Figura 1:  Número de ocorrências de produções científicas de Ativos 
Intangíveis

Fonte: (HASKEL; WESTLAKE, 2018).

de 170 publicações. No ano de 2006, 

anterior à Lei n.º 11.638/2007, que 

introduziu o Intangível no Brasil houve 

mais de 60 publicações internacionais 

(HASKEL; WESTLAKE, 2018).
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empresa teve que gastar tempo e 
dinheiro com eles antecipadamente, 
e eles entregaram valor ao longo do 
tempo, assim a Microsoft foi capaz de 
se beneficiar. Mas eles eram tipicamente 
escondidos dos balanços das empresas.

A mensuração de ativos intangíveis 
era uma tarefa muito difícil, tanto que 
contadores possuíam muita cautela, e 
no início preferiam não realizar essa 
mensuração devido à abordagem 
conservadora contábil, a não ser em 
casos excepcionais, quando havia venda 
destes ativos e havia diferença entre o 
preço contábil e de mercado (HASKEL; 
WESTLAKE, 2018).

2.5 Características dos ativos 
Intangíveis

Existem características distintas entre os 
ativos tangíveis e intangíveis. A primeira 
delas é, caso haja alguma crise, os ativos 

como exatamente medir os tipos de 
investimento que ficou conhecido como 
“a nova economia”. (HASKEL; WESTLAKE, 
2018, p.17).

Esses investimentos nos intangíveis 
chegaram a atingir um valor 
desproporcional dentro das empresas, 
como foi o caso da avaliação da Microsoft 
no ano de 2006, onde o valor de mercado 
chegou a US$250 bilhões de dólares, mas 
seu valor contábil registrado no Balanço 
Patrimonial era de a US$70 bilhões de 
dólares, sendo US$60 bilhões de dólares, 
era referente a Instrumentos Financeiros. 
Os ativos tangíveis equivalia na época 
em 4% dos ativos da Microsoft. Segundo 
Haskel (2018), este é o conhecido 
“capitalismo sem capital” (HASKEL; 
WESTLAKE, 2018).

Para Haskel et al. (2018, p. 18):

Pouco depois da conferência, Charles 
Hulten vasculhou contas da Microsoft para 
explicar por que valeu tanto (Hulten 2010). 
Ele identificou um conjunto de ativos 
intangíveis, ativos que “normalmente 
envolvem o desenvolvimento de 
produtos ou processos específicos, 
ou são investimentos em capacidades 
organizacionais, criando ou fortalecendo 
produtos plataformas que posicionam 
uma empresa para competir em 
determinados mercados”. Os exemplos 
incluem as ideias geradas pelos 
investimentos da Microsoft em P&D 
e design de produto, o valor de suas 
marcas, suas cadeias de suprimentos e 
estruturas internas, e o capital humano 
construído pela formação. Embora 
nenhum desses ativos intangíveis seja 
físico da maneira que os prédios de 
escritórios ou servidores da Microsoft 
são, todos eles compartilham as mesmas 
características dos investimentos: a 

intangíveis possuem mais dificuldades 
de recuperar os investimentos. Por 
exemplo, o custo do intangível é de difícil 
recuperação na hora de uma alienação, 
diferentemente do que ocorre com os 
ativos tangíveis, como as máquinas, 
ferramentas, etc., mesmo que as 
atividades sejam consideradas as mais 
específicas, como no caso de tratores 
gigantes australianos utilizados para a 
mineração, como as sondas de perfuração 
utilizadas em submarinos, ainda assim 
conseguem ser vendidos em leilões on-line. Já 
os investimentos em P&D são mais difíceis de 
serem recuperados na venda, por atenderem 
às necessidades específicas de cada 
organização (HASKEL; WESTLAKE, 2018).

A segunda característica distinta 
entre os ativos tangíveis e intangíveis 
é sua capacidade de controle. Os 
autores exemplificaram uma fábrica 
de flugelbinders (ponta plástica dos 
calçados), para manter a segurança da 
fábrica (ativo tangível), a empesa investe 
em segurança, troca as fechaduras 
das portas, portões e consegue punir 
caso alguém tente invadir o local 
indevidamente. Diferentemente do 
investimento em Ativos Intangíveis, um 
projeto de P&D, por exemplo, manter 
o segredo para evitar que copiem um 
novo design, ou evitar que o concorrente 
adquira um produto seu e realize uma 
engenharia reversa para analisar todas as 
etapas, evitar que outras empresas copiem 
suas ideias não é tão simples, a violação de 
patentes ainda é algo de difícil e demorada 
comprovação, não é algo tão simples 
quanto o controle de estranhos em uma 
fábrica (HASKEL; WESTLAKE, 2018).

A terceira característica distinta é que 
os ativos intangíveis há uma propensão 
maior de serem escaláveis. A Coca-
Cola por exemplo possui sede em 

Existem 
características 

distintas entre os 
ativos tangíveis 
e intangíveis. A 
primeira delas 
é, caso haja 

alguma crise, os 
ativos intangíveis 
possuem mais 
dificuldades de 
recuperar os 
investimentos. 
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Atlanta, seus ativos mais valiosos são 

intangíveis, como as marcas, acordos 

de licenciamento e a receita secreta do 

xarope que faz a Coca-Cola. A maior 

parte da fabricação e venda são feitas 

por engarrafamento de empresas que 

assinaram um acordo para produzir o 

refrigerante, onde geralmente possuem 

fábricas próprias, frotas de veículos, 

entre outros aspectos logísticos, assim 

os ativos intangíveis da Coca-Cola são 

escalados de Atlanta para o mundo, 

reduzindo assim o custo e expandindo 

a marca, vendendo em média de 1,7 

bilhão de Coca-Cola ao dia (HASKEL; 

WESTLAKE, 2018).

. O investimento é fundamental para 

movimentar a economia. Houve uma 

mudança na natureza do investimento, 

neste novo investimento não há uma 

face de robôs, computadores, entre 

outras tecnologias, embora esse 

investimento em tecnologias possua 

um papel fundamental na história, 

os investimentos que vêm ganhando 

força são os intangíveis: ideias, 

conhecimento, softwares, marcas, 

patentes, redes de relacionamento, 

treinamentos, entre outros, enfim, não 

podem ser tocados. Investir tempo e 

recursos é o que as empresas fazem 

(HASKEL; WESTLAKE, 2018).

Nessa nova sociedade, os profissionais 

ganhariam mais importância, pois, a 

partir deles, a organização poderia 

ser vista, assim nasce uma sociedade 

dos detentores do conhecimento 

(DRUCKER, 2003).

2.6 Trabalhador do conhecimento

Segundo Drucker (ano) o 

knowledgeworker (trabalhador 

do conhecimento) é análogo ao 

trabalhador industrial ou trabalhador 

de fábrica, do período capitalista. Esse 

trabalhador do conhecimento conhece 

muito bem sobre assuntos pertinentes 

à sua função, sendo um especialista 

nisto, possuindo assim um alto nível 

de instrução, habilidades, sendo um 

especialista na resolução de problemas, 

aplicando os seus conhecimentos 

(SPIRA, 2005).

Segundo Mayo (2003) o valor do capital 

humano está intimamente ligado à 

sua capacitação, que envolve muito 

mais que competência, habilidades, 

tempo de experiência, talento, 

comprometimento.

Para Viegas (2005, p. 26), os principais 

atributos ou características do 

trabalhador do conhecimento:

....Capacidade de resolução de 

problemas, mais do que de produção 

de coisas concretas, objetos materiais; 

capacidade de usar mais a capacidade 

intelectual, do que as habilidades 

manuais para sobreviver; alto nível 

de autonomia, sem necessidade de 

alguém para monitorar ou dizer-lhe 

o que e como fazer; capacidade de 

manipular símbolos; capacidade de 

produzir resultados de alta qualidade 

em tempo médio ou longo, ao invés de 

produtos (bens tangíveis) em tempo 

muito rápido; capacidade de lidar bem 

com processos e de criar respostas 

para problemas práticos; capacidade 

de ter um conhecimento difícil de 

duplicar e habilidade para aprender 

continuamente.

De acordo com Nonaka e Takeuchi 

(1997), o conhecimento é dividido 

em duas principais naturezas: o 

conhecimento tácito e o explícito. O 

conhecimento explícito serve de base 

para o conhecimento tácito, pois é 

regrado, é formal, há uma organização, 

etc. Já o conhecimento tácito e advém 

da experiência, da prática; são valores 

e crenças pessoais, são habilidades; 

é o conhecimento denominado 

intangível. Esse tipo de conhecimento 

vem ganhando cada vez mais força na 

sociedade (VIEGAS, 2005).

Assim, percebe-se que, nesta nova 

sociedade do conhecimento, o 

capitalismo está ganhando a feição do 

intangível, no qual são incorporados 

os conhecimentos relacionados às 

empresas. Dessa forma percebe-se que 

os valores sociais são incorporados no 

conhecimento (ciência) e na tecnologia 

(aplicação desta ciência), gerando 

um novo capitalismo, uma nova 

economia, denominada “sociedade do 

conhecimento” (DAGNINO, 2006).

Os investimentos 
que vêm 
ganhando 

força são os 
intangíveis: ideias, 
conhecimento, 

softwares, 
marcas, patentes, 

redes de 
relacionamento, 
treinamentos, 
entre outros, 

enfim, não podem 
ser tocados. 



Percebe-se 
que, nesta nova 
sociedade do 

conhecimento, o 
capitalismo está 

ganhando a feição 
do intangível, 
no qual são 

incorporados os 
conhecimentos 
relacionados às 
empresas. Dessa 
forma percebe-

se que os valores 
sociais são 

incorporados no 
conhecimento 

(ciência) e 
na tecnologia 
(aplicação 

desta ciência), 
gerando um novo 
capitalismo, uma 
nova economia.

A
RT

IG
O 

PR
IM

E
43

 |

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada quanto à 

abordagem será qualitativa, pois se 

baseia em palavras e discussões, e 

quanto à natureza será uma pesquisa 

básica. Segundo Prodanov et al. 

(2013), a abordagem com enfoque 

qualitativo, pois auxilia na coleta de 

dados e interpreta os fenômenos dando 

significado.

Para Gil (2008) a pesquisa básica está 

voltada para uma revisão de conceitos; 

há um levantamento da produção 

científica.

Quanto aos procedimentos, será 

bibliográfica, pois serão utilizadas 

referências de livros, artigos, periódicos. 

Segundo Prodanov et al. (2013, p.54), 

cita exemplos de pesquisa bibliográfica:

Livros, revistas, publicações em 

periódicos e artigos científicos, jornais, 

boletins, monografias, dissertações, 

teses, material cartográfico, internet, 

com o objetivo de colocar o pesquisador 

em contato direto com todo material já 

escrito sobre o assunto da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo descreve a sociedade 

do conhecimento através do viés 

contábil, enfatizando que a sociedade 

do conhecimento surgiu após o 

período industrial (em que o homem 

era considerado como uma parte da 

máquina), para ser um condutor do 

fator chave desta nova economia, que 

é o conhecimento.

O tema central é a sociedade do 

conhecimento, também conhecido 

como sociedade intangível. Com a crise 

financeira global, surgiram algumas 

dificuldades relacionadas à sociedade 

intangível, entre elas a desconfiança 

se haveria corrupção nas tecnologias. 

Nesta época o problema principal era 

consertar o problema financeiro que 

falhou, enquanto isso novas formas de 

capital estavam surgindo. O intangível 

acaba superando o tangível.

Esta sociedade do intangível sempre 

terá interesses por trás, interesse dos 

acionistas, interesse dos stakeholders 

(fornecedores, clientes, funcionários, 

governo, etc.).

O problema da pesquisa foi atendido 

exibindo a relação desta nova 

sociedade do conhecimento, também 

denominada intangível com o ativo 

intangível, que faz parte do ativo 

não circulante. O objetivo geral foi 

atendido, pois foi apresentado um 

referencial teórico sobre a sociedade 

do conhecimento, dentro do termo 

intangível contábil.

Nesta sociedade, os tipos de pesquisas 

elaborados não são neutros, pois 

incorporam valores sociais. E, no 

caso das empresas, o interesse é 

aumentar o faturamento, aumentar os 

lucros, enfim, interesses econômicos 

incorporados aos valores sociais, 

pois o desenvolvimento científico e 

tecnológico não são neutros, sendo 

influenciados por valores morais no 

contexto social.

Nesta sociedade é necessário constante 

aplicação do conhecimento, não 

apenas possuí-lo, sendo um símbolo 

de poder. O conhecimento adquirido 

pela experiência é algo intangível, mas 

de imenso valor.
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O reflexo da Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim) frente à pandemia nas aberturas dos 
empreendimentos no Município de Campo Grande/MS

Mateus Augusto Colman Cheung, Vinycius dos Santos, Eloir Trindade Vasques Vieira, Fortunato Lopes Bennett -  Universidade Católica Dom Bosco

The reflection of the national network for the simplification of registration and legalization 
of companies and businesses – redesim in front of the pandemic at the openings of 
developments in the municipality of Campo Grande/MS.

El reflejo de la red nacional para la simplificación del registro y legalización de empresas y 
negocios - rediseño frente a la pandemia en las aperturas de desarrollos en el municipio de 
Campo Grande / MS.

RESUMO

O presente artigo pretende analisar 
o contexto da publicação do Decreto 
RESUMO

Por meio deste artigo, pretende-se 
refletir sobre o reflexo da Redesim frente 
à pandemia nos empreendimentos no 
Município de Campo Grande/MS. A 
Redesim, junto com as novas formas 
de atendimento ao cidadão, foi um 

diferencial para agilizar a formalização 
de empreendimentos em época de 
pandemia. A hipótese levantada seria 
de que sim, pois a Redesim fez a 
integração digital e os novos métodos de 
assistência virtuais ajudaram os órgãos 
públicos a não sofrerem o impacto que 
a pandemia causou e proporcionar uma 
melhoria nestes serviços. Diante da 
pesquisa em estudo, pode-se concluir 
que a Redesim ajudou na abertura de 

novos empreendimentos, de forma a 
não reduzir o impacto causado pela 
pandemia por integrar os órgãos 
públicos, reduzindo o tempo de abertura 
empresarial e aumentando a quantidade 
de novas empresas. 

PALAVRAS-CHAVE: Redesim; Tempo 
de Abertura; Empreendimentos e 
Pandemia.
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de organismos públicos, reduciendo 
el tiempo de apertura de negocios 
y aumentando el número de nuevas 
empresas.

PALABRAS CLAVE: Redesim; Hora 
de Apertura e Pandemia.

1. INTRODUÇÃO

É necessário que as entidades, para 

estarem regularizadas, passem pelos 

órgãos de registro de empresa, nas 

quais no Estado de Mato Grosso do 

Sul passam pela Prefeitura, Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso 

do Sul (Jucems) e Receita Federal para 

efetuar seu cadastro. A exceção que se 

dá é a figura do Microempreendedor 

Individual que é feito pelo portal Gov.
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ABSTRACT

Through this article it is intended to 
reflect on the reflection of Redesim 
against the pandemic in enterprises in 
the city of Campo Grande - MS. Redesim, 
together with the new forms of customer 
service, was a differential to speed up 
the formalization of projects during a 
pandemic period. The hypothesis raised 
would be that yes, as Redesim made the 
digital integration and the new virtual 
assistance methods helped public bodies 
not to suffer the impact that the pandemic 
caused and provide an improvement in 
these services. In view of the research 
under study, it can be concluded that 
Redesim helped in the opening of new 
ventures so as not to reduce the impact 
caused by the pandemic by integrating 
public bodies, reducing the time for 
business opening and increasing the 
number of new companies.

KEY-WORDS: 1 Redesim. 2 Opening 
Time. 3 . 4 Pandemic.

RESUMEM

Através de este artículo se pretende 
reflexionar sobre la reflexión de Redesim 
frente a la pandemia en empresas de la 
ciudad de Campo Grande - MS. Redesim, 
junto con las nuevas formas de atención 
al cliente, fue un diferencial para acelerar 
la formalización de proyectos durante 
un período pandémico. La hipótesis 
planteada sería que sí, pues Redesim 
hizo la integración digital y los nuevos 
métodos de asistencia virtual ayudaron 
a los organismos públicos a no sufrir el 
impacto que provocó la pandemia y a 
brindar una mejora en estos servicios. 
Con base en la investigación en estudio, 
se puede concluir que Redesim ayudó en 
la apertura de nuevos emprendimientos 
para no reducir el impacto causado por 
la pandemia mediante la integración 

Iniciando os estudos, retoma-se o ano 
de 2007, que, para auxiliar nesses 
processos, foi adicionado a Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim), um sistema com o intuito de 
simplificar os processos empresariais, 
através de um sistema chamado de 
Sistema Integrador. No ano de 2018, 
antes da pandemia, foi implementado a 
Junta Digital que transformou todos os 
procedimentos efetuados pela Jucems 
em digital, tal alteração fez com que a 
Redesim não detivesse mais a execução 
de procedimentos físicos para abertura, 
alteração e extinção das empresas. 
Dessa forma, com esta adoção, foi 
verificado que houve redução no tempo 
de abertura empresarial, contudo, no ano 
de 2020, com a vinda da pandemia, foi 
constatado que este tempo sofreu uma 
redução ainda maior quando comparado 
com 2019.

No ano de 2020, com a pandemia e com 

o avanço da Covid-19, foram aprovados 

vários decretos, entre eles o Decreto 

Municipal n.º 14.195, de 18 de março 

de 2020 (CAMPO GRANDE, 2021) e o 

Decreto Estadual n.º 15.638, de 24 de 

março de 2021, nos quais suspenderam 

os serviços presenciais, sendo necessário 

se adaptar para o atendimento virtual 

(MATO GROSSO DO SUL, 2021).

Diante do exposto, surge a dúvida se, 

na tentativa de responder ao problema, 

a Redesim junto com as novas formas 

de atendimento ao cidadão foi um 

diferencial para agilizar a formalização 

de empreendimentos em época de 

pandemia. A princípio a hipótese 

seria que sim, pois a Redesim fez a 

integração digital e os novos métodos 

de assistência virtuais ajudaram os 

órgãos públicos a não sofrerem o 

impacto que a pandemia causou e 
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proporcionar uma otimização nestes 

serviços.

Este trabalho teve como objetivo geral 
de examinar a eficiência do sistema da 
Redesim quanto ao tempo de resposta.

Como objetivos específicos: apresentar 
resultados de questionário aplicado 
a contadores e funcionário da Junta 
Comercial na cidade de Campo Grande 
sobre as ações da Redesim, efetuar 
comparação com pesquisa do Tributal de 
Contas da União (TCU) no ano de 2019, 
demonstrar os números de empresas 
abertas no país, efetuar comparação nos 
prazos de abertura das empresas nos 
anos de 2019, 2020 e 2021.

2.REFERENCIAL TEÓRICO

Para atingir o objetivo de verificar se a 
Redesim foi um diferencial para agilizar 
a formalização de empreendimentos, em 
época de pandemia, se faz necessário 
destacar os seguintes assuntos: Rede 
Nacional para a Simplificação do Registro 
e da Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim), Órgãos de Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins, 
Prefeitura, Junta Comercial do Estado de 
Mato Grosso do Sul (Jucems), Receita 
Federal e as Pandemia Covid-19.

2.1 A Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios 
(Redesim)

A Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas 
e Negócios (Redesim) foi implementada 
no ano de 2007, com a Lei n.º 11.598 
criada pelo Governo federal. A Redesim 
é um sistema integrador que tem por 

objetivo facilitar os processos destinados 
às empresas, simplificando e reduzindo o 
tempo de espera (SEBRAE, 2020).

A Redesim é uma nova ferramenta e 
“Esse sistema fará a integração de todos 
os processos dos órgãos e entidades 
responsáveis pelo registro, inscrição, 
alteração e baixa das empresas, por 
meio de uma única entrada de dados e 
de documentos, acessada via internet” 
(SEBRAE, 2020).

Segundo o art. 2º da Lei n.º 11.598/07, a 
Redesim tem como finalidade:

[...] Propor ações e normas aos seus 
integrantes, cuja participação na sua 
composição será obrigatória para os 
órgãos federais e voluntária, por adesão 
mediante consórcio, para os órgãos, 
autoridades e entidades não federais com 
competências e atribuições vinculadas 
aos assuntos de interesse da Redesim 
(BRASIL, 2007).

Com o intuito de facilitar ainda mais a 
abertura das empresas, foi aprovada 
a Medida Provisória n.º 1.040, de 29 
de março de 2021, que alterou a Lei 
n.º 11.598/2007. O art. 4 da Medida 

Provisória n.º 1.040/2021 estabelece 
que:

Os órgãos e as entidades envolvidos 
no processo de registro e legalização 
de empresas, no âmbito de suas 
competências, deverão manter a 
disposição dos usuários, de forma 
gratuita, por meio presencial e da internet, 
informações, orientações e instrumentos 
que permitam pesquisas prévias sobre 
as etapas de registro ou inscrição, 
alteração e baixa de empresários e 
pessoas jurídicas e licenciamento e 
autorizações de funcionamento, de modo 
a fornecer ao usuário clareza quanto à 
documentação exigível e à viabilidade 
locacional, de nome empresarial, de 
registro, de licenciamento ou inscrição 
(BRASIL, 2021).

Desta forma, faz-se necessário entender 
os órgãos que participam dos registros 
empresariais e utilizam a Redesim como 
sistema.

2.1.1 Órgãos de Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades 
Afins

Para que uma empresa esteja de acordo 

com as leis, ela, necessariamente, precisa 

ter um Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ). Com isso, para ser 

efetuado tal cadastro, obrigatoriamente, 

deve passar por alguns processos e órgãos. 

Foi aprovada a Instrução Normativa n.º 

81/2020, no qual alterou as:

[...] disposições contidas na Lei n.º 8.934, 

de 18 de novembro de 1994, no Decreto 

n.º 1.800, de 30 de janeiro de 1996, na Lei 

n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na 

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

na Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 

1971, na Lei Complementar n.º 123, de 14 

de dezembro de 2006 [...] (BRASIL, 2020).

A Redesim é um 
sistema integrador 

que tem por 
objetivo facilitar os 

processos destinados 
às empresas, 

simplificando e 
reduzindo o tempo 

de espera 
(SEBRAE, 2020). 
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Segundo o art. 2º da Instrução Normativa 
n.º 81/20, “A Junta Comercial de cada 
Unidade da Federação é competente para 
executar e administrar os serviços do 
Registro Público de Empresas” (BRASIL, 
2020).

Contudo, será necessário efetuar alguns 
procedimentos e ter alguns documentos 
para que tal entidade seja considerada uma 
pessoa jurídica. Entre esses processos, 
os documentos que são disponibilizados 
pela Rede são a viabilidade, alvará de 
localização e funcionamento, Documento 
Básico de Entrada (DBE), Ficha de 
Cadastro Nacional (FCN) e o Registro 
Digital, nas quais são emitidos pelos 
seguintes órgãos a Prefeitura, Receita 
Federal e Junta Comercial.

 

2.1.2 Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Campo Grande/
MS “é o órgão do Poder Executivo 
municipal, comandado pelo prefeito e 
dividido em secretarias, coordenadorias, 
fundações e autarquias” (PREFEITURA 
DE CAMPO GRANDE, 2020), sendo 
responsável pela elaboração e análise de 
documentos, tais como a viabilidade e o 
alvará de localização e funcionamento.

A viabilidade é integrada no site da Jucems, 
sendo solicitada uma busca na Redesim, 
na qual verifica se não consta nome 
parecido para que não tenha divergência 
no sistema e se não há restrições no local 
que a empresa pretende funcionar. O 
nome é verificado pela Junta Comercial 
e o local de funcionamento é consultado 
pela Prefeitura, tendo um retorno por 
ambas às partes.

[...] Nesta etapa o cidadão preenche um 
formulário no site da Junta Comercial 
com as informações necessárias para a 
abertura da empresa. Essas informações 
serão avaliadas pela Junta, Prefeitura 

e Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Na 
Junta será verificada a colidência de 
nomes e a validade do Objeto Social. Na 
Prefeitura do município será avaliada a 
permissão da atividade econômica no 
local informado. Na SEFAZ será feita a 
avaliação do Quadro Societário (SEBRAE, 
2020).

O alvará de localização e funcionamento 
“é um documento comprovando que 
a empresa está apta e autorizada a 
exercer suas atividades de negócio 
em um determinado local” (SEBRAE, 
2019). O alvará é liberado após todo 
o trâmite da abertura da empresa, no 
qual esse documento pode requerer 
dependendo do grau de risco da empresa 

a participação de outros órgãos públicos. 
Nos casos de baixo risco segundo o 
art. n.º 3 da Lei n.º 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, do inciso I, a emissão 
do alvará não é mais necessária “[...] sem 
a necessidade de quaisquer atos públicos 

de liberação da atividade econômica” 
(BRASIL, 2019). De acordo com o art.1° 
da Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 
2019, do inciso II e parágrafo 6° “Para 
fins do disposto nesta lei, consideram-se 
atos públicos de liberação a licença, a 
autorização, a concessão, a inscrição, a 
permissão, o alvará [...]” (BRASIL, 2019).

O alvará de funcionamento é fornecido 
pela prefeitura, sendo um documento 
que autoriza a empresa a funcionar de 
forma legal, necessário em todos os tipos 
de negócio. (SEBRAE, 2019).

Para empresas de médio risco, a emissão 
não necessita de outros órgãos para 
ser aprovada, conforme o art. n.º 6 da 
Medida Provisória n.º 1.040/2021, “o 
alvará de funcionamento e as licenças 
serão emitidos automaticamente, sem 
análise humana [...]” (BRASIL, 2021).

Em empresas de alto risco, é necessária 
a aprovação do Corpo de Bombeiros 
e da Vigilância Sanitária e Ambiental, 
para que seja feito uma vistoria no 
local definido como sede no qual pode 
apresentar problemas no funcionamento 
da empresa.

Dando continuidade no processo, a 
Jucems é o próximo órgão que será 
apresentado:

2.1.3 Junta Comercial do Estado de 
Mato Grosso do Sul (Jucems)

A Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Jucems) é “uma autarquia, 
prestadora de serviço na área do 
Registro Público de Empresas Mercantis 
e Atividades Afins” (JUCEMS, 2018). Ela 
é responsável por efetuar os registros 
das empresas na Redesim, contudo 
a “Subordinada normativamente ao 
Departamento de Registro Empresarial e 
Integração – DREI [...]” (JUCEMS, 2018).

A viabilidade é 
integrada no site 

da Jucems, sendo 
solicitada uma 

busca na Redesim, 
na qual verifica 
se não consta 
nome parecido 
para que não 

tenha divergência 
no sistema e se 
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no local que a 

empresa pretende 
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O Estado de Mato Grosso do Sul possui 
uma sede da Junta Comercial localizada 
na cidade de Campo Grande e 16 filiais 
espalhadas pelo estado, buscando 
atender a sua rede de atendimento. No 
caso do Estado de Mato Grosso do Sul, 
todas utilizam a Redesim, efetuando 
assim os mesmos procedimentos 
voltados à abertura, alteração e baixa 
das empresas, entre eles podem-se 
destacar os processos de “realizar o 
Registro de Empresas Mercantis visando à 
segurança empresarial e proporcionando 
apoio através de informações e dados 
estatísticos confiáveis para órgão público, 
outras entidades e a sociedade em geral.” 
(JUCEMS, 2018).

A Jucems fica responsável por fornecer a 
Ficha de Cadastro Nacional/Requerimento 
de Empresário - FCN/RE e o Registro 
Digital. A FCN/RE é “[...] um formulário 
eletrônico, que deve ser preenchido pelo 
usuário quando do pedido de registro/
arquivamento de ato da sociedade” 
(JUCEMG, 2010). O Registro Digital 
“passou a disponibilizar, a partir do dia 
08/07/2019” (JUCEMS, 2019), e tem a 
função de ser “[...] uma ferramenta que 
permite, desde que atendidos certos 
requisitos, o deferimento automatizado da 
solicitação de arquivamento de Registro 
Empresarial” (JUCEMS, 2019).

Quando ocorrem alterações nos dados 
das empresas, a Junta Comercial envia o 
Arquivo Diário das Empresas para todos 
os órgãos nos quais fazem com que todos 
os dados possam ser compartilhados 
entre eles e não ficar desatualizada. 
Porém ainda é necessário passar por um 
último órgão que trabalha com o sistema 
integrado da Redesim para esta empresa 
estar legalizada que é a Receita Federal.

2.1.4 Receita Federal

A Receita Federal, que neste contexto, é o 
último órgão público a utilizar a Redesim 

e fornecer o documento necessário 
para dar prosseguimento e finalizar o 
processo de abertura empresarial.

A Receita Federal é:

[...] um órgão específico, singular, 

subordinado ao Ministério da 

Economia, exercendo funções 

essenciais para que o Estado possa 

cumprir seus objetivos. É responsável 

pela administração dos tributos de 

competência da União, inclusive os 

previdenciários, e aqueles incidentes sobre 

o comércio exterior, abrangendo parte 

significativa das contribuições sociais do 

País (BRASIL, 2020).

A Receita fica responsável pelo Documento 
Básico de Entrada (DBE), que:

[...] é o documento utilizado para a 
prática de qualquer ato perante o CNPJ. 
Os contribuintes que usarem certificação 
digital ou senha fornecida pelos órgãos 
conveniados utilizarão, em lugar do DBE, o 
Protocolo de Transmissão (BRASIL, 2021).

Os órgãos públicos acima citados 
forneceriam os documentos gerados pelo 
sistema da Redesim e será necessário 
entender os motivos pelos quais podem 
ter reduzido ainda mais os tempos de 
resposta, visto que a pandemia Covid-19 
causou alterações nos atendimentos em 
todos os setores do país.

2.3 Pandemia de Covid-19

No ano de 2019, começaram a surgir 
os primeiros casos de Covid-19, na 
qual acarretou na pandemia mundial, 
que “é a doença infecciosa causada 
pelo novo coronavírus, identificado pela 
primeira vez em dezembro de 2019, 
em Wuhan, na China” (OPAS, 2021). 
Diante deste cenário no Brasil, com o 
crescente no número de infecções, viu-
se necessário aprovar a Portaria n.º 
188, de 3 de fevereiro de 2020, na qual 
“Declara Emergência em Saúde Pública 
de importância Nacional (Espin) em 
decorrência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV)” (BRASIL, 
2020). Em virtude desta Portaria, o 
prefeito de Campo Grande do Estado de 
Mato Grosso do Sul, aprovou o Decreto 
n.º 14.195, de 18 de março de 2020. 
Neste foram definidas várias medidas de 
prevenção à pandemia, tais como o art. 
8º do Decreto n.º 14.195/2020:

Poderá ainda ser instituído regime de 
teletrabalho, no curso do período de 
emergência, a critério e nas condições 
definidas pelo titular do órgão da 
Administração Direta, Autarquias e 
Fundações, para servidores cujas 
atribuições, por sua natureza e meios 
de produção, permitam a realização do 
trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço 
público (CAMPO GRANDE, 2020).

O artigo acima reforça que devido à 
forma de contágio pelo vírus, o país 
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na cidade de Campo 
Grande e 16 filiais 
espalhadas pelo 
estado, buscando 
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utilizam a Redesim...



vivenciou uma adequação em toda sua 

estrutura, ocasionando uma mudança 

nas formas de atendimento à população 

fazendo com que fossem suspensas as 

atividades presenciais, não havendo 

atendimento nos estabelecimentos que 

não foram considerados essenciais.

Conforme o anexo 1.1 do Decreto n.º 

15.638/2020: 

Serviços públicos prestados no 

âmbito dos órgãos, autarquias e das 

fundações do Poder Executivo Estadual, 

exclusivamente de forma remota ou à 

distância [...] (MATO GROSSO DO SUL, 

2020).

Neste ponto de vista do estado, foram 

vistas várias mudanças em todas as 

instituições que tiveram de se adaptar 

a modalidade de atendimento remota, 

inclusive a Jucems teve seus trabalhos 

presenciais suspensos, atendendo 

somente pelo teletrabalho, conforme a 

Portaria n.º 08, de 19 de março de 2020.

Fica temporariamente suspenso o 

atendimento ao público, na forma 

presencial, no âmbito da Junta Comercial 

do Estado de Mato Grosso do Sul – 

Jucems, enquanto perdurar o estado de 

emergência de calamidade pública de 

importância internacional decorrente do 

coronavírus (Covid-19) (JUCEMS, 2020).

Mesmo com as variações citadas acima 

relativas aos atendimentos e aos novos 

decretos aprovados, várias empresas 

não deixaram de funcionar, apenas 

se adequaram a pandemia. Com isso, 

retoma-se a questão norteadora do 

trabalho, que é verificar se houve 

aumento na quantidade de empresas 

e redução no tempo de abertura das 

empresas no período de pandemia.

2.3.1 Abertura empresarial na 
pandemia

Mesmo com a pandemia foi visto um 
acréscimo no número de aberturas de 
empresas comparado com o ano de 
2019, tal fato foi constatada pelo Mapa 
de Empresas, ferramenta do Ministério da 
Economia. Segundo o Mapa de Empresas 
do 3º quadrimestre de 2020 “Em 2020 
foram abertas 3.359.750 empresas, 
um recorde histórico, que representa 
um aumento de 6% em relação ao ano 
anterior” (BRASIL, 2021).

Ainda que o número de empresas abertas 
tenha aumentado, o tempo de abertura 
médio das empresas apresentou em uma 
redução considerável conforme o Mapa de 
Empresas do 3º quadrimestre de 2020.

O tempo para abertura de empresa no 
Brasil é, em média, de 2 dias e 13 horas, 
um recorde no registro histórico, com 
redução de 8 horas (11,6%) em relação 
ao 2º quadrimestre de 2020 e redução 
de 1 dia e 22 horas (43,0%) em relação 
ao final de 2019 (BRASIL, 2021).

Verificou-se as estatísticas da cidade de 
Campo Grande/MS, segundo os dados 
fornecidos pela Jucems, nota-se que a 
quantidade de empresas abertas de 2019 
foi de 2.913 e, no ano de 2020, foi de 
3.290, aumento em torno de 12,94%. 
Mesmo perdurando a pandemia no ano 
de 2021, nos meses de janeiro a abril, a 
quantidade de empresas constituídas foi 
de 1.632 dos quais representa cerca de 
49,60% das empresas abertas em 2020 
(JUCEMS, 2021).

O tempo médio para a constituição de 

uma empresa, segundo o Ministério da 

Economia, em dezembro de 2019 na 

cidade de Campo Grande/MS era de 2 

dias e 18 horas, caindo para a média de 2 

dias ao final do 1º quadrimestre (BRASIL, 

2020). No final de 2020, a média continuou 

sofrendo redução e finalizou abaixo dos 2 

dias, em torno de 1 dia e 15 horas, quando 

comparado com 2019 apresenta variação 

de 1 dia e 3 horas, aproximadamente 

40,91% (BRASIL, 2021).

Os dados empresariais foram obtidos 
antes da publicação do Doing Business 
Subnacional Brasil 2021, que ocorreu no 
dia 15 de junho de 2021, o que ajudou 
a comprovar que os órgãos públicos que 
utilizam a Redesim somados aos novos 
métodos de atendimento implementados 
puderam ser eficientes e não impactar 
a abertura de empreendimentos na 
pandemia. 

Segundo a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Familiar 
(Semagro), o Doing Buniss “é elaborado 
pelo Banco Mundial e mede a facilidade 
de se fazer negócios em 190 países” 
(SEMAGRO, 2021). A Semagro divulgou 
o ranking publicado pelo Doing Business 
Subnacional Brasil 2021 na qual:

AT
UA

LI
DA

DE
S

51
 |

Mesmo perdurando 
a pandemia no 

ano de 2021, nos 
meses de janeiro a 
abril, a quantidade 

de empresas 
constituídas foi de 
1.632 dos quais 
representa cerca 
de 49,60% das 

empresas abertas
em 2020



Em relação aos dados obtidos, pode-

se notar que foram assinaladas 95% 

das respostas aplica indicando que os 

processos foram integrados e simplificados 

pela Redesim, quando comparado com a 

pesquisa da TCU em que foram obtidos 

100% de resposta aplica, pode-se afirmar 

que os processos foram simplificados pela 

Redesim. Apenas 5% responderam que 

atrapalha, pois este profissional pode ter 

sofrido com algum empecilho durante 

os procedimentos feitos pela Redesim. 

Contudo, mesmo que os órgãos não 

dispensaram totalmente os outros tipos de 

comunicação para sanar alguma dúvida, 

eles utilizam apenas a Redesim para dar 

continuidade e andamento dos processos.

Neste contexto foi verificado, conforme a 
Figura 2, se a necessidade de documentos 
físicos teria sido extinta, visto que tudo 
está integrado via Redesim no Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

Figura 2 - Dispensou a exigência 
de documentos físicos de qualquer 
natureza para formalização e 
alteração de empresas?

Fonte: dados de pesquisa (2021) 

Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 
é o 7º colocado do país e o 1º da 
região Centro-Oeste no ranking Doing 
Business Subnacional Brasil, que avaliou 
o ambiente de negócios nas capitais 
brasileiras e no Distrito Federal por meio 
do desempenho em cinco indicadores: 
abertura de empresas, obtenção de 
alvará, registro de propriedades, 
pagamentos de impostos e execução de 
contratos (SEMAGRO, 2021).

Desta forma para simplificar os processos 
empresariais “o Brasil publicou várias 
normas importantes para facilitar a abertura 
de empresas em meio à pandemia da 
Covid-19” (BANCO MUNDIAL, 2021). 
Buscando a integração virtual “em todo 
o Brasil, o uso de plataformas eletrônicas 
vem aumentando desde o início da crise” 
(BANCO MUNDIAL, 2021) a utilização 
da Redesim se tornou fundamental para 
agilizar estes processos, não permitindo que 
houvesse suspensão dos serviços prestados 
pelos órgãos públicos frente à pandemia.

3.METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho 
foi a quali-quantitativa, pois foi utilizada 
a ferramenta do Google Forms para 
elaborar um questionário para a coleta 
de dados e distribuídos através de um 
grupo no WhatsApp para os profissionais 
da Contabilidade da Cidade de Campo 
Grande/MS e para os funcionários da 
Jucems, bem como pesquisa bibliográfica 
em que foram pontuados teóricos sobre 
os dados apontados. Estes dados serão 
analisados e demonstrados em forma de 
tabelas para melhorar o entendimento.

4. DISCUSSÕES E RESULTADOS

Após coletados os dados pertinentes 
às empresas em Campo Grande, foi 
executada uma pesquisa utilizando os 
dados apresentados por uma pesquisa 
realizada pelo TCU no ano de 2019, 

denominado Mapa do Desenvolvimento 
Econômico. Desta forma, serão 
comparados os resultados na visão 
dos contadores, frente ao resultado do 
questionário aplicado em 2019. Ressalva-
se que as respostas às questões eram:

• aplica - faz a ação;

• não aplica - não realiza a ação;

• atrapalha - no qual tem medida 
contrária a ação perguntada.

Vale lembrar que na pesquisa aplicada 
pelo TCU, para validar as questões 
com relação ao aplica, a Prefeitura de 
Campo Grande precisou comprovar com 
evidências que foi validado pelo órgão.

Com relação à aplicação do questionário, 
foram coletadas respostas entre os 
contadores e funcionários da Jucems. A 
figura 1 apresenta os dados se a Redesim 
ajudou a simplificar os processos de 
abertura.

Figura 1 – O Município simplificou e 
integrou seus processos de abertura 
de empresas pela Redesim?

Fonte: dados de pesquisa (2021)
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Fonte: dados de pesquisa (2021)



Foram obtidas 85% aplica e 
no questionário do Mapa do 
Desenvolvimento Econômico foi obtido 
100% aplica, comprovando que não é 
necessário nenhum documento físico 
para dar entrada ou andamento no 
processo, sendo tudo digital. 

Os 15% de respostas não aplica devem 
ter ocorridas por alguma falta de 
informação, pois tal fato é afirmado pela 
aprovação da Junta Digital, pois fará com 
que todos os serviços sejam on-line; a 
“Junta Digital é a prestação de serviço de 
registro empresarial 100% pela internet, 
com assinatura digital, segurança 
jurídica e confiabilidade, garantindo 
maior acessibilidade do empresário aos 
serviços da Junta Comercial” (JUCEMS, 
2019). 

A Figura 3 apresenta se a viabilidade 
pode ser feita sem nenhuma taxa, na 
qual cadastra os dados e os compila 
no sistema de forma a não haver 
duplicidade. 

Figura 3 – A consulta de viabilidade 
é feita de maneira gratuita?

Fonte: dados de pesquisa (2021) 

Jucems, o mesmo no qual foi utilizado 
para solicitar a viabilidade. Não 
necessitando ir até a Jucems ou até a 
Prefeitura para que possa verificar se a 
viabilidade, foi deferida ou indeferida.

Neste ponto de vista se viu necessário 
perguntar se a viabilidade tem seu 
resultado em até 48 horas, conforme os 
dados apresentados na Figura 5.

Figura 5 – A resposta da consulta de 
viabilidade é feita em até 48 horas?

Fonte: dados de pesquisa (2021) 

Com o Mapa de Empresas. foi verificado 

que na cidade de campo grande a 

resposta da viabilidade é em média de 

17 horas (BRASIL, 2021). Conforme 

pesquisa executada, foi confirmada 

que em média levasse menos de 48 

horas, pois das respostas obtidas 70% 

responderam aplica, 25% não aplica e 

5% atrapalha, no caso das respostas 

analisadas da TCU 100% respondeu 

aplica. Aqui consta uma reflexão como 

os contadores entendem e acompanham 

os prazos de devolução de processos.

Das respostas obtidas, 90% são aplica 
e 10% não aplica, para efeito de 
comparação a pesquisa efetuada pela 
TCU se tem 100% de resposta aplica. 
De acordo com o art. 2° da Resolução 
CGSIM n.º 61. de 12 de agosto de 2020, 
do inciso III e parágrafo 6° "A viabilidade 
prévia deverá ser gratuita, nos casos 
em que exigida" (BRASIL, 2020), 
comprovando que houve uma falta de 
informação ou o pagamento de outra 
taxa que não é voltada a viabilidade.

Com isso foi questionado se a resposta 
da viabilidade é fornecida pela internet. 
A Figura 4 apresenta os dados desta 
pergunta.

Figura 4 – A resposta da consulta 
de viabilidade é feita pela internet 
(digitalmente)?

Fonte: dados de pesquisa (2021)

Os dados obtidos foram que 95% aplica 
e 5% não aplica, com 100% aplica 
na pesquisa do TCU. A devolutiva da 
viabilidade é feita direta pelo site da 
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Após a viabilidade aprovada, o próximo 

documento emitido seria o alvará de 

funcionamento, no caso das empresas de 

baixo e médio risco o alvará não precisa da 

aprovação de outros órgãos ou vistorias, 

com isso a figura 6 apresenta os dados 

sobre o tempo de emissão do alvará.

Figura 6 – O tempo médio de emissão 
de Alvará de Funcionamento, no 
que tange às responsabilidades do 
município, é inferior ou igual a 2 dias? 

Fonte: dados de pesquisa (2021) 

Com os dados obtidos, foram marcadas 
50% resposta aplica, mostrando que 
se a empresa for considerada de médio 
risco a emissão é feita em até 2 dias. 
Se a empresa for de baixo risco, não é 
necessária a emissão deste documento, 
sendo comprovada com 35% marcações 
não aplica. No caso são 15% de respostas 
atrapalha, então no caso de empresas que 
forem de alto risco a emissão pode demorar 
mais que 2 dias, pois será necessária a 

participação de outras entidades para que 
o alvará seja aprovado, questão esta que 
divergiu da pesquisa aplicada pelo TCU. 
Foi obtido 100% de resposta aplica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados apresentados, o 
problema seria se a Redesim junto com 
as novas formas de atendimento ao 
cidadão foi um diferencial para agilizar 
a formalização de empreendimentos 
em época de pandemia, podendo ser 
confirmada, pois mesmo com sua 
chegada percebe-se com os dados 
obtidos que o impacto no setor 
empresarial foi amenizado devido os 
órgãos públicos estarem integrados 
por utilizarem a Redesim, necessitando 
apenas se adaptar ao teletrabalho, para 
opera-lo.

Em relação ao objetivo geral de examinar 
a eficiência do sistema da Redesim, foi 
analisado o tempo de abertura de novos 
empreendimentos na cidade de Campo 
Grande, sendo constatado que o tempo 
de abertura era de 2 dias e 18 horas 
ao final de 2019, tendo uma redução 
durante o ano de 2020 e terminando 
o ano na média de 1 dia e 15 horas, 
representando uma queda de 40,91% 
(BRASIL, 2021).

Quanto ao número de novas empresas, 
ficou comprovado que houve aumento 
quando comparado com 2019, mesmo 
estando em pandemia à variação foi em 
torno de 6% no país (BRASIL, 2021). 
Em Campo Grande/MS essa variação foi 
maior, chegando a 12,94% em 2020, 
mesmo sem ter fechado o primeiro 
semestre de 2021 a quantidade de 
empresas abertas corresponde a 49,60% 
de 2020 (JUCEMS, 2021).

 Apresentaram-se os resultados do 
questionário aplicado aos contadores 

e aos funcionários Jucems sobre as 
ações da Redesim. Desta forma, pode-
se comparar com a pesquisa do Tribunal 
de Contas da União, obtendo pequenas 
divergências, entre elas o alvará de 
funcionamento apresentou maior 
variação, pois com a aprovação da Medida 
Provisória n.º 1.040/2021. Mesmo que 
recente, pode-se perceber que há uma 
alteração quando se compara com a 
pesquisa de 2019, sendo que extinguiu 
a necessidade de sua emissão para 
empresas de baixo risco e aprovação 
imediata para empreendimentos de 
médio risco, fez com que a pesquisa 
realizada pelo TCU, não fosse totalmente 
reafirmada (BRASIL, 2021). 

Após levantados todos esses dados, ficou 
comprovado que houve um aumento no 
quantitativo de empresas. A Redesim 
teve uma melhora no tempo de resposta 
dos prazos. Mesmo que a pandemia não 
tenha gerado esta melhoria diretamente, 
ela proporcionou uma adaptação nos 
serviços prestados pelos órgãos públicos 
que utilizam a Redesim, com a aprovação 
de novos decretos e normas que foram 
voltados para que evitasse o contágio 
pela Covid-19 e funcionasse de forma 
remota a fim de não gerar interrupção 
dos trabalhos públicos voltados ao setor 
empresarial.
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Contabilidade Pública com ênfase 
na Lei de Responsabilidade Fiscal 

RESUMO

A premissa deste trabalho é destacar a 
importância da Contabilidade Pública, 
procurando apontar as funções 
necessárias para o fiel cumprimento 
da legislação e buscando demonstrar 
a visão do setor público e os conceitos 
gerais aplicados. O Brasil sofreu 
diversas transformações econômicas e 
sociais e,entre essas transformações, 
ficou claro que a administração 
pública apresenta um grau de 
liberdade burocrática e gerencial. 
Assim, esse artigo buscou abordar a 
importância da contabilidade pública 
e entender os conceitos e suas 
funções, garantindo à população a 
transparência do poder dos órgãos. 

Larissa Carolina de Jesus 

Quando falamos em transparência, 
consequentemente, devemos citar 
a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), que é um marco de extrema 
importância na transparência das 
contas públicas e em diversos critérios 
relacionados aos órgãos públicos. E, 
por último, conclui-se que uma gestão 
fiscal equilibrada deve atender aos 
requisitos da transparência, controle 
e acompanhamento para que o país 
atinja um crescimento econômico e 
sustentável. 

PALAVRAS CHAVES: Contabilidade 
Pública e Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

INTRODUÇÃO

A administração pública, ao longo 
dos anos, passou por diversas 
transformações, entre essas 
transformações, o surgimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e a função 
de avaliar e verificar a competência 
da execução do Orçamento Público, 
buscando maior transparência do 
controle social e auxiliando os 
controles internos e externos. 

É importante informar que é de suma 
importância o conhecimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e suas 
ações relacionadas com a aplicação e 
a arrecadação de recursos públicos, 
fazendo cumprir metas e resultados 
dentro do orçamento financeiro. 
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Por fim, este estudo é relevante 
e possibilita o conhecimento à 
Contabilidade Pública juntamente com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

Conforme Angélico (2009), a 
Contabilidade Pública é um dos ramos 
da contabilidade que possui seu campo 
de atuação centrado nas pessoas 
jurídicas de direito público, que são: 
União, estados, Distrito Federal e 
municípios, que incluem também suas 
respectivas autarquias, suas fundações 
públicas e fundos especiais. Por ser um 
instrumento importante de controle 
financeiro, econômico e patrimonial 
de bens públicos, que pertence à 
coletividade de modo geral, não 
pertencendo a um determinado grupo 
de pessoas, essas entidades públicas 
são como empresas comerciais, em 
que a contabilidade é alvo não só 
de controle dos próprios órgãos de 
contabilidade e de controle interno da 
administração pública, mas também 
se submete ao controle externo, que, 
em resumo, é o controle da própria 
sociedade comum sobre o uso que 
é dado aos bens públicos. Além de 
submeter ao controle interno, inserido 
na própria administração pública, 
pertence também ao controle externo, 
que são os órgãos fiscalizadores, como 
o tribunal de conta, câmara municipal, 
os conselhos municipais e estaduais, 
e ainda a sociedade. A contabilidade 
pública submete-se também ao 
regramento jurídico e à teoria Contábil. 

A contabilidade pública é um dos 
ramos mais complexos da Ciência 
Contábil e tem por objetivo captar, 
registrar, acumular, resumir e 
interpretar os fenômenos que afetam 
as situações orçamentárias, financeiras 

e patrimoniais das entidades de 
direito público interno. Os serviços de 
contabilidade serão organizados de 
forma a permitir o acompanhamento 
em toda execução orçamentária, 
o conhecimento da composição 
patrimonial, a determinação dos 
custos dos serviços, o levantamento 
dos balanços gerais, a análise e 
a interpretação dos resultados 
econômicos e dos financeiros. 

A aplicação dos recursos públicos 
deve ser feita em estrito acordo com 
orçamentos e planos de investimentos 
que são padronizados pela legislação, 
além de contar com rotinas e 

 A administração 
pública, ao longo 
dos anos, passou 

por diversas 
transformações, 

entre essas, 
o surgimento 

da Lei de 
Responsabilidade 
Fiscal e a função 

de avaliar e 
verificar a 

competência 
da execução 

do Orçamento 
Público, 

buscando maior 
transparência do 
controle social...

métodos também determinados 
por normas jurídicas, em que os 
próprios demonstrativos contábeis são 
regulados por legislação específica, 
tendo seus modelos e a sistemática 
de elaboração normatizada em todas 
as esferas da administração pública. 
Dessa forma, a contabilidade pública 
se vincula diretamente ao direito, tanto 
que a própria Constituição Federal 
institui um capítulo exclusivo para a 
organização das finanças públicas. 
Nesse contexto, Angélico (2009, p. 
108), destaca: 

[...] quando a disciplinas jurídicas, 
a contabilidade pública relaciona-
se com direito constitucional, direito 
financeiro e direito fiscal ou tributário. 
As relações da contabilidade pública 
com disciplinas jurídicas alcançam 
ainda o direito municipal, comercial e 
direito administrativo. 

Na Constituição Federal do Brasil, 
de 1988, são estabelecidas três 
peças de planejamento, dentro 
da teoria do Orçamento, na qual 
compõe o planejamento das ações da 
administração pública nos horizontes 
em curto e médio prazo. Essas peças 
orçamentárias são o Plano Plurianual 
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Ambas as peças orçamentárias 
são a representação dos planos que a 
administração pública precisa para a 
sociedade, tanto nacional, estadual, 
ou municipal, expressos na forma 
de prioridades de gastos, diretrizes 
de investimentos e, na forma de 
obtenção dos recursos. E durante 
o período do exercício financeiro, 
o Poder Executivo pode solicitar ao 
Legislativo o acréscimo das dotações 
orçamentárias. E esses acréscimos, 
quando autorizados pelo Legislativo, 
serão então adicionados ao orçamento 
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corrente, por isso essas adições são 
chamadas de créditos adicionais. 

A contabilidade pública, que foi 
regulamentada pela Lei n.º 4.320/1964, 
é muito complexa em sua estrutura, 
a qual possui três sistemas básicos 
que faz parte de seu componente que 
são eles: o Sistema Orçamentário, 
Sistema Patrimonial e o Sistema de 
Compensação. Cabe ressaltar que 
o sistema financeiro está inserido 
no conceito de sistema patrimonial, 
considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade aplicadas ao setor 
público (NBCASP). Considerando o 
efeito orçamentário, no Brasil, foi 
adotado o regime misto, ou seja, o 
regime de caixa e de competência, 
conforme dispor no art.35 da Lei 
Federal n.º 4.320/1964. 

A LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL 

A Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) é um código de conduta para 
os administradores públicos de todo 
o País, que passa a valer para os 
três poderes, tanto para o Executivo, 
para o Legislativo e para o Judiciário, 
e que envolve as três esferas de 
Governo. E a LRF vai mudar a história 
da administração pública no Brasil, 
sendo que, por meio dela, todos os 
governantes passaram a obedecer às 
normas e limites para administrar as 
finanças na gestão fiscal, prestando 
contas sobre o quanto e como 
gastam os recursos da sociedade, 
representando um marco para a 
administração pública brasileira, pois 
visa uma gestão responsável, eficiente, 
eficaz e, sobretudo transparente em 
prol da sociedade, possibilitando não 
só a aplicação de sanções àqueles que 
não cumprirem as determinações nela 

contidas, como também assegurando 
à sociedade o acompanhamento por 
meio da divulgação de todos os seus 
demonstrativos (CRUZ, 2011). 

A LRF introduziu uma nova cultura 
da gestão que possibilita valorar 
o equilíbrio fiscal como meta a 
ser perseguida e, para tanto, a 
lei apresenta diversos princípios, 
entre os quais podemos destacar: 
o planejamento, a transparência, 
os limites de endividamento, o 
estabelecimento de mecanismos 
para concessão de renúncias fiscais 

e a prudência. Sendo assim, a LRF 
ocupa-se de estabelecer padrões 
de boa governança, apresentando 
preocupação com dois agregados 
macroeconômicos que muito vêm 
pressionando as contas públicas 
no Brasil, ou seja, o endividamento 
público e as despesas de pessoal, 
sobretudo no que se refere ao aumento 
excessivo nas últimas décadas dos 

gastos com inativos e despesas de 
natureza previdenciária. 

A LRF também promoveu a 
transparência dos gastos públicos 
e obriga que as finanças sejam 
apresentadas detalhadamente aos 
tribunais de contas jurisdicionados. 
Tais órgãos podem aprovar as contas 
ou não. E, em caso de as contas 
serem rejeitadas, será instaurado 
investigação em relação ao Poder 
Executivo em questão, assim podendo 
resultar em multas ou mesmo na 
proibição da nova tentativa de disputar 
novas eleições. Neste caso, os poderes 
Executivos Legislativo e Judiciário 
são agentes responsáveis pelas 
suas finanças públicas, sendo eles 
submetidos à referida norma.

Com isso, a lei inova a contabilidade 
pública e a execução do orçamento 
público à medida que são introduzidos 
os diversos limites de gastos no 
governo (CRUZ, 2011). 

Para o planejamento eficaz e eficiente 
do PPA, da LDO e da LOA, é de 
extrema e fundamental importância 
o entendimento sobre receitas 
e despesas públicas, em que a 
receita pública corresponde sobre 
as arrecadações feitas pelos cofres 
públicos, por meio de recebimento de 
dinheiro, de bens que representam 
valores que o Governo possa ter o 
direito de recebê-los. Com isso, a 
LRF apresenta a contabilidade pública 
com o caráter controlador tanto 
no conceito orçamentário quanto 
no financeiro e econômico, já que 
proporcionará o controle os direitos 
e haveres financeiros, do imobilizado, 
dos compromissos a pagar, restos a 
pagar, dívida pública, entre outros, 
utilizando-se de um mesmo perfil 
focado no conceito gerencial.

A LRF introduziu 
uma nova cultura da 
gestão que possibilita 
valorar o equilíbrio 
fiscal como meta: 
o planejamento, 
a transparência, 
os limites de 

endividamento, o 
estabelecimento 
de mecanismos 

para concessão de 
renúncias fiscais e a 

prudência
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Desta forma, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal proporciona ao controlador 
externo, ou seja, ao próprio cidadão 
de bem, o direito de verificar como a 
administração pública, apresenta suas 
informações sobre receitas e despesas 
em sua gestão, em obediência ao 
princípio da publicidade, previsto 
no art. 37 da Constituição Federal 
de 1988, em que esta publicação 
ocorre por meio das informações que 
foram fornecidas pela contabilidade 
pública, na qual, por meio das suas 
demonstrações contábeis, destacam-
se os balanços orçamentários, 
financeiro e patrimonial. 

Pires (2002, p. 401), afirma que

[...]o Balanço Patrimonial demonstrará 
a situação estática dos bens, direitos 
e obrigações e indicará o valor do 
Patrimônio Líquido num determinado 
momento. Em 2000, com a publicação 

da LRF, foi exigida da Contabilidade 
Pública maior evidenciação e 
transparência dos recursos públicos. 

É por meio da Lei de Responsabilidade 
Fiscal que o gestor se compromete, 
obrigatoriamente, em exercer seus 
atos da melhor forma, esclarecendo 
a população um serviço público digno 
e transparecendo segurança, o que 
favorecerá tanto quanto os gestores 
e a sociedade, de forma a proteger 
fatos regulares, em vez de situações 
comprometedoras que possam acontecer 
como decorrência do descumprimento 
de alguma norma estabelecida, segundo 
Arruda e Pereira (2010, p.5). 
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Mestrado e doutorado: divisor de 
águas na minha vida profissional.

Embora para muitos pareça piegas, 
realmente acredito que o estudo 
pode delinear novos caminhos. 
Independente da área, ou nível de 
formação, a reiterada busca pelo 
conhecimento aperfeiçoa a capacidade 
de compreensão dos problemas e 
permite que melhores decisões sejam 
tomadas. Ao menos é isso que persigo 
diariamente.

Esse valor pelo estudo e o zelo com o 
trabalho decorrem dos ensinamentos 
de uma família modesta, da qual 
carrego uma imensa gratidão pela 
abdicação que meus pais fizeram 
durante a minha formação e a da 
minha irmã. Em que pese nunca ter 
nos faltado algo, ao final da infância 

Saulo Silva Lima Filho

nossas perspectivas não eram fartas, 
portanto o direcionamento que 
recebemos foi fundamental.

Sei que nossas trajetórias ainda 
estão sendo construídas, mas até 
aqui acredito que possa dizer com 
orgulho que crescemos. Possuo 
dupla graduação em Administração 
e em Ciências Contábeis, fiz duas 
especializações em Gestão da 
Previdência e em Contabilidade e 
Finanças, só então, decidi entrar para 
a pós-graduação stricto sensu, em 
que cursei mestrado e doutorado em 
Contabilidade.

Foi um período bastante difícil, no 
qual precisei conciliar a intensa 

rotina de estudos, os afazeres 
domésticos, os cuidados com duas 
filhas pequenas, sem deixar de lado 
as responsabilidades profissionais. 
Reconheço que não fiz tudo sozinho, 
tive professores exemplares, uma 
esposa muito companheira, além de 
colegas de trabalho dedicados. 

Assim como na vida acadêmica, 
profissionalmente meu interesse 
sempre esteve voltado às instituições 
públicas e seus relacionamentos com 
a sociedade. Antes de ingressar na 
UFPR, instituição que demonstra uma 
preocupação ímpar no fomento ao 
desenvolvimento pessoal, fui servidor 
na Prefeitura Municipal de Curitiba 
por quase 10 anos. Em ambas, 
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percebi a capacidade e a obrigação do 
serviço público em oferecer melhores 
condições de serviços à população.

Durante esses anos de vida 
acadêmica, notei o quanto uma 
base teórica e o adequado uso de 
técnicas metodológicas podem ser 
úteis na resolução de problemas 
reais. A vivência na pós-graduação 
permitiu que discussões fossem 
aprofundadas, e a responsabilidade na 
condução de informações geradas pela 
Contabilidade aumentou. 

Mais precisamente, acredito que 
a visão míope que restringe a 
contabilidade como ferramenta 
formal para elaboração de relatórios 
e demonstrativos é arcaica. A 
Contabilidade tem a capacidade de 
envolver as relações institucionais e 
descrevê-las de uma forma íntegra. 
No entanto, seu uso para fomentar 
discussões sociais ainda é superficial, 
haja vista que cidadãos, grupos 
sociais e entidades paraestatais ainda 
possuem dificuldades para encontrar 
dados claros sobre a condução das 
atividades governamentais, apesar 
de ser perceptível uma evolução nas 
últimas décadas.

Dentro do Departamento de 
Contabilidade e Finanças procuro 
colocar em prática essa convicção. 
Temos ampliado a quantidade 
e o detalhamento de relatórios 
à sociedade e tentado oferecer 
atendimento prestativo a todas as 
pessoas e instituições que recorrem 
ao departamento. Além disso, à 
comunidade interna, trabalhamos para 
encontrar soluções que simplifiquem 

É nesse ambiente 
de discussões 

sobre ferramentas 
de accountability 
e eficiência no 
uso de recursos 

públicos 
que busco 

empregar meu 
ainda limitado 
conhecimento 
acadêmico.  

a rotina de execução orçamentária 
e financeira sem deixar de lado os 
mecanismos de controle e segurança, 
algo desafiador e recompensante ao 
mesmo tempo.

É nesse ambiente de discussões 
sobre ferramentas de accountability e 
eficiência no uso de recursos públicos 
que busco empregar meu ainda 
limitado conhecimento acadêmico. 
Compreendo que a titulação vinda 
com o doutorado apenas dá início à 
vivência científica, cujas discussões 
originadas no Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade da 
UFPR ainda me inquietam.  Por isso, 
faço coro à militância que está em 
busca de melhores serviços públicos 
e na promoção de ferramentas de 
transparência, que permitam traduzir 
atos e fatos à parcela não especializada 
da sociedade. 

Por fim, preciso reiterar que o apoio 
familiar e institucional vindo da Pró-
Reitoria de Planejamento, Orçamento 
e Finanças foram fundamentais nesse 
trajeto. Sou grato a todos e espero que 
meu trabalho corresponda a confiança 
de vocês. 

Saulo Silva Lima Filho

Doutor e Mestre em Contabilidade pela UFPR
Coordenador de Administração Financeira da UFPR/Proplan
Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças da UFPR/
Proplan (substituto eventual)
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Fui indicado pelo Fui indicado pelo 
CFC e Ibracon para CFC e Ibracon para 

ser o diretor do ser o diretor do 
Brasil na Associação Brasil na Associação 
Interamericana de Interamericana de 
Contabilidade (AIC), Contabilidade (AIC), 
onde fui primeiro onde fui primeiro 

vice-presidente, em vice-presidente, em 
1997, e presidente, 1997, e presidente, 
de 1999 a 2001.de 1999 a 2001.

Eu nasci e sempre vivi em Porto Alegre.  

Comecei no Jardim de Infância do 

Instituto de Educação, onde fui até 

completar o primeiro grau. Depois fiz o 

Ginásio no Colégio Anchieta e o Técnico 

em Contabilidade no Colégio Rosário.  

Queria ser piloto da Varig.  Passei no 

exame de seleção, mas, como era filho 

único, meu pai não deixou.  Comecei a 

trabalhar aos 16 anos em um escritório 

de advocacia e decidi ser advogado. 

Mas os advogados do escritório me 

convenceram fazer primeiramente 

Ciências Contábeis e depois fazer 

Direito.  Passei na PUC e terminei sendo 

contador.  Nunca mais fiz o curso de 

Direito. Ali conheci o Arthur Nardon 

Filho e fomos colegas durante os quatro 

anos. Ao final do curso, resolvemos ser 

sócios. Constituímos a Ascop, em 1967, 

mais tarde transformada em Nardon, 

Nasi – Auditores Independentes.  Nossa 

sociedade durou quase 45 anos, quando 

o Nardon veio a falecer em 2012.  Hoje 

a empresa tem 54 anos de atividades em 

auditoria e consultoria, com escritórios 

em Porto Alegre e Curitiba, e com 

clientes em dez estados brasileiros.  

Participamos como membro da SMS 

Latinoamerica, uma rede de firmas de 

auditoria e consultoria que atua em 

toda a América Latina e Caribe e onde 

participo como membro do Conselho. 

Na atividade profissional, tive a honra 

de ser um dos fundadores do IAIB-

Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil em dezembro de 1971, mais 

tarde transformado no atual Ibracon. 

No IAIB, fui presidente da 6ª Regional, 

e vice-presidente de Desenvolvimento 

Profissional da Diretoria Nacional por 

duas vezes.  Também fui conselheiro e 

vice-presidente do Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul. Em 

1995, fui indicado pelo CFC e Ibracon 

para ser o diretor do Brasil na Associação 

Interamericana de Contabilidade (AIC), 

onde fui primeiro vice-presidente, em 

1997, e presidente, de 1999 a 2001.  

Em 2000, por ocasião do Congresso 

Brasileiro de Contabilidade, em Goiânia, 

tive a honra de receber a Medalha João 

Lyra. Fui professor da disciplina Auditoria 

durante 15 anos.  Depois de alguns anos 

sem atividade em entidades, fui eleito 

vice-presidente da Abracicon, onde 

agora estou terminando o meu segundo 

mandato.  Tenho quatro joias: Eduardo, 

Ricardo, André e Carolina, e mais uma 

joinha que é o Leonardo. Para finalizar, 

sou torcedor do Internacional.
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ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

Contador e Consultor Empresarial

Sócio-Diretor de Nardon, Nasi - Auditores 
Independentes S/S, desde 1967;

Sócio-Diretor de Nardon, Nasi – Auditores 
Associados Sociedade Simples Ltda., 
desde agosto de 1989;

Sócio-Diretor da RBA Global Auditores 
Independentes S/S, desde 2002;

Professor da Disciplina de Auditoria em 
Universidades, Faculdades e em outras 
entidades;

Autor de diversos trabalhos para 
Congressos Nacionais e Internacionais; 

Sócio Responsável junto a RSM 
International Auditores e Consultores de 
1991 a 1999;

Palestrante em eventos profissionais e 
empresariais;

Sócio Responsável junto a SMS 
Latinoamérica desde 2013 e membro de 
seu Conselho Assessor.

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE 
CLASSE

Atividades e Cargos Exercidos desde 
1967:

Membro Fundador em 1971 do 
IAIB, atual Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil - Ibracon)

Presidente da 6ª Regional do Ibracon – 
Gestão 1976/1977

Vice-Presidente de Assuntos Culturais e 
Ensino do Ibracon - Diretoria Nacional - 
Gestão: 1977/1978 e 1990/1992

Membro do Grupo de Trabalho do 
Conselho Federal de Contabilidade que 
elaborou os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (de 1989 a 1999)

Secretário Técnico do XIV Congresso 
Brasileiro de Contabilidade - Salvador - 
Bahia-1992

Vice-Presidente de Desenvolvimento 
Profissional do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul - 
Gestão 1994/1995

Vice-Presidente de Controle Interno do 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul – Gestão 1996/1997

Membro do Grupo de Integração do 
Mercosul - Contabilidade, Economia e 
Administração - como representante 
do Conselho Federal de Contabilidade e 
Ibracon, de 1993 a1997

Secretário Técnico do XV Congresso 
Brasileiro de Contabilidade - Fortaleza-
Ceará - 1996

Medalha Contador Destaque do Ano 
1987 – Promoção Icargs

Contabilista Emérito pelo CRCRS em 
1999

Diretor do Brasil na Associação 
Interamericana de Contabilidade (AIC), 
nos períodos – 1995/1997 e 1997/1999

1º Vice-Presidente da Associação 
Interamericana de Contabilidade (AIC) – 
Gestão 1997/1999

Presidente da Associação Interamericana 
de Contabilidade (AIC)  – Gestão 
1999/2001

Detentor da Medalha Mérito Contábil 
João Lyra, a mais alta honraria da classe 
contábil brasileira, outorgada no XVI 
Congresso Brasileiro de Contabilidade 
realizado em Goiânia – Goiás pelo 
Conselho Federal de Contabilidade em 
2000.

Membro do Conselho Consultivo do 
Conselho Federal de Contabilidade 
desde 2000

Diretor de Ensino e Pesquisa da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon). – Gestão 2014/2017.

Diretor Operacional da Academia 
Brasileira de Ciências Contábeis 
(Abracicon). – Gestão 2018/2021.

Detentor da 
Medalha Mérito 
Contábil João Lyra, 
a mais alta honraria 
da classe contábil 
brasileira, outorgada 
no XVI CBC em 
Goiânia – Goiás 
pelo CFC no ano de 
2000.



José 
Eustáquio  
Geovanini 

Sempre muito Sempre muito 
atuante no CRCMG, atuante no CRCMG, 
fui eleito presidente, fui eleito presidente, 
vice-presidente de vice-presidente de 
Controle Interno, Controle Interno, 

vice-presidente de vice-presidente de 
Desenvolvimento Desenvolvimento 

Profissional. Profissional. 
Representei Representei 

Minas Gerais no Minas Gerais no 
Conselho Federal de Conselho Federal de 

ContabilidadeContabilidade

Natural de Santa Luzia, cidade histórica, 

vizinha da capital mineira, sou contador. 

Filho de uma dona de casa e bordadeira 

e de um padeiro, formamos uma grande 

família de treze filhos. Sou casado há 50 

anos, pai de quatro filhos e avô de três 

netos.

Natural de Santa Luzia, cidade histórica, 

vizinha da capital mineira, sou contador. 

Filho de uma dona de casa e bordadeira 

e de um padeiro, formamos uma grande 

família de treze filhos. Sou casado há 50 

anos, pai de quatro filhos e avô de três 

netos.

Comecei a trabalhar aos 14 anos, pois 

precisávamos ajudar no sustento da casa 

e logo tive meu primeiro contato com 

a Contabilidade, no curso Técnico em 

Contabilidade (Imaco), que era oferecido 

pelo Munícipio de Belo Horizonte, cidade 

onde comecei a residir nesse período. 

Trabalhei na área contábil em um grande 

frigorífico da região (Frimisa), situado 

na minha cidade natal. Posteriormente, 

graduei-me no curso de Ciências 

Contábeis e em Administração de 

Empresas na PUC-MG, sendo convidado 

a trabalhar em um grupo de empresas 

da área mineira da Sudene, atuação 

marcante na minha carreira durante 

26 anos, onde fui auditor e diretor até 

a extinção da empresa, que se deu 

devido ao falecimento de seu fundador. 

Desde 1996, atuo como perito contábil 

em escritório próprio. Nesse percurso, 

fiz a pós-graduação em Contabilidade 

Avançada e, aos 60 anos de idade, 

tornei-me mestre em Contabilidade pela 

Fundação Visconde de Cairu. Também 

atuei como auditor-geral do Município de 

Santa Luzia e Secretário de Cultura da 

Cidade durante quatro anos.

Na área da docência, na qual atuo desde 

de 1967, fui professor de Contabilidade 

na Escola Estadual Domingos Vieira,  

professor e coordenador do curso de 

Ciências Contábeis da Faculdade da 

cidade de Santa Luzia e professor no 

Centro Universitário Newton Paiva.

Sempre muito atuante no CRCMG, 

fui eleito presidente, vice-presidente 

de Controle Interno, vice-presidente 

de Desenvolvimento Profissional. 

Representei Minas Gerais no Conselho 

Federal de Contabilidade, como membro 

efetivo, oportunidade em que tive de 
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participar do projeto visionário e inovador 

pelo então contador Ivan Carlos Gatti, 

denominado "Contador do ano 2000". No 

Conselho, integrei diversas comissões de 

grande relevância no Sistema CFC/CRCs. 

Sou membro da Academia Brasileira 

de Ciências Contábeis e atualmente 

presidente da Academia Mineira de 

Ciências Contábeis. Desde 2014, atuo 

como membro do Comitê Editorial da 

Revista Abracicon Saber, da Abracicon, 

e como membro da Associação de 

Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e 

Mediadores de Minas Gerais (Aspejudi), 

inscrito no Cadastro Nacional de Peritos 

Contábeis (CNPC). Integro também o 

Conselho Administrativo da Cooperativa 

de Crédito dos Contabilistas de Minas 

Gerais (Creditábil) e o Conselho 

Consultivo do CRCMG.

Como autor, colaborei na edição do 

livro "Contabilidade de Custos – Temas 

Atuais", com a coordenação do Prof. Dr 

Antonio Robles Jr. Publiquei vários artigos 

na Revista Mineira de Contabilidade, 

entre eles, "Contabilidade Instrumento 

de Decisão do Administrador"; "O 

Utilitarismo Aplicado no Ensino da Ciência 

Contábil" e "Custo da Oportunidade", 

sendo este coautor.

Minha trajetória foi marcada por 

honrosas condecorações: Mérito BH90, 

por contribuição ao desenvolvimento 

da cidade de Belo Horizonte; Medalha 

do Mérito Humanitário no Grau Ouro, 

pelos relevantes serviços prestados a 

humanidade, concedida pela Ordem 

dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira; 

Medalha Antônio de Castro Silva, maior 

comenda da cidade de Santa Luzia; Grande 

Colar do Mérito Legislativo Municipal, 

concedida pela Câmara Municipal de 

Santa Luzia, entre outras. Por último, no 

ano de 2019, fui agraciado com a honrosa 

Medalha Mérito Contábil de Minas Gerais.  

Como autor, colaborei 
na edição do livro 
"Contabilidade de 
Custos – Temas 
Atuais", com a 
coordenação do 
Prof. Dr Antonio 
Robles Jr. Publiquei 
vários artigos na 
Revista Mineira de 
Contabilidade



Moacir 
Carlos 
Baggio 

É membro fundador É membro fundador 
da Academia De da Academia De 

Ciências Contábeis Ciências Contábeis 
do Paraná; do Paraná; 

conselheiro do conselheiro do 
Conselho Regional Conselho Regional 
de Contabilidade do de Contabilidade do 
Paraná - período Paraná - período 
de 1973 a 1977; de 1973 a 1977; 

vice-presidente do vice-presidente do 
CRCPRCRCPR

Moacir Carlos Baggio, filho de Lourenço 

Baggio e Maria de Conto Baggio, é 

casado com Etelvina Salete Baggio, com 

quem teve três filhos: Carlos Cesar, Rui 

Fernando e Sergio Ricardo.

Bacharel em Ciências Contábeis pela 

Universidade Federal do Paraná, em 

1966, é professor de nível superior no 

Colégio São José, com licenciamento 

em Contabilidade Geral, Comercial, 

Industrial, Agrícola, Administração e 

Organização e Técnica Comercial (1970). 

Ao longo de sua trajetória, realizou cursos 

de especialização: Aperfeiçoamento e 

Extensão Universitária; Administração 

de Pessoal e Contabilidade Municipal; 

Aperfeiçoamento em Técnicas 

Administrativas; Técnicas de Elaboração 

e Execução Orçamentária; Auditoria 

Interna-Spea-Idort; Custos Industriais 

e Auditoria Gerencial e Planejamento 

Tributário. 

Também tem diversos cursos de curta 

duração nas áreas de Computação 

Eletrônica, Desenvolvimento Gerencial, 

Impostos Federais, Estaduais e 

Municipais, Organização, Sistema e 

Métodos, Exportação e Importação, 

Turismo, Treinamento e Aperfeiçoamento 

no Magistério, Aperfeiçoamento em 

Recursos Humanos, Administração de 

Materiais, Modernização Administrativa e 

Administração Participativa.

Possui ampla participação em eventos 

da classe contábil como os Congressos 

de Contabilidade: Salvador (1973), 

Guarapari (1975), Gramado (1978), 

Curitiba (1980), Gramado (2008), Belém 

(2012); convenções: participação em 

quase todas as convenções estaduais 

entre os anos de 1975 a 2010; diversos 

seminários, simpósios, encontros, 

reuniões, painéis, jornadas, conferências 

e ciclos de Contabilidade no Estado do 

Paraná e em outros estados. 

Além disso, Baggio é muito atuante nos 

da classe contábil. É membro fundador 

da Academia De Ciências Contábeis do 

Paraná; conselheiro do Conselho Regional 

de Contabilidade do Paraná - período de 

1973 a 1977; vice-presidente do CRCPR 

-1975/1977; secretário geral do Sincolon 

- Londrina - 1078/1980; presidente da 

ACCPR-gestões-2010/2013-2020/2022. 

Atuou como professor de Organização e 

Técnica Comercial, Legislação Aplicada e 

Contabilidade Geral - Colégio Bom Jesus 
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- 1973 a 1977; professor coordenador do 

escritório modelo do Colégio Bom Jesus - 

1980 a 1986; e professor de Contabilidade 

Geral na faculdade Positivo-1992. Foi 

instrutor de Contabilidade Geral na 

Coordenação da Receita do Estado do 

Paraná - centro de treinamento - 1981 

a 1983; e instrutor de Contabilidade 

Pública e Contabilidade das Sociedades 

Anônimas no Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná – 1975; e instrutor de 

Contabilidade Geral no Senac (Londrina), 

Ocepar, Ministério da Economia (Brasília) 

e de cursos preparatórios para concursos.

Atividades profissionais

Contador, consultor, auditor e perito-

contador, teve participação em conselhos 

fiscais - período 1965 a 1973, 1977 

a 1980, 1991 a 2018. Atuou como 

contador, analista e instrutor de 

Contabilidade no Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná-1973 a 1976; 

contador do Ministério das Finanças no 

Estado do Paraná – 1976; auditor fiscal 

da Coordenação da Receita do Estado 

do Paraná - 1980 a 1990 – em diversos 

cargos. Realizou palestras, conferências 

e trabalhos técnicos em escolas técnicas 

de comércio, faculdades e sindicatos. 

Realizou projetos de treinamento nas 

áreas de Contabilidade Geral, Pública e 

Recursos Humanos na coordenação da 

Receita do Estado do Paraná. Publicou 

os  seguintes trabalhos: Lineamentos de 

Contabilidade Geral, com coparticipação 

do prof. José Laudelino Azzolin; Aspectos 

da Contabilidade Pública e Prestação de 

Contas Municipal - Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná; A Importância do 

Escritório-Modelo nas Escolas Técnicas 

de Comércio, publicado nas revistas 

"O Balancete" e "Revista Brasileira de 

Contabilidade";  Módulos Instrucionais 

de Contabilidade Básica e Operações com 

Mercadorias no Centro De Treinamento 

da Coordenação da Receita do Estado 

do Paraná (Cenpre). Publicou apostila 

de Contabilidade Geral para concursos 

públicos com coparticipação do prof. José 

Laudelino Azzolin, e diversas publicações 

internas sobre administração participativa 

na coordenação da Receita do Estado do 

Paraná.
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José Antonio de França

Contribuições das características 
qualitativas da informação para mitigar 
assimetria de conhecimento na gestão 
de liquidez da firma 

RESUMO

Este artigo introduz uma discussão 
sobre as características qualitativas da 
informação, denominadas capacidade 
de verificação e representação fidedigna, 
associadas a um modelo quantitativo de 
mensuração das capacidades nominal e 
efetiva de pagamento, capaz de mitigar 
os efeitos de assimetria e sinalizar 
tendência de neutralidade do conteúdo 
informacional da liquidez e solvência 
da firma,  com base no Coeficiente 
de Eficiência Financeira (CEF) e no 
Coeficiente de Sustentabilidade da 
Liquidez (CSL), em perspectiva teórica. 

Palavras-chave: Assimetria da 
informação. Neutralidade da informação. 
Características qualitativas da 
informação. Coeficiente de eficiência 
financeira (CEF). Coeficiente de 
sustentabilidade da liquidez (CSL). 

1. INTRODUÇÃO

Este artigo traz para discussão uma 
contribuição resumida das características 
qualitativas da informação, capacidade 
de verificação e representação 
fidedigna, associadas ao modelo 
“Necessary and Sufficient Conditions 
for Liquidity Management”, introduzido 
por De França e Sandoval (2019), para 
mitigar o efeito assimetria contido na 
divulgação de informação financeira 
relativa à capacidade de pagamento da 
firma, divulgada pela Contabilidade, na 
perspectiva de que a informação possa 
ser neutra.

A informação contábil, para ser 
considerada útil, deve ser provida 
das caraterísticas qualitativas que 
emprestam os fundamentos básicos 
para agregar confiança e assegurar 
benefícios na tomada de decisão. Neste 
contexto, o ordenamento contabilístico 

ABSTRACT

This article introduces a discussion about 

the information qualitative characteristics, 

represented verification capacity and 

reliable representation, associated with a 

quantitative model for measuring nominal 

and effective payment capacities, capable 

of mitigating the asymmetry effect and 

signaling a tendency towards neutrality 

of the informational content of the 

liquidity and solvency of the firm, based 

on the financial efficiency ratio (FER) and 

the liquidity sustainability ratio (LSR), in 

theoretical perspective.
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brasileiro, emanado do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), já 
desde 1993, por meio da Resolução CFC 
750 (revogada), sinaliza a relevância 
dessas características (CFC, 1993). Mais 
recentemente, com a adoção do padrão 
IFRS (International Finance Reporting 
Standards), essas características são 
ainda mais necessárias, permeando toda 
a estrutura conceitual da contabilidade 
aplicável aos negócios dos setores 
público e privado (CFC, 2016 e CFC, 
2019).

As características qualitativas da 
informação são classificadas como 
fundamentais e de melhoria e têm o 
papel de aportar credibilidade e reduzir 
assimetrias entre a Entidade e o Usuário. 
As características classificadas como 
fundamentais se referem à relevância e à 
representação fidedigna da informação, 
enquanto que as características 
classificadas como de melhoria são as 
identificadas com a comparabilidade, 
capacidade de verificação, 
tempestividade e compreensibilidade. A 
partir deste parágrafo as terminologias 
firma, entidade e entidade econômica 
são utilizadas como sinônimas. 

Então, as características qualitativas são o 
complemento da informação quantitativa 
reportada pelas demonstrações contábeis 
estruturadas, também conhecidas como 
demonstrações financeiras padronizadas, 
elaboradas e sustentadas pelas práticas 
contábeis positivadas. Neste artigo 
o foco é centrado em apenas duas 
dessas características: a capacidade de 
verificação e a representação fidedigna.

Sustentado nesta breve contextualização, 
este artigo pretende apresentar, 
de forma resumida, a relação de 
completude entre as características 
qualitativas, capacidade de verificação e 
representação fidedigna, e a informação 
financeira de capacidade de pagamento 
da firma divulgada pelas entidades 
econômicas em suas demonstrações 
contábeis, em uma perspectiva teórica, 
com o objetivo de mitigar os efeitos de 
assimetria entre a entidade econômica 
e o usuário e também aproximar a 
informação da neutralidade. 

As contribuições apresentadas são 
relevantes para estimular a combinação 
da prática contábil com o pensamento 
teórico-analítico, cujo produto é um 
conteúdo informacional tendendo à 
neutralidade, consequente redução de 
viés, e benefícios para a tomada de 
decisão.

2. Contribuições das características 
qualitativas da informação ao 
conteúdo informacional da liquidez

Parte dos relatórios financeiros 

padronizados e elaborados pela 
contabilidade, do ponto de vista da 
informação quantitativa, apresenta 
restrito conteúdo informacional porque 
necessita do complemento qualitativo 
que lhe assegure confiabilidade. 
Esta declaração é explicitamente 
provocante porque ela desafia a crença 
na fidedignidade do balanço, como 
demonstração contábil estruturada, 
fundamental, representativa da situação 
patrimonial e financeira da entidade 
econômica. Parte dessa provocação se 

sustenta no poder de resposta de ativos 
financeiros e não monetários, como, por 
exemplo, recebíveis e estoques de venda, 
que compõem o ciclo operacional de 
uma entidade econômica, na gestão do 
fluxo de caixa, quando confrontado com 
as obrigações oriundas do negócio para 
compor o ciclo financeiro. Poder-se-ia 
invocar para essa aferição a característica 
qualitativa de melhoria denominada 
capacidade de verificação para certificar a 
razoabilidade do conteúdo informacional 
da grandeza monetária dos saldos, ainda 
que para essa certificação seja necessário 
utilizar alguma matemática probabilística 
com intervalo de confiança. Isto sugere 
que não basta aplicar metodologia 
de mensuração por valor justo a 
itens financeiros e não monetários, é 
necessário mitigar assimetria e buscar 
a neutralidade da informação, para que 
haja representação fidedigna.

Então, para a completude da referida 
certificação poder-se-ia aplicar a 
característica qualitativa fundamental 
denominada representação fidedigna 
para assegurar a neutralidade e ausência 
de erro. Porém, ausência de erro não 
pode ser completa porque a entidade 
econômica está sujeita a externalidades 
negativas e a riscos sistêmicos que não 
estão sob o controle da governança. 

As grandezas quantitativas representadas 
por recebíveis e estoques de venda, 
e ainda pelas obrigações oriundas do 
negócio, reportadas no balanço, produzem 
o indicador de ciclo financeiro (CF =  CO 
- PMPC) 1 , como preditor do coeficiente 
de eficiência financeira  ² . 

 Parte dos relatórios 
financeiros 
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elaborados pela 
contabilidade, do 
ponto de vista 
da informação 

quantitativa, apresenta 
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informacional 
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lhe assegure 
confiabilidade. 

 1  co=ciclo operacional; pmpc=prazo médio de pagamento de compras.
 2 I=taxa de juros; co=ciclo operacional; e cf=ciclo financeiro.

3  ac=ativo circulante; pc=passivo circulante.
4 ILC = índice de liquidez corrente; CEF = coeficiente de eficiência financeira.

O CEF reduz eventual assimetria de 
conhecimento entre o usuário externo 
e o gestor com relação ao conteúdo 
informacional do indicador de liquidez 
corrente (ILC = AC/PC) 3, que mede a 
capacidade nominal de pagamento, e 
o coeficiente de sustentabilidade de 
liquidez (CSL=ILC/CEF) 4  que representa 
a capacidade efetiva de pagamento como 
demonstrado por De França e Sandoval 
(2019). A redução da assimetria tende 
à neutralidade da informação porque é 
decorrente da característica capacidade 
de verificação e se aproxima da 
característica representação fidedigna. 
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A assimetria de conhecimento do 
usuário externo para o gestor, com 
relação à capacidade de pagamento da 
firma, assertivamente, é mitigada pelos 
indicadores CEF e CSL propostos por 
De França e Sandoval (2019) porque 
o modelo introduz uma combinação 
algébrica com a variável tempo que 
resulta no ajuste do ILC e vem ao 
encontro das inquietações de Richards 
e Laughlin (1980) e Assaf Neto (2014) 
ao questionarem essa insuficiência do 
referido indicador. É neste ponto que as 
características da representação fidedigna 
e da capacidade de verificação atuam 
para validar o conteúdo informacional 
da capacidade de pagamento da 
firma, contribuindo, em conjunto, para 
mitigar os efeitos da assimetria dessa 
informação que se submete ao processo 
de accountability e responsabilidade 
fiduciária da Governança da entidade 
econômica. Neste ponto também se 
avalia se a informação apresentada no 
balanço patrimonial é livre de erro e se 
é verificável. Se assim o for, há robusta 
evidência de que a entidade econômica 
adota boas práticas contábeis, caso 
contrário, as políticas contábeis devem 
ser revistas.   

Sendo o ILC um indicador que reporta 
apenas o quociente oriundo da divisão 
das duas grandezas monetárias que 
compõem o capital de giro líquido, ativo 
circulante e passivo circulante, entre as 
fronteiras de um intervalo temporal fixo 
de um exercício social a outro, não há 
atributo confiável que assegure solvência 
a partir da liquidez. Por outro lado, o CSL, 
por ser o quociente da divisão do ILC pelo 
CEF, combina algebricamente períodos 
de embolso e desembolso no intervalo 
de tempo entre as fronteiras de dois 
exercícios sociais e o respectivo custo do 
dinheiro no tempo. Desta combinação 
surgem métricas que qualificam o status 
da liquidez como fortemente sustentável, 
fracamente sustentável e não sustentável 
(vide De França e Sandoval, 2019 - 4.1 e 
4.2).  São essas métricas que mitigam 
o efeito assimetria e proporcionam que 
o conteúdo informacional da liquidez se 
aproxime da neutralidade porque, se 
a liquidez é fortemente sustentável, há 
sinalização de há folga financeira entre 
os prazos de embolso e desembolso que 

afasta o risco de colapso financeiro da 
entidade. Se a liquidez é fracamente 
sustentável o risco de colapso pode 
ser considerado e deve haver efetivo 
monitoramento preventivo. Se o status 
da liquidez é não sustentável, aí a 
firma não dispõe de ativos financeiros 
e não monetários em giro suficientes 
para honrar todos os compromissos 
financeiros na maturidade. 

3. Considerações finais 

A abordagem apresentada neste artigo 
associou a contribuição de características 
qualitativas da informação, denominadas 
capacidade de verificação e representação 
fidedigna, a indicadores de liquidez na 
perspectiva para mitigar o efeito assimetria 
com vistas à neutralidade do conteúdo 
informacional da capacidade efetiva de 
pagamento partindo da capacidade nominal.  

Com base em contribuições disponíveis na 
literatura, sustentadas em modelo teórico 
desenvolvido por De França e Sandoval 
(2019), argumenta-se que a assimetria 
de informação da capacidade efetiva de 
pagamento da firma é mitigada e tende 
à neutralidade, ainda que por efeitos de 
externalidades, não sujeitas ao controle da 
governança, não se vislumbre a ausência 
total de erro. Contudo, é relevante a 
observação de que sendo identificada 
divergência entre a capacidade nominal 
e a capacidade efetiva de pagamento 
isto permite ao gestor tomar decisões 
que minimize custos, como parte 

do processo de accountability e da 
responsabilidade fiduciária.  

Por fim, por ser um estudo preliminar, 
estimula-se o desafio de aprofundar 
investigação teórico-empírica da ação 
de características qualitativas nos 
dados quantitativos das demonstrações 
financeiras padronizadas para melhoria 
do conteúdo informacional e benefício da 
tomada decisão pela governança. 
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Contributions of Qualitative Information 
Characteristics to Mitigate Knowledge 
Asymmetry in Firm Liquidity 
Management
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emanating from the Federal Accounting 
Council (FAC), since 1993, through CFC 
Resolution 750 (revoked), signals the 
relevance of these characteristics (CFC, 
1993). Recently, with the adoption of the 
IFRS (International Finance Reporting 
Standards), these characteristics are 
even more necessary, permeating 
the entire conceptual framework of 
accounting applicable to public and 
private sector businesses (CFC, 2016 and 
CFC, 2019).

The qualitative characteristics of the 
information are classified as fundamental 
and for improvement, and have the role 
of providing credibility and reducing 
asymmetries between the Entity and 
the User. The characteristics classified as 
fundamental refer to the relevance and 
reliable representation of the information, 
while the characteristics classified as 
improvement are those identified with 

1. INTRODUCTION

EThis article brings to the discussion 
a summarized contribution of the 
qualitative characteristics of the 
information, verification capacity and 
reliable representation, associated with 
the “Necessary and Sufficient Conditions 
for Liquidity Management” model, 
introduced by De França and Sandoval 
(2019), to mitigate the asymmetry effect 
contained in the disclosure of financial 
information related to the firm's ability 
to pay, disclosed by Accounting, in the 
perspective that the information may be 
neutral.

The accounting information to be 
considered useful must be provided with 
qualitative characteristics that lend the 
basic foundations to aggregate trust and 
ensure benefits in decision making. In this 
context, the Brazilian accounting system, 
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comparability, verification capacity, 
timeliness and understandability. From 
this paragraph onwards, the terminology 
firm, entity and economic entity are used 
synonymously.

So, the qualitative characteristics are 
the complement of the quantitative 
information reported by the structured 
financial statements, also known as 
standardized financial statements, 
prepared and supported by the positive 
accounting practices. In this article the 
focus is centered on just two of these 
characteristics, verifiability and reliable 
representation.

Based on this brief approach, this article 
intends to present, in a summarized way, 
the relationship of completeness between 
the qualitative characteristics, verification 
capacity and reliable representation, and 
the financial information of the firm's 
ability to pay disclosed by economic 
entities in their financial statements, 
in a theoretical perspective, with the 
objective of mitigating the effects of 
asymmetry between the economic 
entity and the user and also bringing 
information closer to neutrality.

The contributions presented are 
relevant to stimulate the combination 
of accounting practice with theoretical-
analytical thinking, whose product is an 
informational content tending towards 
neutrality, consequent reduction of bias, 
and benefits for decision making.

2. Contributions of qualitative 
characteristics to the informational 
content of liquidity

Part of the standardized financial reports 
prepared by accounting, from the point of 
view of quantitative information, presents 
restricted informational content because 
it needs a qualitative complement 
that ensures reliability. This statement 
is explicitly provocative because it 

challenges the belief in the reliability 
of the balance sheet, as a structured, 
fundamental financial statement, 
representative of the economic entity's 
equity and financial situation. Part 
of this provocation is based on the 
response power of financial and non-
monetary assets, such as receivables 
and sales inventories, which make up the 
operating cycle of an economic entity, in 
cash flow management, when faced with 
the obligations arising from the business, 
to compose the financial cycle. One 

could invoke for this measurement the 
qualitative improvement characteristic 
called verification capability to certify 
the reasonableness of the informational 
content of the monetary magnitude 
of the balances, although for this 
certification it is necessary to use 
some probabilistic mathematics with a 
confidence interval. This suggests that 
it is not enough to apply a fair value 
measurement methodology to financial 
and non-monetary items, it is necessary 
to mitigate the asymmetry effect and 

seek information neutrality, so that there 
is a reliable representation.

Then, for the completeness of the 
referred certification, the fundamental 
qualitative characteristic called reliable 
representation could be applied to ensure 
neutrality and absence of error. However, 
absence of error cannot be complete 
because the economic entity is subject 
to negative externalities and systemic 
risks that are not under the control of 
governance.

The quantitative values represented by 
receivables and sales inventories, and 
also by the obligations arising from 
the business, reported in the balance 
sheet, produce the financial cycle ratio 

 Part of the 
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1  OC=operating cycle; DPO=days payable outstanding. 
2 FC =financial cycle; OC = operating cycle.

3  CA = current assets; CL = current liabilities.
4 CR = current ratio; FER = financial efficiency ratio.

(FCR = OC - DPO) 1 , as a predictor 
of the financial efficiency ratio                                     
2.                   . The FER reduces 
any knowledge asymmetry between 
the external user and the manager with 
respect to the informational content 
of the current ratio (CR = CA/CL) 3, 
which measures the nominal payment 
capacity, and the liquidity sustainability 
ratio (LSR=CR/FER) 4 that represents 
the effective payment capacity as 
demonstrated by De França and Sandoval 
(2019) and approaches the characteristic 
reliable representation.

The asymmetry of knowledge from the 
external user to the manager, regarding 
the firm's ability to pay, is assertively 
mitigated by the FER and LSR indicators 
proposed by De França and Sandoval 
(2019) because the model introduces 
an algebraic combination with the time 
variable that results in the adjustment 
of the CR and meets the  concerns of 
Richards and Laughlin (1980) and Assaf 
Neto (2014) when questioning the 
insufficiency of that indicator. It is at this 
point that the characteristics of reliable 
representation and verification capacity 
act to validate the informational content 

2
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of the firm's ability to pay, contributing, 
together, to mitigate the effects of the 
asymmetry of this information that 
undergoes the process of accountability 
and fiduciary responsibility of the 
governance of the economic entity. At 
this point, it is also assessed whether 
the information presented in the balance 
sheet is error-free and whether it is 
verifiable. If so, there is robust evidence 
that the economic entity adopts good 
accounting practices, otherwise, the 
accounting policies should be reviewed.

Since the ILC is an indicator that only 
reports the quotient arising from the 
division of the two monetary quantities 
that make up the net working capital, 
current assets and current liabilities, 
between the borders of a fixed time 
interval from one fiscal year to another, 
there is no reliable attribute that ensures 
solvency from liquidity. On the other 
hand, the LSR, being the quotient 
of the division of the CR by the FER, 
algebraically combines disbursement 
and disbursement periods in the time 
interval between the boundaries of two 
fiscal years and the respective time cost 
of money. From this combination emerge 
metrics that qualify the liquidity status as 
strongly sustainable, weakly sustainable 
and unsustainable (see De França and 
Sandoval, 2019 - 4.1 and 4.2). It is these 
metrics that mitigate the asymmetry 
effect and allow the informational 
content of liquidity to approach 
neutrality, because if liquidity is strongly 
sustainable, there is a signal of financial 
slack between the disbursement and 
disbursement periods, which removes 
the risk of financial collapse of the entity. 
If liquidity is poorly sustainable, the risk 
of collapse can be considered and there 
must be effective preventive monitoring. 
If the liquidity status is unsustainable, 

then the firm does not have sufficient 
working financial and non-monetary 
assets to meet all financial commitments 
at maturity.

3. Final considerations

The approach presented in this article 
associated the contribution of qualitative 
characteristics of the information, 
called verification capacity and reliable 
representation, to liquidity indicators 
in the perspective of mitigating the 

asymmetry effect with a view to the 
neutrality of the informational content of 
the effective payment capacity starting 
from the nominal capacity.

Based on contributions available in the 
literature, supported by a theoretical 
model developed by De França and 
Sandoval (2019), it is argued that the 
information asymmetry of the firm's 
effective ability to pay is mitigated and 
tends to neutrality, albeit due to the 
effects of externalities , not subject to 
governance control, the total absence of 
error cannot be envisaged. However, it is 
important to note that when a divergence 
is identified between the nominal 
capacity and the effective payment 
capacity, this allows the manager to 
make decisions that minimize costs, as 
part of the accountability process and 

fiduciary responsibility.

Finally, as it is a preliminary study, the 
challenge of deepening the theoretical-
empirical investigation of the action 
of qualitative characteristics in the 
quantitative data of the standardized 
financial statements is encouraged 
to improve the information content 
and benefit the decision-making by 
governance.
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Erenita Sousa 

A liderança da mulher virtuosa fazendo 
a diferença no mundo corporativo   

Em meio a tanta modernidade e 
exigências do dia a dia, poucas são as 
mulheres que conseguem ser virtuosas 
e preservar sua felicidade como fonte 
principal da vida. O Antigo Testamento 
descreve Rute da seguinte forma: 
“Agora, pois, minha filha, não temas; 
tudo quanto disseste te farei, pois toda 
a cidade de meu povo sabe que és 
mulher virtuosa.”

O que é uma mulher virtuosa? Aquela 
que tem virtudes, disposição firme e 
constante para a prática do bem, força 
moral e valor. Na Bíblia ela é chamada 
de esposa exemplar e, no hebraico, a 
palavra virtuosa pode significar rica, 
próspera, valorosa, ousadamente 
corajosa, forte, guerreira e poderosa.

Como podemos perceber, ao citar a 
Bíblia, antes acreditava-se que a mulher 
virtuosa seria aquela esposa fiel e 
dedicada para com sua família e sua 
casa, mas afinal como podemos definir 
de fato uma mulher virtuosa nos dias 
atuais? É aquela mulher que tem a plena 
capacidade de ser fiel consigo mesma, 
alcançando o autocontrole da própria 
vida, podendo manter em ordem a vida 
pessoal e profissional simultaneamente. 

No decorrer da história da humanidade, 
verificou-se que as mulheres foram 
dominadas pelos homens e isso 
aconteceu em decorrência de uma 
cultura que fez tradição por séculos. As 
mulheres de hoje superaram a antiga 
polarização entre sexo masculino e 

feminino. Atualmente a maioria delas 
trabalha, têm seus direitos iguais aos 
dos homens, e muitas em posição de 
liderança, absorvendo vários papéis, em 
que supera muitas vezes as habilidades 
masculinas.  Os filhos são para elas uma 
fonte de poder, e é muito raro que o 
pai tenha uma relação tão forte com 
eles quanto a mãe, pois as mulheres 
fazem multitarefas e ainda colocam 
sua inteligência emocional em ação, 
sabendo equilibrar a razão e a emoção, 
principalmente quando se trata de filhos 
versus trabalho.

As mulheres pensam mais em termos 
de superação do que de inversão ou 
compensação das desigualdades. Foi 
nesse ritmo que as mulheres iniciaram a 
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conquista de espaço mais firme no que 
tange ao mundo corporativo. Muitas 
mulheres estão tendo um crescimento 
profissional como colaboradora dentro 
de uma organização. Contudo, podemos 
ver nessa nova era que muitas mulheres 
enfrentam novos desafios no mercado 
profissional como empreendedora, 
ou seja, sendo dona do seu próprio 
negócio. Uma grande parte delas, 
além de cuidar das tarefas do lar, ainda 
consegue ser líder e administrar com 
energia sua equipe de trabalho.

O empreendedor é aquele que 
sabe identificar as oportunidades e 
transformá-las em uma organização 
lucrativa. É aquele indivíduo criativo, 
inovador, arrojado, que estabelece 
estratégias que vão delinear seu 
futuro. Têm mulheres que desde 
criança demonstram habilidade para 
liderar, enquanto outras descobrem 
esse perfil no decorrer da maturidade 
profissional. Devido às oportunidades 
mercadológicas que o mundo tem 
oferecido, o número de mulheres 
empreendedoras é crescente no Brasil. 

Sou formada em Ciências Contábeis 
com pós-graduação em Auditoria e 

Controladoria, atuando durante 25 
anos como contadora. Tive grandes 
oportunidades, entre elas, ver pessoas 
realizando sonhos ao abrir seu próprio 
negócio.  Atualmente, trabalho como 
Consultora em Gestão Empresarial e 
Desenvolvimento Humano. Também 
estou no terceiro mandato da 
presidência da Academia Sergipana 

de Ciências Contábeis. Posso afirmar 

que, diante de tantos conceitos de 

empreendedorismo, o melhor é quando 

você descobre que o que você faz não 

é apenas um investimento para lhe dar 

lucro, mas uma atividade em que você 

se realiza e tem a oportunidade de 

gerar grandes oportunidades a outras 

pessoas. Para mim, isso é empreender 

vivendo a missão de vida; viver com 

propósito para ser feliz.

Muitas pessoas ainda não conseguiram 

descobrir sua missão pela falta do 

autoconhecimento. Alguns instintos 

femininos colaboram para as mulheres 

saírem na frente e acertar mais rápido 

o caminho, como: agir usando a 

intuição, ter facilidade em ser flexível, 

saber recuar, ouvir para aprender. 

Esses e outros fatores fazem com 

que a mulher se adapte melhor ao 

empreendedorismo.

Parte desse texto é material utilizado 

em palestras que ministro para 

mulheres participantes de organizações 

empresariais. Fico à disposição se você 

desejar conversar sobre o assunto.

Alguns instintos 
femininos 

colaboram para 
as mulheres 

saírem na frente 
e acertar mais 

rápido o caminho, 
como: agir usando 

a intuição, ter 
facilidade em ser 

flexível, saber 
recuar, ouvir para 

aprender. 

Erenita Sousa

Contadora, Master Coach, 
Empresária, Palestrante, Trainer, 
Professora, Colunista, Terapeuta 
e Presidente da Academia 
Sergipana de Ciências Contábeis.
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1) Como é estar à frente da 

presidência do Ibracon - Instituto 

de Auditoria Independente do 

Brasil – há mais de um ano? 

Coscodai – Em meu primeiro ano como 

presidente do Ibracon, apesar das 

circunstâncias referentes à pandemia, 

fiquei muito satisfeito com o que 

conquistamos e com os resultados 

positivos de nosso esforço para 

promover a relevância e a importância 

da nossa profissão. 

Senti-me gratificado por iniciar minha 

gestão no momento histórico em que 

o instituto estava completando 50 

anos. Em mais um passo importante 

de sua trajetória, inovou e agregou 

mais visões pluralistas. Fato importante 

nesse sentido foi o lançamento, em 

dezembro de 2021, do nosso Manifesto 

pela Inclusão e Diversidade e das 

Bandeiras da Auditoria Independente, 

bem como da nova marca da entidade 

(Ibracon – Instituto de Auditoria 

Independente do Brasil), na 11ª 

Conferência Brasileira de Contabilidade 

e Auditoria Independente.

Foi notável a participação dos líderes e 

representantes de firmas associadas 

ao Ibracon na discussão e elaboração 

das Bandeiras, que representam a 

essência da auditoria independente, 

do que a profissão defende e de seus 

posicionamentos perante todos os 

stakeholders. Elas são as seguintes: 

“Relevância da Auditoria Independente 

para o mercado e a sociedade”; 

“Tecnologia como aliada da Auditoria 

de alta qualidade”; “Pessoas como 

diferencial”; “Fortalecimento da 

cultura de Diversidade e Inclusão”; 

“Atividade baseada no desenvolvimento 

continuado”; e “Atividade como agente 

de mudanças”.

Presidente do Ibracon

PERFIL

Senti-me 
gratificado 
por iniciar 

minha gestão 
no momento 

histórico em que 
o instituto estava 
completando 50 

anos. Em mais um 
passo importante 
de sua trajetória, 
inovou e agregou 

mais visões 
pluralistas.



77
| 

PE
RF

IL

Na elaboração das Bandeiras do 

Ibracon, buscamos, em nosso esforço 

conjunto, alinhá-las aos mais atuais 

conceitos de sustentabilidade social, 

ambiental e econômica, e diversidade, 

respeito ao valor do ser humano, 

importância do conhecimento e da 

educação continuada e utilização da 

tecnologia como suporte à excelência 

e produtividade. Todos esses princípios 

convergem, sinérgicos, para a defesa 

do interesse público, num processo de 

transformação positiva da sociedade. 

Com os mesmos propósitos, lançamos 

a nova marca do Ibracon, já citada, e 

criamos o Ibracon Jovem, o Comitê de 

Tecnologia e Inovação e o Comitê de 

Inclusão e Diversidade.

2) Quais os principais desafios 

que a sua atual função no Ibracon 

revelou durante este período? 

Coscodai – As metas e prioridades 

que elegemos para nossa gestão 

traduzem os desafios mais relevantes 

da profissão, no sentido de reforçar 

sua importância para a economia, o 

mercado de capitais, a transparência, 

compliance e ética nos mercados e 

contribuição para que tenhamos um 

ambiente de negócios cada vez melhor. 

No contexto dos desafios citados, nos 

deparamos com a necessidade de 

buscar o reposicionamento da marca e 

que, em conjunto com um novo plano de 

comunicação, segue em implantação. 

Promovemos a mudança da marca, 

que tem especial significado, bem 

como revisitamos o posicionamento do 

Ibracon - missão, visão e valores - e 

criamos o seu propósito, tangenciando 

o que nos trouxe até aqui e o que nos 

levará adiante. 

Todos os avanços basearam-se em 

pesquisa conduzida por agente 

independente, com associados e 

stakeholders relevantes do mercado 

de capitais, academia e management 

que nos indicaram como podemos 

continuar aprimorando e facilitando as 

interações. 

O Ibracon, neste novo ciclo, busca 

comunicar-se melhor, no intuito de 

continuar a ser o principal interlocutor 

com os protagonistas dos mercados 

em que a Auditoria Independente 

está inserida. Falamos em advocacy, 

em trabalhar em conjunto com todos 

os participantes do ecossistema de 

relatórios corporativos, para que cada 

vez mais o ambiente contemple nossos 

objetivos de alcançar as máximas 

ética e transparência, valores que são 

sinônimos do trabalho realizado pelos 

nossos profissionais.

Também no presente mandato, o 

Ibracon avançou em diversas ações 

que já estavam em curso nas frentes de 

Desenvolvimento Profissional, Técnica, 

Comunicação, Seções Regionais, 

Relações Institucionais e Firmas de 

Auditoria de Pequeno e Médio Portes. 

Agregamos novos projetos, para 

atender às mudanças do Brasil e do 

mundo, aceleradas pela pandemia. 

Temos buscado estreitar cada vez 

mais o relacionamento com os órgãos 

reguladores e normalizadores, assim 

como com as entidades congraçadas, 

promovendo o diálogo permanente. 

Da mesma forma, ampliamos a 

aproximação com a imprensa e 

formadores de opinião, visando ao 

crescente reconhecimento da sociedade 

sobre a auditoria independente.

Continuamos a priorizar as atividades 

de Educação Profissional Continuada 

e estamos atentos às novas demandas 

que surgem e agregam complexidade 

aos processos. Lançando novos 

projetos, como o Programa de 

Implementação da ISQM 1 – Gestão 

da Qualidade na Auditoria, nova norma 

internacional de Gestão da Qualidade 

que passa a vigorar em 2022. Isso 

desafia firmas de auditoria de todos os 

portes, mas agrega valor aos serviços 

prestados.

Ademais, seguimos dedicando atenção 

às Firmas de Auditoria de Pequeno 

e Médio Portes (FAPMP), procurando 

apoiá-las e auxiliá-las em diversas 

frentes, com destaque para a produção 

de materiais de suporte, treinamentos e 

webinars, que se tornaram ferramentas 
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fundamentais para o compartilhamento 

de informações.

Também estamos muito presentes 

em discussões técnicas em diversos 

setores, com a participação ativa 

da Comissão Nacional de Normas 

Técnicas (CNNT), do Comitê de 

Normas de Auditoria (CNA) e do 

Comitê de Normas de Contabilidade 

(CNC). Temos diversos Grupos de 

Trabalho (GTs), todos compostos 

por profissionais de relevância em 

suas firmas e na profissão, que 

acompanham os cenários contábil e de 

auditoria independente em diferentes 

indústrias. Incentivamos e somos parte 

do Programa de Educação Profissional 

Continuada (PEPC) do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), de modo que 

ofertamos uma grade de atividades 

para que os profissionais estejam 

sempre atualizados. Apoiamos nossos 

associados com análises, estudos, 

Circulares e Comunicados Técnicos.

Todas essas linhas de atuação 

fortalecem a profissão e os profissionais 

de Auditoria Independente, para 

que sejam capazes de responder 

prontamente às demandas mais 

complexas e urgentes. As interações 

com o mercado, profissionais, 

organismos normalizadores e entidades 

congraçadas são importantes para 

estabelecer um diálogo e propor 

soluções eficazes. 

3) De que modo você enxerga 

a participação contínua do 

profissional da contabilidade no 

desenvolvimento das empresas?

Coscodai – O profissional da 

Contabilidade tem importância crescente 

nas empresas de todos os setores. Seu 

trabalho tem impacto positivo em várias 

frentes, desde a maior credibilidade 

e clareza das informações contábeis 

disponibilizadas pelas companhias, como 

no estabelecimento de parâmetros para a 

melhor gestão financeira e planejamento 

operacional e investimentos. Não é sem 

razão que os profissionais sejam cada vez 

mais requisitados, além de sua função 

intrínseca, também como consultores, 

por parte das organizações. 

4) Como você iniciou sua carreira 

na área da auditoria contábil e o 

que mudou desde o início?

Coscodai – Iniciei minha carreira 

como auditor independente após 

percorrer algumas atividades correlatas 

e conhecer melhor o trabalho que 

o auditor desenvolve, aos 22 anos 

de idade, enquanto ainda era um 

estudante. Pude descobrir que o auditor 

perpassa os diversos departamentos de 

uma entidade e a relevância da sua 

atuação.  Assim, iniciei como trainee de 

auditoria e, em paralelo, o bacharelado 

em Ciências Contábeis. Desde que 

iniciei, o mundo mudou e evoluiu 

consideravelmente, e os auditores 

independentes e todos os profissionais 

da Contabilidade, acompanharam esse 

processo. A forma como trabalhávamos, 

estudávamos e nos relacionávamos 

mudou muito, principalmente em 

decorrência da evolução tecnológica. 

Também assisti ao avanço normativo, 

com a adesão de nosso país às Normas 

Internacionais de Contabilidade, tanto 

para o setor privado, como o público, 

o que também representou avanço 

significativo. 

Não tenho dúvidas de que muitas 

mudanças virão nas próximas décadas, 

principalmente por conta da tecnologia, 

que não para de evoluir, e das 

transformações econômicas e sociais, 

que se renovam e se transformam de 

modo dinâmico. E o auditor necessita 

acompanhar tais avanços e buscar 

qualificação contínua para estar 

preparado para o novo perfil profissional 

requerido.  

Porém, algo não mudará jamais: as 

necessárias habilidades primárias 
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do auditor independente e dos 

profissionais da Contabilidade de 

maneira geral, fundamentadas em 

pilares fortes e inalienáveis. Assim como 

aqueles que precederam os que estão 

hoje no mercado, as novas gerações 

continuarão fazendo parte de um grupo 

altamente capacitado e competente, 

regido por princípios de transparência, 

ética e lisura. É uma profissão que 

demanda trabalho e responsabilidade, 

mas extremamente gratificante.

5) Como você enxerga a junção de 
esforços da administração com a 

contabilidade?

Coscodai – Acredito que a sinergia entre 

as duas funções contribua muito para 

o sucesso da gestão das empresas. Os 
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Valdir Coscodai é presidente da Diretoria Nacional do 

Ibracon – Instituto de Auditoria Independente do Brasil 

(Gestão 2021/2023). 

Também, é sócio líder da área de Risco e Qualidade na 

PwC e presidente do Conselho Curador da Fundação de 

Apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (FACPC), 

possui mais de 35 anos de experiência na atividade 
de auditoria independente, dos quais 26 anos foram 
dedicados à atuação em Diretorias, Comitês e Grupos de 
Trabalho instituídos por entidades vinculadas à profissão 
e por órgãos reguladores no Brasil.

Internacionalmente, foi membro do International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), órgão 
independente vinculado à Federação Internacional dos 
Contadores (IFAC), por seis anos.

Na última gestão do Ibracon (Gestão 2018/2020), Valdir 
Coscodai foi diretor Técnico

profissionais da Contabilidade, como 

pontuei anteriormente, representam um 

dos importantes pilares das entidades. Por 

isso, uma atuação multidisciplinar pode 

ser entendida como um fator estratégico 

que reforça a governança corporativa. 



Cada um dos 8 principais capítulos da 
obra trata de uma faceta do desafio 
à nossa frente: tecnologia e cadeias 
de suprimento, formação de grandes 
conglomerados, novas e inovadoras 
fontes de energia, cidadania digital e 
censura ao alcance de um click, dentre 
outros.

Não seria justo comentar sobre cada 
capítulo e retirar do leitor o prazer da 
descoberta, mas uma das metáforas 
merece destaque e pode servir como a 
degustação que indica o que haverá no 
banquete. O capítulo 6 é intitulado ´The 
World is Spiky´ (O Mundo é Espinhoso), 
em uma releitura da alegoria ´O mundo 
é Plano´, de Thomas Friedman. 

Azhar aponta para um novo paradigma. 
O mundo global e plano desenvolve 

rapidamente um novo componente 
essencialmente local. A globalização 
que aplainou o mundo, evoluiu para a 
criação de grandes estruturas locais, 
com cidades em papel de protagonismo, 
fazendas verticais e novas relações de 
trabalho – incluindo o trabalho remoto, 
alavancado pela Pandemia de 2020. Esse 
é apenas uma das leituras diferenciadas 
presentes na obra. Muito mais aguarda 
pelo leitor.

Talvez seja apropriado finalizar com a 
tradução livre de algumas das últimas 
palavras do autor: ´A tecnologia, ao 
final, é algo que podemos controlar. 
E como podemos controlá-la, 
independentemente de quão sofisticada 
ela seja, pode sempre ser uma força para 
o bem´. Exatamente o que se espera! 
Boa leitura!
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Editor: Clóvis Belbute Peres
Cara leitora e caro leitor,

Você já sentiu que tudo acelera ao seu redor? Que as mudanças ocorrem em um ritmo cada vez 
mais intenso? Alguns pensam que essa é uma sensação apenas; uma percepção ligada, em parte, ao 
envelhecimento. Não é o que pensa Azeem Azhar, em seu best-seller publicado em dezembro de 2021. 
Para ele, estamos vivendo verdadeiramente uma nova era: A Era Exponencial.

Não há novidade na utilização do termo 
´exponencial´ para demarcar mudanças 
rápidas em diferentes campos da 
economia e dos negócios. Portanto, que 
nova mensagem pode trazer o livro de 
Azeem Azhar? O quê transformou essa 
obra no livro do ano de 2021, segundo o 
Financial Times? 

A biografia do autor certamente ajuda. 
Azhar é um jornalista especializado em 
tecnologia, colunista em renomados 
veículos de comunicação e, sobretudo, 
investidor em projetos de tecnologia. O 
sucesso da obra, porém, a meu ver, advém 
da originalidade de seu escopo. Propõe-
se mapear os grandes problemas atuais 
da humanidade e que – apesar de suas 
características exponenciais – podem ser 
enfrentados com o apoio de uma criação 
igualmente exponencial: a tecnologia.

Título: The Exponential Age  
Autor: Azeem Azhar 
Ed:  Diversion Books
Ano: 2021 



Desenvolver,abraçando o saber


