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“Conectar” é uma palavra que, nos dias atuais,
está muito em evidência, especialmente
pelo seu significado tecnológico, mas que,
na essência, significa estabelecer conexão
entre, unir, ligar. Conectar pessoas, conectar
empresas, conectar o mundo. Esse é o
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grande interesse da sociedade atual
no momento, movimento que tende a

trabalho de base forte para que, em curto
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crescer ainda muito mais.
Longe de passar ao largo dessa grande

Educação não apenas uma proposta, mas
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tendência, a Abracicon voou mais longe

o sentimento da Contabilidade sobre o que

quando abraçou, com a ajuda de entidades

precisamos para evoluir.
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período, possamos entregar ao Ministério da
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entre outros objetivos, unir e congregar
o Brasil, oferecendo, por meio de ações
gratuitas de educação continuada, espaços
para debate com temas de interesse da
sociedade e da classe contábil, como
auditoria, perícia, contabilidade pública,
tecnologia,
Terceiro

gestão
Setor,

e

sustentabilidade,

contabilidade
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diversidade-inclusão e empreendedorismo.

E vem dando certo! Ao mantermos bem
afinada a parceria da Comissão de Educação
do CFC com as Academias de Ciências
Contábeis, trabalhamos com muito afinco
na elaboração da minuta de alteração da
Resolução CNE/CES nº 10/2004, que foi
colocada pelo CFC em audiência em maio,
quando reuniu mais de 600 sugestões de
profissionais, de acadêmicos e de estudantes
de todo o país. Também realizamos o “Dia D”
em todos os Regionais, somando todas as
propostas e sugestões para a finalização da
matriz curricular. A meta é apresentarmos o

Projeto, que proporciona pontuação para

documento ao Ministério da Educação (MEC)

o Programa de Educação Continuada do

ainda neste ano de 2022.

Conselho Federal de Contabilidade (PEPCCFC), vem acontecendo nas regiões brasileiras

Assim, manifesto o meu mais profundo
sentimento de gratidão ao presidente do

Conselho Editorial
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aprimoramento das habilidades técnicas

Quero agradecer também, de modo muito

de nossos tão competentes profissionais

especial, a todas as nossas Academias
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da contabilidade.

regionais, que continuam demonstrando

cidade de Teresina (PI), no formato híbrido.
Com mais esta feliz iniciativa, o objetivo
é seguirmos firmes no nosso propósito
de

promover

a

educação

continuada
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Permitida a reprodução de qualquer matéria,
desde que citada a fonte. Os conceitos emitidos em
artigos assinados são de exclusiva responsabilidade
de seus autores.

curriculares

para

Contábeis,

bacharelado.

www.abracicon.org.br

CFC, Aécio Dantas, que acreditou nas nossas
Academias, convidando-as a participar desse
importante e único debate para contribuir,
de forma expressiva e enriquecedora, na
elaboração do normativo.

competência

e

habilidade

singular

nas

realizações de suas próprias e dignas ações.

de

Ciências

Por fim, felicito a todos os que, direta e

Nesse

sentido,
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Atoccon marca presença no evento Conexão
Contábil e realiza diversas ações junto a
Abracicon e o CRC
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A Academia Tocantinense de Ciências
Contábeis (ATOCCON) no último trimestre
esteve envolvida em diversas ações
juntamente com o Conselho Regional
de Contabilidade do Tocantins (CRCTO),
Conselho

Federal

de

Contabilidade

(CFC) e Academia Brasileira de Ciências
Contábeis (Abracicon), dentre elas o
evento Conexão Contábil – Onde esteve
presente ativamente no evento que
ocorreu em Teresina-PI, nos dias 11 e 12
de maio.

Regional de Contabilidade do Tocantins
(CRCTO) após a participação no evento
Conexão Contábil realizaram o Dia D,
apresentando propostas de mudanças
na Matriz Curricular do curso de Ciências
Contábeis para a sociedade palmense.

Abertura de
edital para novo
livro

Universo Contábil
Feminino será
enfoque do
próximo Café

Durante esses eventos, a ATOCCON
abriu

edital

para

seleção

de

artigos científicos e técnicos para
publicação do seu segundo livro, o
"Saberes Contábeis: disseminando
o conhecimento técnico e científico,
que em breve será publicado e
lançado.

A

ATOCCON

também

está

nos

preparativos para a realização de um
café

com

conversa

empreendedoras

com

e

mulheres

contabilistas

tocantinenses, com o intuito de dividir
conhecimentos,

vivências

outras mulheres. Aguardem!

e

inspirar

TOCANTINS

E ainda juntamente com o Conselho

REGIONAIS

Lançamento do Projeto Demonstração
Contábil Potiguar: Consolidação Histórica
No dia 2/5, foi realizada a retomada
das atividades presenciais da Academia
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Norte-Rio-Grandense

de

Ciências

Contábeis, com o lançamento do projeto
Demonstração Contábil
Potiguar: Consolidação
Histórica - Ulyssis e seus
Continuadores,

que

contou com a presença
dos alunos do curso
de Ciências Contábeis
da UNIRN. Registrouse um público de 55

RIO GRANDE DO NORTE

participantes.

Encerramento do mês de maio e início de junho com muito
conhecimento em edições do projeto Demonstração Contábil
No dia 27 de maio foi realizada

a 2ª

edição do projeto Demonstração Contábil
Potiguar: Consolidação Histórica - Ulyssis
e seus Continuadores. Com a presença
dos alunos de Ciências contábeis da
Facesa – Assu/RN, registrou-se um
público de 40 participantes.
No dia 30 de maio, foi realizada a 3ª
edição do projeto, com a presença do

alunos de Ciências Contábeis da UFRN Turma Manhã/Noite, registrando-se um
público de 90 participantes entre manhã/
noite.
No dia 3 de junho, foi realizada a 4ª
edição do projeto Demonstração Contábil
Potiguar: Consolidação Histórica - Ulyssis
e seus Continuadores, com a presença
do alunos de Ciências Contábeis da
UFRN, registrando-se um público de 45
participantes.

REGIONAIS
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Retomada da interiorização da Acardernic
e homenagens a profissionais da contabilidade
são destaques na Assembleia Geral
Extraordinária na Câmara Municipal
No dia 27 de maio, foi realizada

a entrega da comenda Mérito Prof Dr.

Joelma Fernandes Vieira Coriolano

a

Paulo Lyra de Tavares.

Contadora – Natal/RN - Contadora do

Acaderncic,

da
com

interiorização

da

a

da

realização

Assembleia Geral Extraordinária - AGE
02, na Câmara Municipal de Assu/RN. O
evento contou com uma homenagem
aos profissionais da contabilidade com

Homenageados:
Geovane Martins de Oliveira - Técnico
em Contabilidade - Bacharel em Direito –
Natal/RN - Diretor executivo do CRCRN.

CRCRN.
Francisco Jacó Ferreira da Silva
Técnico em Contabilidade – Assu/RN –
Ex-delegado e conselheiro do CRCRN.

RIO GRANDE DO NORTE

retomada

REGIONAIS
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Discussões sobre a atualização da matriz
curricular do curso de Ciências Contábeis são
destaques no "Dia D" na Acadernic
No dia 24 de maio, a Acaderncic
participou, no auditório do CRCRN, do
evento Dia "D", voltado às discussões da
atualização da matriz curricular do curso

RIO GRANDE DO NORTE

de Ciências Contábeis.

Academia Pernambucana comemora seu
45° aniversário e realiza o 12° Encontro
de Contadores
A Academia Pernambucana de Ciências

Maria Clara Bugarim, presidente da

Contábeis, Joaquim Bezerra Filho. No

Contábeis

Encontro

Abracicon; Aécio Prado Júnior, presidente

encontro também realizará homenagens

de Contadores. Neste ano o tema

do Conselho Federal de Contabilidade;

como a entrega da Medalha ao Mérito

será

o

"Valorização,

12°

Zulmir Ivânio Breda, ex-presidente do

Acadêmico

contar

CRC; José Martônio Alves Coelho e

Ribeiro e o Troféu Preito de Gratidão.

grandes

também a participação do presidente

Na ocasião, ainda será realizada a

personalidades da contabilidade como

da Academia Piauiense de Ciências

comemoração dos 45 anos da Academia.

e

PERNAMBUCO

realiza

Sustentabilidade",

com

diversas

Desenvolvimento
e

palestras

irá
de

Contador

José

Francisco

11 de maio de 2022 foi uma noite muito

O presidente, Joaquim de Alencar Bezerra

ao acadêmico Francisco Steiner Gomes

especial, em que a Academia Piauiense

Filho está agora solenemente empossado

de Mesquita que ocupara a mesma

de Ciências Contábeis - Apicicon realizou

como presidente da Apicicon, juntamente

cadeira da Apicicon anteriormente.

a Solenidade de Posse de sua nova

com sua nova diretoria, composta pelos

diretoria em uma cerimônia repleta de

acadêmicos Gardênia Maria Braga de

Outro momento marcante foi a cessão

homenagens e reconhecimento.

Carvalho, José Corsino Raposo Castelo

do título de Acadêmicos Honorários

Branco, Valtemar de Andrade Braga e

a contadores que já são verdadeiras

Antônio Luiz Soares Santos.

lendas da Contabilidade nacional: Maria

país, representantes do Sistema CFC/

Durante

Ciências Contábeis além de convidados

empossado o novo acadêmico, Emilio

Alves

ilustres

Joaquim de Oliveira Júnior, na cátedra de

Júnior e Zulmir Ivânio Breda, por toda

nº 27 e realizada homenagem póstuma

contribuição à classe contábil brasileira.

estiveram

prestigiando a solenidade.

presentes

a

solenidade,

também

foi

Clara Cavalcante Bugarim, José Martonio

CRCs e das Academias Estaduais de

Coelho,

Aécio

Prado

Dantas

PIAUÍ

Lideranças da classe contábil de todo

9 |
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Apicicon realizou solenidade de posse
de acadêmicos e da diretoria gestão
2022-2024

Fizeram parte da mesa de honra, além da
presidente da Abracicon, do presidente
da FBC e demais acadêmicos honorários

10 | REGIONAIS

acima citados, a presidente da Fundação
Brasileira de Contabilidade – FBC; o
presidente do Conselho de Administração
do

Ibracon,

Francisco

Sant’anna,

a

presidente do CRCPI, Adriana de Almeida
Paula da Graça; o ex-Governador do
Piauí, Wellington Dias, o vereador Dudu
e o Secretário de Fazenda do Estado do
Piauí e Acadêmico da Apicicon, Antonio
Luiz Soares Santos, representando a
governadora do Piauí.

PIAUÍ

Apicicon lança o "Jardim da
Contabilidade", uma contribuição da
Classe Contábil para o meio ambiente
Primeira ação do projeto Meio Ambiente

no Viveiro da Zona Leste - Parque de

As árvores foram plantadas por diretores

em Foco Apicicon, o lançamento do

Reflorestamento, em Teresina (PI).

e acadêmicos da Apicion, idealizadora

Jardim

da

Contabilidade

aconteceu

maio, com o plantio de 100 mudas de

Uma iniciativa apoiada pela SEMAM
- Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Teresina que doou as

mudas de Ipê-amarelo-flor-de-algodão

mudas para o momento.

na manhã desta quarta-feira, 11 de

da ação, além de representantes da
Abracicon, FBC e Sistema CFC/CRCs,
apoiadores do Jardim da Contabilidade.

Conexão

Contábil

Teresina,

realizado nos últimos dias 11 e 12
de maio, teve a realização do CFC,
CRCPI, de todos os CRCs do Nordeste
e contou com o apoio da Apicicon e a
organização da Abracicon.

Nacionais para o Curso de Graduação

Dentro desta temática, a conversa

em Ciências Contábeis, bacharelado.

“Matriz curricular do Curso de Ciências

Um

dos

destaques

referente

ao

tema foi a conferência que teve
como palestrante o Secretário de
Educação

Superior

do

Ministério

O evento contou com importantes

da Educação (MEC), Wagner Vilas

debates para o futuro da classe

Boas, com debate conduzido pela

contábil, especialmente no âmbito da

presidente da Academia Brasileira

educação. Um dos principais assuntos

de Ciências Contábeis (Abracicon),

abordados foi a proposta de alteração

Maria Clara Cavalcante Bugarim e

da Resolução CNE/CES n.º 10/2004,

pelo presidente do Conselho Federal

que institui as Diretrizes Curriculares

de Contabilidade, Aécio Dantas.

Contábeis

–

O

que

mudar?”,

REGIONAIS

que

contou com a participação de diversos
representantes de academias de Ciências
Contábeis, entre mestres e doutores e
especialistas integrantes da Comissão
Nacional de Educação Contábil.
Outros temas abordados: Pequenas
e Médias Empresas de Auditoria:
Visão da IFAC; Educação Profissional
Continuada Voluntária e Obrigatória
do CFC e Desafios da Regulamentação
da Sustentabilidade no Brasil.

PIAUÍ

O

11 |

Apoiado pela Apicicon, o evento Conexão
Contábil reuniu a classe contábil em
Teresina - Piauí

12
12 | ACADEMIA

Conexão Contábil: evento trouxe importantes
debates, especialmente no âmbito da educação

Com realização do CFC, CRCPI e Apicicon

Um dos destaques referente ao tema foi

que mudar?”, que contou com a participação

e organização da Abracicon, o Conexão

a conferência, que teve como palestrante

de diversos representantes de academias

Contábil acontecem nos dias 11 e 12 de

o Secretário de Educação Superior do

de Ciências Contábeis, entre mestres e

maio de 2022 em Teresina/PI. O evento

Ministério da Educação (MEC), Wagner

doutores e especialistas integrantes da

trouxe importantes debates para o futuro

Vilas

Comissão Nacional de Educação Contábil.

da classe contábil, especialmente no âmbito

pela presidente da Academia Brasileira

da educação. Um dos principais assuntos

de

abordados foi a proposta de alteração

Maria

da

Resolução

pelo presidente do CFC, Aécio Dantas.

que

institui

CNE/CES
as

n.º

Diretrizes

10/2004,

Boas,

com

debate

Ciências

Contábeis

Clara

Cavalcante

conduzido
(Abracicon),

Outros

Bugarim

e

e

temas

Médias

abordados:

Empresas

de

Pequenas
Auditoria:

Visão da Ifac; Educação Profissional
Continuada Voluntária e Obrigatória do

Curriculares

Nacionais para o Curso de Graduação

Dentro desta temática, a conversa “Matriz

CFC; Desafios da Regulamentação da

em

curricular do Curso de Ciências Contábeis – O

Sustentabilidade no Brasil.

Ciências

Contábeis,

bacharelado.

Presidente da Abracicon, Maria Clara Bugarim,
assumiu a vice-presidência do Cilea
A presidente da Abracicon, Maria Clara
Bugarim,

assumiu

a

vice-presidência

do Cilea (Comité de Integración Latino
Europa-América) e participou da primeira
Assembleia Geral representando o Brasil, no
último dia 24 de junho de 2022.
Registramos, com orgulho, mais um marco
da competência e representatividade da
liderança classista brasileira no cenário
internacional!

A presidente Maria Clara Bugarim recebe título
de Acadêmica Honorária durante a solenidade
de Posse da Apicicon

A

Academia

Piauiense

de

Ciências

e realizada homenagem póstuma ao

Academias regionais presentes:

Contábeis realizou a Solenidade de

acadêmico Francisco Steiner Gomes de

AL - ADRIANA ANDRADE ARAÚJO

Posse de sua nova diretoria em uma

Mesquita, que ocupará a mesma cadeira

cerimônia repleta de homenagens e

da Apicicon anteriormente.

reconhecimento, neste dia 11/5.

AM - MARIA DE FÁTIMA BRITO DURÃES
Outro momento marcante foi a cessão

Lideranças da classe contábil de todo

do título de Acadêmicos Honorários

país,

aos contadores Maria Clara Bugarim,

do

Sistema

CFC/CRCs

e

das

AP- FABIANO RIBEIRO PIMENTEL

Academias de Ciências Contábeis, além

José

Martonio

Coelho,

Aécio

Prado

de convidados ilustres prestigiaram a

Dantas Júnior e Zulmir Breda, por toda

solenidade.

contribuição à classe contábil brasileira.

BA - WELLINGTON GRUZ, representando
o presidente Sudário de Aguiar Cunha
CE - EDUARDO ARAUJO DE AZEVEDO
ES - AZIZ XAVIER BEIRUTH
GO - EDSON BENTO DOS SANTOS
MT - ALOISIO RODRIGUES DA SILVA

está

Em seu discurso, Maria Clara deu ênfase

agora solenemente empossado como

à integração das entidades de classe da

presidente da Apicicon, juntamente com

Contabilidade para o fortalecimento da

sua nova diretoria: Gardênia Maria Braga

profissão e também elogiou os membros

RJ - ANTÔNIO MIGUEL FERNANDES

da academia piauiense. “Esta Apicicon é

RN - JUCILEIDE FERREIRA LEITÃO

O

contador

Joaquim

Bezerra

de Carvalho, José Corsino Raposo Castelo
Branco, Valtemar de Andrade Braga e
Antônio Luiz Soares Santos.
Durante

a

solenidade,

uma constelação porque, em cada um
presente, nós temos líderes, profissionais
que efetivamente estão devolvendo para

também

foi

a Contabilidade tanto amor, porque são

empossado o acadêmico Emilio Joaquim

lideranças e personalidades deste estado

de Oliveira Júnior, na cátedra de nº 27,

que se doam em prol de uma causa”

PE -FRANCISCO DE ASSIS GALVAO
BUENO PINHO

RS - ELOI DALLA VECCHIA
SE - ERENITA
MENDONÇA

DA

SILVA

SOUSA

SP - DOMINGOS ORESTES CHIOMENTO
TO - LIDIANE DOS SANTOS SILVA
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Quintas do Saber: O Contencioso
Tributário e a evolução tecnológica das
obrigações acessórias

No dia 18 de maio, contamos com mais

Durante o evento, Julio Cesar Vieira

O Acadêmico da Abracicon Clóvis Belbute

uma edição do Quintas do Saber, no

Gomes anunciou, em primeira mão, a

Peres, que representou a presidente

Auditório do CFC, com transmissão ao

prorrogação da ECD do dia 31 de maio

Maria Clara Cavalcante Bugarim, reforçou

vivo pelo YouTube da Abracicon.

para o dia 30 de junho, atendendo a

que a Academia é sempre um canal para

um pleito das entidades de classe (CFC,

o aprofundamento do conhecimento e

Fenacon e Ibracon). “Eu gostaria de

que “a Abracicon tem grande orgulho

anunciar que assinei, hoje de manhã,

deste espaço que é o Quintas do

a prorrogação da Escrituração Contábil

Saber, de trazer órgãos como a Receita

Digital até o final de junho”, disse o

Federal e grandes contadores e grandes

secretário, e enfatizou ainda que “A

professores trazendo sua experiência

Receita Federal está sempre de braços

para um intercâmbio de saberes”.

O tema tratado foi “O Contencioso
Tributário e a evolução tecnológica das
obrigações acessórias.”
O encontro aconteceu em maio a
uma conversa repleta de conteúdo de
alta relevância, incluindo novidades
importantes para a classe, anunciadas
pelos representantes da Receita Federal
do Brasil, Julio Cesar Vieira Gomes
(Secretário Especial da RFB), Frederico
Igor Leite Faber (Subsecretário de
Arrecadação, Cadastro e Atendimento
da RFB) e Adriano Pereira Subirá,
Chefe de Assessoria de Cooperação e
Integração Fiscal.

abertos para contribuir, no que for
necessário,

para

o

desenvolvimento

do nosso país e para a melhoria do
nosso ambiente de negócios, para que
possamos crescer ainda mais”.

O evento ainda contou com a presença
de Aécio Prado Dantas Júnior, presidente
do CFC, Zulmir Breda, ex-presidente do
CFC, e Ângela Dantas, conselheira do
CFC como medidadora.

Na ocasião também foi anunciada a

Assista

postergação do prazo da Escrituração

YouTube da Abracicon: https://youtu.

à

gravação

do

evento

no

Contábil Fiscal (ECF) para 31 de agosto.

be/1ca1gvPqLZw.
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Live com os integrantes da Comissão
Educacional do CFC discute as novas
diretrizes curriculares
No dia 30 de maio, foi realizada
Live com o tema: “Novas Diretrizes
Curriculares” ao vivo, no canal da
Abracicon no You tube.
Um bate-papo enriquecedor, repleto de
conteúdo e novidades super-relevantes
acerca deste tema, que vem sendo
amplamente

discutido,

sobretudo

nos últimos dias, pelos integrantes
da Comissão de Educação Contábil
do CFC, que foram os protagonistas
desse
a

encontro,

juntamente

coordenadora

da

com

comissão,

a

presidente da Abracicon, Maria Clara
Bugarim e presidentes das Academias
Regionais de Ciências Contábeis.
Na abertura do evento, Clara Bugarim
reforçou que este momento final de

Chiomento – APC e Lidiane dos Santos

Integrante da Comissão de Educação

Silva – Atoccon.

Contábil

CONFIRA OS PALESTRANTES:
• Maria Clara Cavalcante Bugarim –

para que outras contribuições possam

Presidente da Academia Brasileira de

chegar para ampliar esta proposta.

Ciências Contábeis e Coordenadora

Clara

da Comissão de Educação Contábil do

que

esta

proposta é fruto de muito estudo e de
um arcabouço teórico extremamente
robusto,

alinhado

a

tendencias

Durante a live, os presidentes das
de

compartilharam

Ciências
ações

do

Contábeis
DIA

D,

que foram desenvolvidas em suas
localidades.

Dib

Caddah

Neto

–

Entre

eles

Contabilidade, membro da Câmara
de

Desenvolvimento

Profissional

e

Coordenador-adjunto da Comissão de
Educação Contábil do CFC;
• Sonia Maria da Silva Gomes –

presentes: Adriana Andrade Araújo

Conselheira do Conselho Federal de

– Amacicon; Maria de Fátima Brito
Durães – ACCA; Edson Bento dos
Santos – Agocicon; Francisco de Assis
G. B. Pinho – Apecicon; Antônio Miguel
Fernandes – Accerj; Domingos Orestes

Pós-

• Marco Aurélio Gomes Barbosa –
Integrante da Comissão de Educação
Contábil do CFC;
• Roberta Carvalho de Alencar –
Contábil do CFC;
• Roselane Moita Pierot Magalhães –
Integrante da Comissão de Educação
Contábil do CFC;
• Oscar Lopes da Silva – Integrante

estavam

– Alacicon; Fabiano Ribeiro Pimentel

de

Integrante da Comissão de Educação

Elias

Conselheiro do Conselho Federal de

internacionais.

Academias

CFC;
•

Pró-Reitor

de Comércio Álvares Penteado

alinhamento foi uma forma de incentivo

complementou

e

Graduação da Fecap-Fundação Escola

da Comissão de Educação Contábil do
CFC;

Contabilidade e membro da Câmara

• Editinete André da Rocha – Integrante

de Desenvolvimento Profissional e da

da Comissão de Educação Contábil do

Comissão de Educação Contábil do

CFC.

CFC;

Assista:

•

Alexandre

Sanches

Garcia

–

https://youtu.be/pv1lgAgenpI
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Desafios da Justiça Eleitoral nas
Eleições de 2022 foi o tema do Quintas
do Saber que abriu o Seminário de
Contabilidade Eleitoral do CFC

O Quintas do Saber deste dia 8/6

prestações

teve como tema “Os desafios da

controle

Justiça Eleitoral nas Eleições de 2022”

de fato, quando nós conseguimos

Conselho Curador da FBC, Silvia Leite

e marcou a abertura do Seminário

demonstrar para a sociedade toda a

Cavalcante, o membro fundador da

Nacional de Contabilidade Eleitoral

origem e toda a aplicação dos recursos

Academia Brasileira de Direito Eleitoral

e Partidária 2022 – Financiamento

que são colocados nas grandes causas,

e Político (Abradep), Bruno Rangel, o

de Campanha e Prestação de Contas

principalmente.

presidente da Comissão de Direitos

Eleitorais do CFC, que acontece em

momento”.

parceria com o TSE.

de

social,

contas
que

A

um
só

eleição

efetivo

acontece,

é

esse

O

evento

Na abertura, Aécio Dantas, presidente

contou

com

presidente

a
do

Santo, Fernando Dilen.

do CFC, salientou a responsabilidade

Denise

Cavalcante

Goulard

dos profissionais da contabilidade no

secretária

processo eleitoral. “Nós precisamos

Auditoria do Tribunal Regional de

é discutida pela classe contábil há

mostrar à sociedade brasileira e à

SC – TRESC e Haroldo Santos Filho -

mais de uma década e defendeu

Justiça Eleitoral que a participação

coordenador da Comissão Eleitoral do

o trabalho da classe em favor das

do profissional da contabilidade no

CFC explanaram sobre o tema, sob

eleições brasileiras. “Nós precisamos,

processo

mais

a mediação de Joaquim de Alencar

sim, ter prestações de contas claras,

transparência e qualidade às prestações

Bezerra Filho - vice-presidente de

transparentes.

de contas eleitorais e, notadamente, à

Desenvolvimento Operacional do CFC

contabilidade partidária”.

e presidente da Apicicon.

sim,

possibilitar,

por

precisamos,
meio

dessas

dá

muito

Controle

Interno

-

que

eleitoral

de

Schlickmann

a contabilidade eleitoral e partidária

Nós

destacou

da

Político e Eleitoral da OAB Espírito

A presidente da Abracicon, Maria Clara
Bugarim,

ainda

participação

e

das Ciências Contábeis no Brasil,

para o aprimoramento da Contabilidade

o saudoso MESTRE ARMANDO

brasileira.

CATELLI,

também

conhecido

nacionalmente como o “Gênio da
Controladoria”,
e

outorga

pela

do

título

concessão
Professor

Emérito Post-Morten da FEA/USP,
entidade em que foi professor titular
do Departamento de Contabilidade e
Atuária por mais de 40 anos.

É com muita alegria que a Academia

Grande pesquisador e entusiasta da
Contabilidade, o professor Catelli foi
um participante ativo na Controladoria,
deixando um legado ímpar a todos os que
se interessam pelo tema. Ao socializar
o

conhecimento,

sua

colaboração

intelectual à Ciência Contábil jamais será
esquecida, especialmente na formação

Mais do que uma homenagem

de uma legião de novos profissionais.

post-morten,

feliz

O Professor Catelli foi e será sempre um

iniciativa da Congregação da FEA,

orgulho para a classe contábil brasileira,

a

nobre

e

Contábeis

ao reconhecer o valor de grandes vultos da

sendo, certamente, a inspiração para os

(Abracicon) reverencia, nesta data, a

Contabilidade, vem fortalecer o trabalho

profissionais da contabilidade que nele

memória de um dos grandes ícones

de todos aqueles que têm contribuído

buscarão a luz do conhecimento.

Brasileira

de

Ciências

Encontros Literários do mês de junho
Na tarde deste dia 15 de junho, a
Abracicon realizou a terceira edição do
“Encontros Literários: visões que ecoam,
inspiram e transformam!”
Os anfitriões da tarde foram: Domingos
Orestes

Chiomento

(presidente

da

Academia Paulista de Contabilidade) e os
Acadêmicos da Abracicon Raimundo Neto
de Carvalho e Sandra Maria de Carvalho
Campos, que compartilharam com os
acadêmicos e presidentes de academias
regionais presentes, histórias de suas
trajetórias de vida pessoal, profissional e
acadêmica.
Em um clima de muita integração, o
evento,

coordenado

pela

acadêmica

e diretora Operacional da Abracicon,
Gardênia Maria Braga de Carvalho, foi
transmitido via Zoom.
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Homenagem ao Prof. Dr. Armando Catelli
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CFC e Abracicon participam de
cerimônia na Secretaria de Educação
(MEC - Ministério da Educação e Cultura)

Na

manhã

do

dia

27/06,

a

presidente da Abracicon, Maria Clara
Cavalcante Bugarim, acompanhou o
presidente do Conselho Federal de
Contabilidade, Aécio Prado Dantas
Junior, o presidente do Conselho
Regional de Contabilidade do Acre,
Wellington Chaves e a reitora da
Universidade Federal do Acre (Ufac),
Margarida

de

Aquino

Cunha,

na

Quando pensamos
em ciência
precisamos
fortalecê-la por
meio de uma base
sólida do nosso
ensino

cerimônia de assinatura do Termo
de Pactuação

para liberação

recursos para criação

de

do curso de

Ciências Contábeis da Ufac.
Durante

o

momento

solene,

Maria Clara falou da importância
dessa rica iniciativa, a partir do
envolvimento

de

entidades

tão

respeitadas como o próprio CFC,

pelo

Aécio

“Acompanhar

Dantas.

momento

presidente

histórico

ao

esse

lado

de
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representado

entidades sérias e comprometidas
com

o

desenvolvimento

das

Ciências Contábeis, como as que
aqui estão representadas, contribui
para

fortalecer

ainda

mais

o

nosso primordial compromisso em
proporcionar

possibilidades

de

acesso ao curso de Contabilidade em

mais uma respeitada universidade
federal”, enfatizou Maria Clara.
Maria Clara falou ainda do quão tem
sido caro esse pleito aos profissionais
da

contabilidade,

exemplificando

que no início de sua luta classista,
ainda como conselheira suplente do
CFC, já trazia na mala para Brasília
essa reivindicação para atender aos
profissionais acreanos.
Além disso, a presidente da Abracicon
considerou a importância de cursos
de Contabilidade de excelência para
formar profissionais competentes.
“Quando

revisitamos

o

passado,

nós nos emocionamos muito, pois
sempre levantamos a bandeira da
grandiosidade da nossa profissão
e da Ciência Contábil, e quando
pensamos em ciência precisamos
fortalecê-la por meio de uma base
sólida do nosso ensino”, completou.

" Acompanhar esse momento histórico ao
lado de entidades comprometidas com o
desenvolvimento das Ciências Contábeis,
contribui para fortalecer ainda mais o
nosso compromisso em proporcionar
possibilidades de acesso ao curso de
Contabilidade em mais uma respeitada
universidade federal "
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As relações entre alfabetização financeira,
educação financeira e propensão ao
endividamento: um estudo empírico com
acadêmicos da rede pública e privada do Brasil
Weslen Kayan Freitas Vieira, Ester Wyllanna Ferreira de Oliveira e João Carlos Hipólito

Resumo

SEM), foi conduzida uma survey com 548

construtos investigados, esses resultados

Tendo em vista o atual contexto de

acadêmicos da rede pública e privada

potencialmente

relevante crescimento da quantidade de

de variadas áreas do conhecimento.

maior evidenciação da necessidade da

pessoas físicas investindo na bolsa de

Como resultado, após isolar o efeito das

elaboração de políticas públicas voltadas

valores e ponderando que as evidências

variáveis de controle, notou-se que: a

à promoção de “Alfabetização Financeira”

científicas apontam para a existência

“Alfabetização Financeira” relaciona-se

e “Educação Financeira” para alunos

de baixos níveis de educação financeira

positivamente com “Educação Financeira”

universitários de cursos que não são da

e alfabetização financeira por parte do

(β=0,21; p<0,001) e negativamente

área de negócios e, principalmente, para

cidadão

com a “Propensão ao Endividamento”

a população em geral.

médio

brasileiro,

buscou-se

investigar as relações entre alfabetização

(β=-0,26;

financeira,

relação

educação

financeira

e

p<0,001).

entre

No

“Educação

tocante

à

Financeira”

propensão ao endividamento. Para tal,

e “Propensão ao Endividamento”, não

utilizando-se das técnicas multivariadas

foram obtidos indícios empíricos que

de Análise Fatorial Exploratória (AFE) e

possibilitasse sua confirmação (β=-0,02;

de Modelagens de Equações Estruturais

p<n.s.). No agregado, uma vez mapeada

na sua abordagem exploratória (PLS-

empiricamente as relações entre os

contribuem

Palavras-chave:
Educação

financeira.

para

a

Determinantes.
Alfabetização

financeira. Propensão ao endividamento.
Abstract
In view of the current context of relevant

reflete as decisões agregadas financeiras

conforme Silva et al. (2017, p. 282): “no

investing in the stock exchange and

individuais. Nesse sentido, a qualidade,

Brasil, o termo alfabetização financeira é

pondering that the scientific evidences

ou

podem

frequentemente utilizado como sinônimo

point out to the existence of low levels of

influenciar aspectos agregados relevantes

de educação financeira, ou ainda, como

financial education and financial literacy

da economia, como nível de poupança,

conhecimento

by the medium Brazilian citizen, aimed

consumo, endividamento e inadimplência,

motivo, é imprescindível a distinção entres

investigate the relationships between

como afirma Vieira et al. (2011).

esses termos para a melhor compreensão

não,

desses

construtos

financeiro”.

Por

esse

financial literacy, financial education and

da pesquisa a ser realizada. A educação

propensity to debt. To achieve that, using

financeira, sendo a mais corriqueiramente

A educação
financeira,
sendo a mais
corriqueiramente
conhecida,
materializa-se
como um método
que possibilita
a aquisição, por
parte do cidadão,
de competências
necessárias para
o entendimento
dos assuntos
relacionados a
finanças

the techniques multivariate of Exploratory
Factor Analysis (AFE) and Structural
Equation Modeling in its exploratory
approach (PLS-SEM), was conducted a
survey with 548 academics from public
and privates institutions of different areas
of knowledge. As a result, after isolating
the control variables effect, noticed
that: the “Financial Literacy” relates
positively with the “Financial Education”
(β=0,21; p<0,001) and negatively with
the “Propensity to Debt”. Regarding
the

relationship

between

“Financial

Education” and “Propensity do Debt”,
no empirical evidence was obtained that
would allow its confirmation (β=-0,02;
p<n.s.). Taken together, once empirically
mapped the relationships between the
constructs investigated, these results
potentially contribute to greater evidence
of the need for development of publics
policies aimed at promoting “Financial
Literacy” and “Financial Education” to
university students of majors not related
to business and, mainly, to the society as
general.
Keywords:

Determinants.

conhecida,

materializa-se

como

um

método que possibilita a aquisição,
por parte do cidadão, de competências
necessárias

para

o

entendimento

dos assuntos relacionados a finanças
(AUGUSTINIS,

COSTAS

E

BARROS,

2012). Já a alfabetização financeira
apresenta um conceito mais abrangente,
relacionando-se desde o conhecimento
ao comportamento, incluindo atitudes
e habilidades imprescindíveis para o
processo de tomada de decisões e o
alcance do bem-estar financeiro (OECD,
2011).
Adicionalmente,
conceituar

torna-se

a

endividamento.

relevante

propensão
Segundo

ao

Marques

e

Frade (2003), endividamento é o saldo
negativo de um agregado familiar, sendo
associado ao compromisso do crédito
do indivíduo, voltado principalmente ao
consumo, conforme explica o Centro

Sendo

assim,

et

(2017),

al.

conforme
o

Bongomin

conhecimento

de Estudos Sociais da Faculdade de

e

Economia da Universidade de Coimbra

comportamento financeiros influenciam

(2002). Nesse aspecto, a propensão ao

diretamente na segurança financeira

endividamento pode ser conceituada

Financial

e padrões de vida dos indivíduos. De

como uma predisposição ao consumismo,

Education. Financial Literacy. Propensity

acordo com Freitag (2009, p. 06), “no

comportamento marcante da sociedade

to Debt.

Brasil, uma criança é capaz de chegar na

atual e que influencia no surgimento

fase adulta sem o domínio de situações

e

financeiras básicas que vão desde ler

(PONCHIO;

um extrato bancário até administrar seu

conduta compulsiva se resume a pessoas

próprio dinheiro”.

que compram bens constantemente,

1 INTRODUÇÃO
O

conhecimento

financeiro

e

o

comportamento financeiro da população

Ademais, percebe-se que, no contexto

são potencialmente alguns dos principais

brasileiro, frequentemente o conceito

determinantes

de educação financeira é confundido

do

desenvolvimento

econômico das nações, uma vez que este

com

o

de

alfabetização

financeira,

aumento

de

dívidas

ARANHA,

familiares

2008).

Essa

sem usá-los efetivamente ou possuem
poder

aquisitivo

para

obtê-los,

ou

seja, ultrapassando o que é realmente
necessário (SHETH, MITTAL E NEWMAN,
2001).
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growth in the number of natural person
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Dados

do

Serviço

de

Proteção

ao

Silva et al. (2017), que busca analisar a

Realizadas

Crédito (SPC Brasil), em parceria com

medição e fatores que diferenciam este

percebe-se uma lacuna nas pesquisas

a Confederação Nacional de Dirigentes

da educação financeira.

realizadas no Brasil. Nesse sentido,

Lojistas (CNDL), indicam que, no mês de

torna-se

as

considerações

pertinente

estudar

acima,

outras

janeiro de 2017, cerca de 58,3 milhões

O ensino financeiro vai muito além da

variáveis e, até mesmo, expandir a

de pessoas possuíam o nome inscrito em

economia de dinheiro ou poupança, uma

amostra para outras regiões, tendo em

programas de proteção ao crédito. Já outro

vez que este busca treinar e ensinar

vista que as conjunturas econômicas,

levantamento mais recente, realizado em

os indivíduos sobre termos e conceitos

políticas e sociais potencialmente alteram

conjunto pelos mesmos órgãos, a CNDL

financeiros para então manipulá-los e

a magnitude das relações investigadas.

e o SPC Brasil, estima que 38,8% (quase

utilizá-los em suas decisões conforme

No estudo de Silva et al. (2017), por

quatro em cada dez) brasileiros adultos

Pereira, Cavalcante e Crocco (2019).

exemplo, percebe-se que a amostra

estavam negativados, isto é, inscritos

Contudo, Savoia, Saito e Santana (2007,

apresentava pessoas com renda média de

nos órgãos de proteção ao crédito por

pg. 1138) afirmam que “no Brasil, há

R$5.587,87, sendo que a maioria possuía

inadimplência, em fevereiro de 2020,

uma situação preocupante no âmbito

ensino superior ou pós-graduação, o que

o que seria equivalente a um total de

da educação financeira, demandando

não retrata a realidade da população

60,8 milhões de pessoas. Diante dessas

brasileira no geral. Para mais, foi realizada

estatísticas, ressalta-se a importância

no contexto da crise econômica de 2016

de se investigarem determinantes da
“Propensão ao Endividamento”.
Compreendidos

os

conceitos

apresentados e ponderando que, por meio
de estudos para medição e avaliação do
conhecimento e alfabetização financeira,
é possível identificar os aspectos que
mais demandam atenção das instituições
de ensino, como nota-se no trabalho
de Atkinson e Messy (2011), entendese pela relevância do mapeamento das
relações entre alfabetização financeira,
educação financeira e propensão ao
endividamento.
Estudos como o de Andrade e Lucena
(2018) analisaram o nível de educação
financeira de universitários, com base

O ensino financeiro
vai muito além
da economia
de dinheiro ou
poupança, uma
vez que este busca
treinar e ensinar
os indivíduos sobre
termos e conceitos
financeiros para
então manipulá-los
e utilizá-los em
suas decisões

em determinadas variáveis, sendo uma
delas

o

comportamento

conceito mais global, o de alfabetização
financeira. Ademais, existem pesquisas
mais abrangentes, como, por exemplo,
o trabalho de Pereira, Cavalcante e
Crocco (2019) que discute formatos
de capacitação nacional voltada para a
assuntos financeiros para a população
brasileira. Abordando a alfabetização
financeira, encontra-se ainda o estudo de

nos questionários. Portanto, a partir da
pesquisa realizada por Silva et al. (2017),
buscou-se investigar empiricamente as
relações entre alfabetização financeira,
educação

financeira

e

propensão

ao endividamento, com um público
composto por estudantes universitários.
Os participantes desta pesquisa foram
universitários dos mais variados cursos
e áreas do conhecimento, que possuíam,
ou não, afinidade com finanças. A
metodologia da pesquisa é caracterizada
como explicativa, com dados coletados
por meio de uma pesquisa Survey com
abordagem quantitativa, baseada em
um conjunto de trabalhos dos autores
Costa e Miranda (2013), Campara, Flores
e Vieira (2014), Matta (2007), Potrich,

financeiro,

sendo notada uma inclinação para o

que pode ter influenciado as respostas

Vieira e Kirch (2014), Murphy (2013)
urgência na inserção do tema em todas
as esferas [...]”. Os estudos evidenciados
acima,

portanto,

profundidade

são

desse

exemplos

da

conteúdo

e Credit Suisse (2015), considerando
pontuais adaptações realizadas por Silva
et al. (2017).

e,

A pesquisa em questão potencialmente

consequentemente, da relevância do

apresenta grande relevância social, tendo

aprofundamento por meio de pesquisas

em vista que, após o mapeamento das

e variáveis distintas, visando envolver

relações, pode subsidiar a formulação

ao máximo o assunto e chegar a um

de políticas públicas de fomento à

resultado satisfatório e abrangente.

“Alfabetização Financeira” e “Educação

que

ferramenta

propensão ao endividamento (FLORES,

(preferencialmente àqueles de cursos

essencial para decisões relacionadas

2012). Esta propensão se dá devido

que não são da área de negócios) e, se

às finanças do indivíduo (JONSSON;

à grande facilidade de obtenção de

possível, para a população em geral.

SÖDERBERG;

2017),

crédito atualmente, o que possibilita que

uma vez que essas soluções financeiras

as pessoas se tornem mais flexíveis e

possuem resultados que potencialmente

acomodadas diante do endividamento,

influenciarão significativamente a sua

já que esse é um mecanismo habitual

segurança monetária e seu padrão de

de acesso aos bens e serviços desejados

vida (BONGOMIN et al., 2017).

(DENEGRI; MARTÍNEZ; TORO; LÓPEZ,

O trabalho está estruturado em 6
tópicos,

respectivamente:

fundamentação

teórica,

introdução,
metodologia,

análise dos dados, considerações finais e
referências bibliográficas.

passa

a

ser

uma

WILHELMSSON,

2007, p. 97). Atualmente, é enraizada uma
cultura de consumo onde a maioria dos

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1

Breve

contextualização

Alfabetização

Financeira,

sobre

Educação

Financeira e Propensão ao Endividamento
A

temática

financeira

como

objeto

de estudo vem sendo estudada por
meio de vários enfoques na sociedade,
entretanto, dois dos conceitos utilizados
nessas pesquisas, educação financeira
e alfabetização financeira, vêm com
certa frequência sendo abordados como
sinônimos (HUSTON, 2010), apesar de
possuírem

significados

diferentes.

A

alfabetização financeira envolve desde
o

conhecimento

ao

comportamento,

incluindo as atitudes e habilidades para
tomada de decisões e o alcance do bemestar financeiro (OECD, 2011), enquanto
a educação financeira é o método
que possibilita adquirir competências
necessárias

para

o

entendimento

dos assuntos relacionados a finanças
(AUGUSTINIS,

COSTAS

E

BARROS,

2012), concomitantemente, é visto como
um processo que melhora a compreensão
da população em relação a temática
financeira por meio de informação e

A carência de
conhecimento
financeiro leva as
pessoas a fazerem
escolhas menos
eficazes e racionais.
Além disso,
os conceitos e
produtos financeiros
ficam fora do
conhecimento
desses indivíduos,
o que reflete na
educação financeira
que passa a ser
uma ferramenta
essencial
para decisões
relacionadas
às finanças do
indivíduo

instrução (OECD, 2011).

consumidores deseja, incansavelmente,
consumir e ostentar produtos e serviços
que se resumem a status acima das reais
utilidades (BELK, 1988).
Pessoas

com

maior

propensão

a

apresentarem problemas relacionados às
dívidas demonstram possuir grau inferior
de alfabetização financeira, então, o
fato de possuir menos conhecimento
pode ser diretamente relacionado com
o envolvimento em empréstimos de
alto custo, comportamentos financeiros
desleixados
diante

ou

de

menor

contratos

vantagem
financeiros

celebrados (LUSARDI; TUFANO, 2015).
Concomitantemente, famílias com menor
alfabetização possuem maior propensão
a manter maiores níveis de dívida em
comparação à sua riqueza implícita
(DISNEY; GATHERGOOD, 2011).
Assim,

em

suma,

o

analfabetismo

financeiro potencialmente causa uma
maior propensão ao endividamento às
pessoas, levando-as a pagar mais juros
às instituições fornecedoras de crédito
(MATTA, 2007).

2.2 Revisão de literatura

A carência de conhecimento financeiro

Os resultados dessas decisões podem

leva as pessoas a fazerem escolhas

conduzir à Propensão ao Endividamento,

menos eficazes e racionais. Além disso,

que é uma circunstância que se relaciona

os conceitos e produtos financeiros ficam

com fatores comportamentais, sendo

fora do conhecimento desses indivíduos,

que pessoas que valorizam estar em

o que reflete na educação financeira,

posse do dinheiro apresentam menor

Nessa etapa da pesquisa, buscou-se
revisar alguns dos principais estudos
correlatos desenvolvidos no contexto
nacional,
Quadros 1:

conforme

reportado

nos
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Autor

Metodologia

Resultados

Silva, Vieira, Desiderati

Explicativo, com abordagem quantitativa Pesquisa de survey. O questionário aplicado
foi dividido em sete temas: alfabetização
financeira, educação financeira, perfil de risco
do investidor, taxa de poupança, propensão
ao endividamento religiosidade e por fim,
variáveis socioeconômicas e demográficas
(idade, renda, gênero, escolaridade, estado
civil e número de filhos/dependentes). Para
o tratamento dos dados, foi empregada a
regressão linear múltipla, por meio da técnica
dos mínimos quadrados ordinários (OLS –
Ordinary Least Squares).

Como conclusão, percebe-se a importância não
só de se aprimorar o conhecimento financeiro
dos indivíduos, mas sim, adotar medidas que
visem atacar o comportamento financeiro destes
indivíduos, criando hábitos de poupança e
evitando despesas supérfluas. “Conclui-se então,
que a alfabetização financeira do cidadão está
mais ligada ao seu comportamento em gerenciar
suas finanças, assim como ao hábito de poupar,
do que ao seu Conhecimento financeiro ou
mesmo a sua atitude financeira. Outro fator que
deve ser observado é: quanto maior a renda e a
escolaridade do indivíduo, mais elevado é o seu.

Autor

Metodologia

Resultados

Andrade e Lucena (2018)

Questionário COM adaptação do instrumento
utilizado por Lusardi e Mitchell (2007, 2011)
e Alessie, Rooji e Lusardi (2011) que foi
aplicado primeiramente a 5 pessoas para
testar o entendimento. Uso da escala
likert com escala de 5 pontos em algumas
perguntas. A análise dos dados se deu a
partir da estatística descritiva, da diferença de
média e da análise de correlação. E utilizouse a estatística não-paramétrico de MannWhitney e Kruskal-Wallis (FIELD, 2009).

> Cursos com matérias relacionadas a finanças
e investimentos, assim como o gênero são
estaticamente significativos para com relação ao

Metodologia

Resultados

Análise crítica da proposta convencional de
educação financeira

Segundo a análise crítica institucionalista, a
simples qualificação educacional financeira,
ainda que completa e de qualidade, segundo
os padrões da abordagem convencional, seria
inadequada para assegurar a capacitação
financeira de um indivíduo, principalmente
quando feita de modo isolado. Pelo modo
com que a educação financeira convencional
é apresentada na literatura, os problemas
levantadospelos institucionalistas (instabilidade,
complexidade, conflito de interesses e
desequilíbrio de forças) são totalmente ignorados
(o único aspecto que vem sendo reconhecido
pela literatura convencional são os vieses
comportamentais puros, descontextualizados da
realidade empírica) ”

e Neves (2017)
Objetivo

O trabalho visa analisar como a
alfabetização e a educação financeira
são aferidas a fim de se encontrar
evidências que comprovem a
distinção entre estes conceitos

Objetivo
O presente trabalho teve por
objetivo verificar a relação entre
o nível de educação financeira de
diferentes grupos acadêmicos com
as características individuais e o
comportamento financeiro desses
alunos.

Autor
Pereira; Cavalcante
e Crocco (2019)
Objetivo

Este artigo discute formatos
desejáveis para um plano nacional
de capacitação financeira, a partir da
experiência brasileira.

> Foi possível verificar que o nível de educação
financeira dos alunos em sua maioria é entre
baixo e razoável.

conhecimento financeiro dos alunos.

Metodologia

Resultados

> Inquérito por questionário - Escala likert (15) > App: IBM SPSS Statistics> A construção
do questionário teve por base o inquérito
nacional, aplicado à população portuguesa
pelo Banco de Portugal em 2010 (BP, 2010b),
e alguns inquéritos internacionais como o de
Chen e Volpe (1998), Mandell (2008) e ANZ
(2003). (Com adaptações)

> Estudantes das áreas empresariais possuíam
maior conhecimento. > Estudantes do 3º ano
possuíam maiores porcentagens do que os do
1º ano. > Os resultados apresentados levam
a concluir que os conhecimentos financeiros
dos Estudantes na vertente do crédito são
reduzidos e que o conhecimento percecionado
está diretamente relacionado com conhecimento
real. > Existe então uma sobreavaliação dos
conhecimentos financeiros, na vertente do
crédito, por parte destes estudantes. Esta
sobreavaliação pode ser prejudicial na medida
em que os alunos, ao terem que tomar certas
decisões financeiras, não irão procurar ajuda
porque simplesmente não a consideram
necessária.

Metodologia

Resultados

Recorre-se a documentos, legislação
e publicações produzidas pelos órgãos
promotores desta experiência, de forma a
reconstituir suas bases e caracterizar uma
forma nova e recente de incidência sobre a
educação no Brasil.

“No planejamento estratégico das instituições
do mercado financeiro que a produzem,
afirma-se como “desafio” retirar o tema
do lugar secundário, complementar, que
lhe foi atribuído na Proposta da Base
Nacional Curricular Comum, para “torná-lo
essencial, ou seja, parte do ambiente escolar,
associado à cultura da escola, conforme
proposto na proposta de Redirecionamento
Estratégico” (AEF, 2016c, p. 14). ”
“Por isso, para que os professores possam
“transmitir adequadamente esses conceitos,
é essencial que entendam a importância
em controlar as finanças e que prevejam os
resultados benéficos que essa atitude poderá
trazer em curto, médio e longo prazo tanto para
o indivíduo como para a sociedade” (CVM, s/d.a,
p. 99). ”

Metodologia

Resultados

Ação extensionista intitulada Educação
Financeira Infantil: Brincando com dinheiro,
da Universidade Federal de Campina Grande,
Campus Sousa – PB, onde se incentivou ao
uso consciente dos recursos financeiros.

“O processo de educação financeira passa a ser
um desafio global para os atores sociais, e deve
ser visto também pelas escolas do nosso país
como um tema transversal, já que se relaciona
com várias disciplinas do sistema educacional e
prepara as futuras gerações para desenvolver
competências e habilidades imprescindíveis
para lidar com decisões que poderão repercutir
ao longo de suas vidas. Portanto, a Educação
Financeira pode nos ajudar a ter melhor
qualidade de vida, pois, as pessoas com
melhor compreensão dos conceitos e produtos
financeiros, com informações, entendimento
e orientação clara, adquirem as capacidades
necessárias para se tornarem conscientes das
oportunidades e dos riscos Financeiros. ”

Roquette; Laureano
e Botelho (2014)
Objetivo

Este estudo avalia o nível
de conhecimento financeiro,
percecionado e real, de estudantes
universitários no que respeita ao
crédito, assim como as possíveis
condicionantes deste conhecimento.

Autor

Cunha (2020)
Objetivo

O objetivo do artigo é descrever
e analisar a implementação da
Estratégia Nacional de Educação
Financeira no Brasil – ENEF.

Autor
Lima; Ventura; Junior, F. J. S.
e Junior, R. V. (2016)
Objetivo
Este estudo analisa os resultados de
uma ação extensionista desenvolvida
em 2014, pela Universidade Federal
de Campina Grande – Sousa/PB,
objetivando disseminar a educação
financeira às crianças do ensino
fundamental do segundo ao quinto
ano das escolas públicas e privadas
da referida cidade.
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Autor

Metodologia

Resultados

Estudo de caso que objetiva contribuir
para o entendimento dos processos prédecisórios no âmbito do Estado. Em termos
metodológicos, trata-se de uma análise
qualitativa apoiada em pesquisa bibliográfica
sobre teorias de formação de agenda e
formulação em políticas públicas, bem
como em pesquisa documental, valendo-se
essencialmente de materiais da OCDE e da
ENEF para a construção contextual sobre a
qual se aplica o modelo teórico-metodológico
de Kingdon (1995).

“No caso analisado, constata-se que a influência
exercida pela OCDE desde 2003 não foi suficiente
para que a educação financeira despertasse
atenção imediata por parte do governo. As
condições para tal foram construídas ao longo
do tempo, pela percepção da conjuntura
nacional, pelo amadurecimento natural dos
esforços com vistas a um objetivo maior (a
inclusão financeira) e, mais tarde, pelos efeitos
de eventos inesperados (crise financeira global
de 2008) e pela comparação com a realidade de
outros países. Sem a definição de uma situação
como problema, a educação financeira não teria
se destacado como prioridade na agenda. A
viabilidade do projeto e sua eficaz comunicação
por meio de um plano diretor apresentado em
um contexto político favorável culminaram no
estabelecimento da política pública. ”

Ribeiro (2020)
Objetivo

Este artigo analisa a trajetória
que levou ao estabelecimento da
Estratégia Nacional de Educação
Financeira (ENEF) no Brasil.

Autor
Vieira; Moreira Junior
e Potrich (2019)
Objetivo

Este trabalho teve por objetivo
construir e validar um indicador
de educação financeira, assunto
relevante que está entre os temas
sugeridos para compor a Base
Nacional Comum Curricular e
necessita de avanços.

Metodologia

A escala de educação financeira foi construída
tendo por base questões de múltipla escolha
adaptadas de Van Rooij, Lusardi e Alessie
(2011), OECD (2013a), Klapper, Lusardi
e Panos (2013) e pela NFCS (2013). Foi
composta por 13 itens que visam explorar
o nível de conhecimento em relação a
questões sobre inflação, taxa de juros,
valor do dinheiro no tempo, risco, retorno,
diversificação, mercado de ações, crédito e
títulos públicos. Para cada um dos 13 itens de
educação financeira foi atribuído valor igual
a um para a resposta correta e igual a zero
para as incorretas.

Autor

O objetivo do presente artigo foi
discutir a educação financeira no
Brasil, de formaa avaliar o estágio
das ações referentes ao assunto
no contexto nacional, e sugerir
iniciativas para o seu fomento.
Também pretendemos encorajar o
seu desenvolvimento e alertar os
agentes envolvidos no processo.

“A comparação dos níveis de proficiência com o
sexo corrobora com os estudos de alfabetização
financeira que mostram a menor proficiência do
sexo feminino. Os resultados para a educação
formal mostraram que os indivíduos com ensino
fundamental dificilmente alcançam os níveis
maiores de proficiência. No entanto, mostrou
que concluir o ensino técnico ou médio aumenta
a possibilidade de o cidadão atingir níveis mais
altos de proficiência. ”
“Os resultados da simulação indicam a
adequação dos itens propostos para a
composição do indicador de educação financeira
e permitiram a construção de uma escala
de proficiência com cinco níveis. Assim, os
resultados apontam que o instrumento é
um indicador adequado para a avaliação da
educação financeira. ”

Metodologia

Resultados

Foi realizado um levantamento das
principais ações desenvolvidas pelos órgãos
governamentais, instituições financeiras e de
ensino, associações e mídia, no que tange
ao processo de educação financeira. Não
pretendendo, com esses dados, esgotar o
assunto, mas sim ilustrar a sua evolução no
país. Vale ressaltar, ainda, que tais ações são
insuficientes para atender a demanda por
esses conhecimentos.

“Apesar dessas mudanças, a educação financeira
não foi agregada, de maneira oficial, nas
grades curriculares e, nas universidades, não
se constata uma ação efetiva e duradoura. Tal
realidade reflete uma atuação ainda insuficiente
do MEC, no que tange à inserção do tema
em todos os níveis de ensino. ” “No Brasil,
há uma situação preocupante no âmbito da
educação financeira, demandando urgência na
inserção do tema em todas as esferas, ainda
mais considerando a desequilibrada distribuição
de renda desse país, onde representativa parte
dos recursos produtivos é direcionada ao Estado,
tornando imprescindível a excelência na gestão
de recursos escassos por parte dos indivíduos e
de suas famílias. ”

Savoia; Saito e Santana (2007)
Objetivo

Resultados

Fonte: desenvolvido pelos autores.

Santos, A. C.; Garcia; Faia e
Santos, A. M. F. (2019)
Objetivo

O objetivo da pesquisa é identificar
aspectos das finanças pessoais de
graduandos em Ciências Contábeis,
Design, Moda e Pedagogia da
Universidade Estadual de Maringá,
campus de Cianorte, sob a ótica da
Teoria da Contabilidade Mental.

Metodologia

Resultados

A pesquisa é descritiva e tem a finalidade
de identificar e comparar o comportamento
de alunos de distintos cursos em relação ao
planejamento e controle financeiro. Para a
coleta de dados, um levantamento (survey)
foi realizado durante a primeira quinzena
de outubro de 2016 com acadêmicos do
campus regional de Cianorte da UEM, tendo
em vista a presença de cursos de graduação
de diversas áreas, sendo Ciências Contábeis
(Centro de Ciências Sociais Aplicadas,
período noturno), Design (Centro de
Tecnologia, período integral), Moda (Centro
de Tecnologia, período matutino) e Pedagogia
(Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes,
período noturno).

“Na tentativa de diferenciar os discentes do
curso de Ciências Contábeis dos acadêmicos
dos demais cursos da amostra, os resultados
apontam, de modo significativo, que estudantes
de contabilidade manteriam o padrão de vida
por mais tempo em situação de desemprego,
desenvolvem a forma mais completa de
orçamento doméstico, usam planilha eletrônica
como forma de monitoramento, possuem
maior frequência de sobra de caixa e buscam
investimentos. Além disso, a opinião dos
indivíduos da amostra sobre o conhecimento
obtido a partir do curso de Ciências Contábeis
reconhece a contribuição do aprendizado contábil
para a formatação das práticas financeiras
pessoais e que este curso de graduação é um
importante propulsor da educação financeira dos
futuros contadores. ”

Após analisar o arcabouço teórico sobre o

para ensino de matérias financeiras

tema da pesquisa, percebe-se uma forte

para

tendência para pesquisas relacionadas

desenvolve-se o estudo de Cunha (2020)

à educação financeira como o principal

e Ribeiro (2020) nos quais abordam,

objeto

desde

com suas particularidades, a Estratégia

comparações a propostas de planos

Nacional de Educação Financeira (Enef)

nacionais. Os estudos de Andrade e Lucena

no Brasil. Dentro desse vasto ramo de

(2018), como o de Roquette, Laureano

pesquisa, são vislumbrados, idealizados

e Botelho (2014), buscam analisar o

e estudados métodos para sanar a falta

conhecimento financeiro de estudantes de

de educação financeira no país, como,

nível superior, apesar de este comparar o

por

conhecimento percepcionado, aquele que

desenvolvida com crianças visando ao

se acredita ter, com o real conhecimento

aprendizado das finanças de maneira

adquirido e aquele que busca relacionar

dinâmica desde a infância apresentada

características pessoais e comportamento

na pesquisa de Lima et al. (2016), como

com

ambos

também projetos mais elaborados que é

têm o mesmo modelo de amostra, os

o caso do estudo de Pereira, Cavalcante

universitários, e o mesmo foco de estudo.

e Crocco (2019), que discute um plano

Em consonância com estes, encontra-

para capacitação financeira com base na

de

a

estudo,

educação

abordando

financeira,

se, também, o trabalho de Santos et
al. (2019), que, com uma amostra

a

população

exemplo,

a

brasileira,

ação

como

extensionista

experiência brasileira.

há ineficiência por parte do Ministério da
Educação (MEC) no ensino das finanças.
Outrossim é a pesquisa realizada por
Vieira, Moreira Junior e Potrich (2019)
que buscou construir e validar um
indicador de educação financeira visto a
relevância gradativa do assunto na Base
Nacional Comum Curricular. Contudo,
devido à lacuna na definição e na
medição entre os conceitos de educação
financeira e alfabetização financeira que
nos pontua o trabalho de Silva et al.
(2017), verificou-se uma oportunidade
de replicar a pesquisa buscando sanar de
certa forma suas limitações e avançar na
busca dessa diferenciação e as variáveis
que as permitem, uma vez que conceitos
tão importantes vêm sendo utilizados
erroneamente como sinônimos.
Assim, de uma forma geral, pode-

Vista a importância do conhecimento e

se

da administração inerentes às finanças

aprofundamento no que tange à essência

pessoais,

buscam

teórica de cada termo supracitado,

analisar os estágios das ações voltadas

possuindo como objetivo principal a

para

sugerir

secessão dos conceitos, os quais são

iniciativas e mostrar a importância do

abordados inúmeras vezes erroneamente,

desenvolvimento

como

o que possibilitará o mapeamento das

e

aponta o artigo de Savoia, Saito e

relações entre as variáveis da pesquisa.

analisado sobre programas com meta

Santana (2007), que afirma que ainda

Nesse sentido, é bastante necessário

de
e

universitários,
comparar

pessoais,

os

busca
aspectos

analisando

e

identificar
financeiros

confrontando

os resultados de cursos relacionados
com finanças diante daqueles que não
possuem disciplinas voltadas à temática.
Muito

também

se

tem

estudado

este

alguns

estudos

tópico,

buscando

nesta

área,

perceber

a

necessidade

de

27 | EXCLUSIVA ABRACICON

Autor

28
28 | EXCLUSIVA
ABRACICON

o entendimento de que o processo

tomar decisões financeiras de forma

e finanças durante a vida dos indivíduos

da alfabetização financeira considera

mais inteligente e alcançar seu bem-

na sociedade. Visto isso supõe-se que

como diferença entre a dimensão do

estar financeiro. Nesse contexto, o

a alfabetização financeira influencia, de

conhecimento e da aplicação e a medida

conceito generalizado da alfabetização

forma positiva, a educação financeira,

de quão bem um indivíduo pode entender

financeira compõe a educação financeira,

uma vez que a medição da alfabetização

e usar informações relacionadas às

porque a ampla dimensão da aplicação

realizada por Shockey (2002) analisou

finanças pessoais (HUSTON 2010). Além

que envolve a habilidade e confiança

disso, a educação financeira, como parte

de aplicar ou utilizar o conhecimento

três aspectos, sendo eles o conhecimento

desse processo, seria o que viabiliza aos

relacionado aos produtos e conceitos

consumidores/investidores

melhorarem

de finanças pessoais é composta da

a sua compreensão sobre os conceitos

dimensão do conhecimento que envolve

e produtos financeiros e desenvolverem

apenas

habilidades

adquirido por meio de educação e/ou

positivamente na Educação Financeira.

A variedade
de fatores que
influenciam o
endividamento
das pessoas
pode variar desde
problemas pessoais,
com as finanças
particulares ou
falta de controle
dos gastos, como
também aspectos
que fogem do seu
controle, como,
por exemplo, o
desemprego ou a
redução salarial

A variedade de fatores que influenciam

e

adquirirem

confiança

para tomar consciência de riscos e
oportunidades financeiras para melhorar
a sua proteção e o seu bem-estar
financeiro (OECD 2011), possuindo a
finalidade de corrigir quaisquer equívocos
que sejam apresentados por insuficiência
de informações.

2.3 Desenvolvimento das Hipóteses da
Pesquisa
A educação financeira contempla os
conceitos e atitudes que remetem ao
conhecimento financeiro, identificandose como todo o grupamento de atividades
em que se utiliza dinheiro, tais como as
despesas

pessoais

diárias,

utilização

de cartão de crédito, empréstimos,
entre outros (LUCCI et al., 2006).
A alfabetização financeira pode ser
entendida como um conjunto de fatores,
com o qual a educação financeira possui
estreita relação (OCDE 2011). Outrossim,
o conceito pode ser entendido por duas

o

acervo

de

conhecimento

dimensões: a do entendimento financeiro
ou a da educação financeira e a sua
aplicação, como afirma Huston (2010).
Segundo a OCDE (2011), a alfabetização
financeira
uma

pode

ser

combinação

conhecimento,
comportamento.

definida
de

habilidade,
Tal

como

consciência,
atitude

e

combinação

é

necessária para que indivíduos possam

financeiro, comportamento financeiro e a
atitude financeira. Nesse contexto, formulase a primeira hipótese de pesquisa:
H1: A Alfabetização Financeira influencia

o

endividamento

das

pessoas

pode

variar desde problemas pessoais, com as
finanças particulares ou falta de controle
dos gastos, como também aspectos que
fogem do seu controle, como, por exemplo,
o desemprego ou a redução salarial como
afirma Fiorentini (2004). Por conseguinte,
o sistema capitalista traz consigo a
intensificação do consumo, visto que uma
de suas bases é a venda e compra de
mercadorias que está atrelada, também, à
expansão do crédito (PADILHA, 2003).
Com isso, o acúmulo de dívidas pelo uso
indiscriminado dos cartões de crédito e as
elevadas taxas pagas que vêm embutidas
com as parcelas acabam influenciando
no endividamento, fator que poderia
ser evitado com acesso à alfabetização
financeira, porque, assim como afirmam
Lusardi e Tufano (2015), a média de
taxas pagas por pessoas que usam cartão
de crédito e têm menor alfabetização é
50% maior daqueles que possuem um

experiência, especificamente relacionado

conhecimento médio, problema esse que

aos produtos e conceitos de finanças

afeta, consideravelmente, no investimento

pessoais, a alfabetização e a educação,

em outros mercados (ROOIJ; LUSARDI;

respectivamente (HUSTON, 2010).

ALESSIE, 2011). Desse modo, formula-se

Costa e Miranda (2013) enfatizam a

a seguinte hipótese:

importância da educação financeira, no

H2: A Alfabetização Financeira influencia

que tange ao conhecimento financeiro,

negativamente

sobre decisões relacionadas à economia

Endividamento.

na

Propensão

ao

está

matéria específica voltada a esta área. A

se à solicitação de informações a um

diretamente ligado à renda do indivíduo,

endividamento

gestão financeira pessoal compreende

grupo significativo de pessoas acerca do

mas à forma como ele administra as suas

conhecimentos

que

problema estudado para, em seguida,

receitas e despesas (CERBASI, 2003).

transpassam áreas como a sociologia,

mediante análise quantitativa, obter as

O planejamento pode ser diretamente

psicologia, economia e educação de

conclusões correspondentes dos dados

ligado à educação financeira, o que

jovens e adultos (HIRA, 2009). Por isso,

coletados (GIL, 2008).

auxilia no hábito da poupança, já que

decidiu-se avaliar se a educação superior,

são

ligados,

afim à área de finanças, possui implicação

como afirma Lusardi e Mitchell (2007).

em seu conhecimento financeiro como

Essa poupança e o planejamento para

fez Vieira et al. (2011).

conceitos

pessoal

intimamente

não

multidisciplinares

quão

sofisticado

A estratificação realizada possibilitou

será o indivíduo, ou seja, a exposição
permitirá a ele maiores poupanças e
acúmulo de riquezas com melhores
decisões de investimentos (LUSARDI;
MITCHELL, 2014).
Nessa perspectiva, o endividamento e
a educação financeira são considerados
conceitos

atrelados,

de

forma

inversamente proporcional, considerando
que

uma

pessoa

que

apresenta

entendimento financeiro costuma ter
condições de consumo de produtos e
serviços de uma forma mais apropriada,
estimulando assertivamente o sistema
econômico, evitando descumprimento de
obrigações (PINHEIRO, 2008). Atentando
a esse cenário, elaborou-se a terceira
hipótese:

Abrangendo as
variáveis de
controle, acreditase que aqueles que
cursam disciplinas
voltadas a finanças,
administração
e assuntos
relacionados
tenham maiores
condições para
lidar com questões
financeiras

H3: A Educação Financeira influencia
negativamente

na

Propensão

ao

Endividamento.

estadual e rede privada, representada,
(82,7%) e por outros estados brasileiros.

financeiramente

à educação financeira potencialmente

do ensino superior da esfera federal,
majoritariamente, pelo Estado do Piauí

o futuro costumam associar-se com
o

A amostra foi constituída por estudantes

a

formação

de

uma

amostra

com

acadêmicos dos mais diversos cursos,
áreas do conhecimento e instituições; o
recorte foi dado com foco principal nos
universitários pelo fato de que estão
iniciando a vida adulta e suas primeiras
tomadas de decisões financeiras sem
interferência da família (GILZEN, 2017).
O atraso escolar é uma restrição de
extrema relevância no que tange ao
acesso dos jovens brasileiros ao ensino
superior. O montante dos jovens que
não ingressaram no ensino médio, ou
ingressaram e não concluíram, e dos
jovens que nem sequer tiveram acesso ao
ensino fundamental apresenta cerca de
48% dos jovens brasileiros (ANDRADE,
2012), dessa forma, a porção estabelecida
como público alvo desta pesquisa envolve
um fragmento da população jovem

3 METODOLOGIA

que possui acesso às universidades e

A pesquisa tem caráter explicativo,

pode,

consequentemente,

manifestar

superior conhecimento a respeito de

Abrangendo as variáveis de controle,

levando em consideração que esta é a

acredita-se que aqueles que cursam

que mais aprofunda o conhecimento

disciplinas

finanças,

da realidade, porque explica a razão,

administração e assuntos relacionados

o porquê das coisas. As pesquisas

tenham maiores condições para lidar

explicativas

com questões financeiras (LUCCI et

valem-se quase que exclusivamente do

al., 2006), comparado aos que não

método experimental. Em se tratando

possuem. Contudo, tais disciplinas não

do levantamento de campo, temos uma

possuem como foco principal a educação

pesquisa de Survey; pesquisas deste tipo

financeira, o que condiz com o estudo

se caracterizam pela interrogação direta

de Holzmann e Miralles (2005), que

das pessoas cujo comportamento se

A busca dos artigos científicos foi

afirma não haver a necessidade de uma

deseja conhecer. Basicamente, procede-

realizada

voltadas

a

nas

ciências

naturais

finanças, além de apresentar padrões
de respostas mais congruentes com
o objetivo intencionado, uma vez que
as

pesquisas

empíricas

demonstram

que jovens adultos são desprovidos de
entendimentos em educação financeira,
com baixa habilidade de gerenciar suas
finanças

adequadamente

(LUSARDI;

MITCHELL; CURTO, 2009).

majoritariamente

por

meio

29 | EXCLUSIVA ABRACICON

O

30
30 | EXCLUSIVA
ABRACICON

das bases Spell e Scielo no intervalo

avaliados

entre os meses de novembro (2020) a

de

Likert

O “Conhecimento financeiro” e o “Índice

dos

janeiro (2021) com o termo principal de

questionamentos

de Educação Financeira” (IEF) foram

positivos

analisados por questões de múltipla

pesquisa sendo a educação financeira,

quando apresentavam respostas mais

escolha, possuindo uma única alternativa

avaliando conceituações, propostas de

próximas de 5 e outras quanto mais

apropriada por ser mais pertinente a uma

intervenção e estudos comparativos.

próximas de 1, para facilitar a análise,

atitude financeira acertada. Os itens de

foram invertidos os três itens da escala

ambos os construtos foram tabulados

de atitude financeira e todos passaram

como

A pesquisa direcionada aos universitários
das instituições privadas e públicas foi
realizada por meio virtual, considerando
o

período

de

isolamento

social

promovido pela pandemia da Covid-19.

5

através

pontos.

da

escala

Como
eram

alguns

a ter um resultado positivo quando se
obtinham respostas mais próximas do
valor máximo.

de diversos autores, no qual, para as
variáveis Índice de Educação Financeira,
Escolaridade, Renda e Taxa de Poupança
foi tomado como base o estudo de Costa
e Miranda (2013); quanto à Propensão
ao

Endividamento,

o

trabalho

de

Campara, Flores e Vieira (2014) foi o
suporte de orientação.
Já a Idade e os Dependentes basearamse na pesquisa de Matta (2007), o Estado
Civil em Potrich, Vieira e Kirch (2014), a
Religiosidade em Murphy (2013) e o Perfil
de Risco do Investidor em Credit Suisse
(2015), considerando as adaptações
efetuadas pelo estudo de Silva et al.
(2017), ao qual se acrescentaram mais
três questionamentos relacionados ao

A coleta dos dados
se deu por meio
do questionário
composto de
44 questões de
diversos autores,
no qual, para as
variáveis Índice
de Educação
Financeira,
Escolaridade, Renda
e Taxa de Poupança

na

plataforma

Google

Formulários, sendo o link compartilhado
com estudantes de variadas instituições
de ensino superior. A amostra obtida
foi composta de 548 estudantes do
nível superior dos mais diversos cursos,
universidades e estados. Posteriormente,
os dados coletados foram analisados
e confrontados com a base teórica
existente para que haja uma refutação
ou confirmação dos dados vigentes e
conhecidos.

Os

construtos

Propensão

ao

Comportamento

Atitude

financeira,

endividamento
financeiro

e

foram

12 questões divididas em três questões
consideradas de nível básico e nove de
nível avançado, que abordam temas
como investimentos, juros e inflação.
Por fim, o item "IEF'' foi composto de 4
perguntas que buscam avaliar o nível de
educação financeira dos participantes.

4 ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Perfil do Respondente
O público-alvo definido para a realização
da pesquisa compreendia acadêmicos
dos cursos das mais diversas áreas
do

conhecimento

busca

fazer

um

levantamento do grau de conhecimento
financeiro dos estudantes, analisando
como

faixa

etária,

renda

e outros, objetivando aperfeiçoar a
pesquisa realizada anteriormente por
O construto “Atitude financeira” foi
analisado

por

três

questões

que

Silva et al. (2017).

abordavam quesitos relacionados ao

Considerando

a

amostra

gasto financeiro. O construto “Propensão

participantes,

o

perfil

ao

de
médio

548
do

abordou

seis

respondente é mulher (55,5%) da área

remetiam

ao

de ciências sociais aplicadas (Ciências

relacionamento pessoal dos indivíduos

Contábeis 30,3%) na faixa etária de

com as dívidas e seu posicionamento

22 anos ou menos (58,9%) com renda

quanto a certas situações que iriam

até R$500,00 (32,5%) discente da

proporcionar, ou não, o endividamento.

Universidade Federal do Piauí (53,5%)

Já a última dimensão do construto

da cidade de Teresina no Piauí (61,3%)

“Comportamento

e que não possui união estável (85%).

Endividamento”

indagações

que

financeiro”,
que

Em relação ao semestre do respondente

demonstraram como estaria a relação

médio, temos uma diversidade notória,

de cada um com suas poupanças,

podendo o discente estar inserido no 1º

relacionando com o pensamento em

período (15%), 5º período (15,3%) ou

longo prazo.

8º período (13,9%).

apresentou

3.1 Construtos da Pesquisa

de erro e 1 (um) no cenário de acerto

variáveis

O instrumento de coleta de dados
inserido

sendo

Financeiro” foi mensurado por meio de

curso, período e cidade do participante.

foi

dummies,

do item. O construto “Conhecimento

A coleta dos dados se deu por meio do
questionário composto de 44 questões

variáveis

estabelecido valor 0 (zero) em casos

cinco

questões

Nessa etapa da pesquisa, são analisadas as Estatística Descritiva dos Itens presentes nos 6 construtos investigados, conforme
reportado na Tabela 1:
Tabela 1: Estatística Descritiva dos Itens

Identificação

Descrição do Item

Média

Desvio

Assimetria

Curtose

Atid1

1) Estou tranquilo com o futuro, vivo
apenas o presente.

3,73

1,023

-0,659

-0,224

Atid2

2) Considero mais satisfatório gastar dinheiro do que
poupar para o futuro.

3,97

1,020

-0,945

0,273

Atid3

3) O dinheiro é feito para gastar.

3,46

1,142

-0,282

-0,878

PropEnd1

4) É errado gastar mais do que ganho.

4,75

0,614

-3,279

13,041

4,21

0,705

-0,797

1,139

PropEnd2

5) É melhor primeiro juntar dinheiro
e só depois gastar.

PropEnd3

6) É importante saber controlar os gastos
da minha casa.

4,76

0,582

-3,219

13,214

PropEnd4

7) Prefiro pagar parcelado mesmo que no
total seja mais caro.

4,23

0,761

-0,982

1,179

PropEnd5

8) As pessoas ficariam desapontadas comigo se
soubessem que tenho dívida.

3,55

1,123

-0,427

-0,489

PropEnd6

9) Posso contrair dívida se eu sei que posso pagar.

3,03

1,276

0,009

-1,208

Relig1

10) Os acontecimentos em minha vida se desenrolam
de acordo com um plano divino ou superior.

2,86

1,288

0,140

-1,036

Relig2

11) Eu me esforço para levar minhas
crenças religiosas sobre todas as outras
relações da minha vida.

2,90

1,329

0,047

-1,147

Relig3

12) Eu encontro força e conforto na minha religião.

3,58

1,293

-0,689

-0,611

Compt1

13) Faço uma reserva do dinheiro que recebo
mensalmente para uma necessidade futura.

3,53

1,175

-0,402

-0,701

Compt2

14) Eu guardo parte da minha renda todo o mês.

3,38

1,257

-0,266

-1,001

Compt3

15) Eu guardo dinheiro regularmente para atingir
objetivos financeiros de longo prazo como, por
exemplo, educação dos meus filhos, aquisição de
uma casa, aposentadoria.

2,99

1,438

0,038

-1,352

Compt4

16) Eu passo a poupar mais quando recebo um
aumento salarial.

3,42

1,242

-0,339

-0,875

Compt5

17) Nos últimos 12 meses tenho conseguido poupar
dinheiro.

3,23

1,338

-0,190

-1,151
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ConhecB1

18) Suponha que você tenha R$ 100,00 em uma
conta poupança a uma taxa de juros de 10% ao
ano. Depois de 5 anos, qual o valor que você terá
na poupança? Considere que nenhum dinheiro tenha
sido depositado e nem retirado.

0,46

0,499

0,151

-1,985

ConhecB2

19) Suponha que José herde R$ 10.000,00 hoje e
Pedro herde R$ 10.000,00 daqui a 3 anos. Devido à
herança, quem terá mais dinheiro?

0,43

0,496

0,270

-1,934

ConhecB3

20) Imagine que a taxa de juros incidente sobre
sua conta poupança seja de 6% ao ano e a taxa de
inflação seja de 10% ao ano. Após 1 ano, o quanto
você será capaz de comprar com o dinheiro dessa
conta? Considere que nenhum dinheiro tenha sido
depositado e nem retirado.

0,63

0,483

-0,551

-1,702

ConhecA1

21) Suponha que no ano de 2017 sua renda dobrará
e os preços de todos os bens também dobrarão. Em
2017, o quanto você será capaz de comprar com a
sua renda?

0,60

0,490

-0,416

-1,834

ConhecA2

22) Considerando-se um longo período de tempo
(ex.: 10 anos), qual ativo, normalmente, oferece
maior retorno?

0,46

0,499

0,151

-1,985

ConhecA3

23) Normalmente, qual ativo apresenta as maiores
oscilações ao longo do tempo?

0,78

0,414

-1,360

-0,151

ConhecA4

24) Quando um investidor distribui seu investimento
entre diferentes ativos, o risco de perder dinheiro:

0,65

0,477

-0,643

-1,592

ConhecA5

25) Um empréstimo com duração de 15 anos
normalmente exige pagamentos mensais maiores do
que um empréstimo de 30 anos, mas o total de juros
pagos ao final do empréstimo de 15 anos será menor.
Essa afirmação é:

0,69

0,465

-0,802

-1,363

ConhecA6

26) Suponha que você realizou um empréstimo de
R$ 10.000,00 para ser pago após um ano. O custo
total com os juros é R$ 600,00 no final deste um
ano. A taxa de juros ao ano que você irá pagar nesse
empréstimo é de:

0,64

0,480

-0,593

-1,655

ConhecA7

27) Suponha que você viu o mesmo televisor em duas
lojas diferentes pelo preço inicial de R$ 1.000.00. A
loja A oferece um desconto de R$ 150,00, enquanto a
loja B oferece um desconto de 10%. Qual é a melhor
alternativa?

0,88

0,322

-2,390

3,724

28) Um investimento com alta taxa de retorno terá
alta taxa de risco. Essa afirmação é:

0,77

0,424

-1,260

-,414

ConhecA9

29) Quando a inflação aumenta, o custo de vida
sobe. Essa afirmação é:

0,89

0,315

-2,475

4,141

IEF1

30) Julgue a seguinte afirmação: A compra de ações
de uma única empresa normalmente fornece um
retorno mais seguro do que o retorno de um fundo
de ações.

0,60

0,491

-0,400

-1,847

IEF2

31) Se 5 pessoas ganham juntas na loteria um prêmio
de 2 milhões de reais, quanto cada um vai ganhar,
considerando que o prêmio será dividido igualmente?

0,82

0,388

-1,630

0,659

IEF3

32) Imagine que você tenha R$ 1.000 em uma conta
corrente. A inflação anual é de 2%. Se você sacar
o dinheiro depois de um ano você será capaz de
comprar a mesma quantidade de bens como se você
gastasse os 1.000 reais hoje?

0,76

0,430

-1,189

-0,588

0,68

0,466

-0,783

-1,392

33) Henrique deseja investir R$ 5.000,00 e está em
IEF4

dúvida se investe em ações na bolsa de valores ou
em títulos de Renda Fixa.

Fonte: dados da pesquisa.
O questionário desenvolvido pelos autores

Os itens que constituem a atitude

conhecimento e educação financeira,

Costa e Miranda (2013), Campara, Flores

financeira

médias

chegar a uma conclusão será possível

e Vieira (2014), Matta (2007), Potrich,

superiores a 3,4, apontando escassa

posteriormente com a análise mais

Vieira e Kirch (2014), Murphy (2013) e

preocupação com o futuro financeiro;

detalhada das Equações Estruturais.

Credit Suisse (2015) e as adaptações

ao observar os tópicos seguintes sobre o

realizadas por Silva et al. (2017) integram

endividamento, excluindo-se o 5 e o 6,

uma análise baseada em 7 construtos

identifica-se uma média superior a 4,2,

distintos: atitude financeira, propensão

resultado que configura um cuidado com

ao

religiosidade,

a aquisição de dívidas. A religiosidade

comportamento financeiro, conhecimento

aponta uma média entre 2,86 e 3,58

Inicialmente,

financeiro básico e avançado e índice de

indicando uma indiferença das pessoas

Fatorial Exploratória (AFE) de todas

educação financeira. Das questões de 1

quanto à influência dessa variável na

as

a 12, existe um parâmetro de respostas

sua educação financeira, em relação ao

obtidos (KMO = 0,703; χ2 de Bartlett's

entre 1 e 5, onde 1 - discordo totalmente,

comportamento financeiro, constata-se

statistic de 447,37, significante a 0,000;

2 - discordo, 3 - indiferente, 4 - concordo,

atenção mediana quanto à poupança da

e a Variância Total Explicada – VTE de

5 - concordo totalmente, da 13 a 17 isso

renda, salvaguardando o patrimônio.

70,91% após a extração de um único

endividamento,

apresentaram

muda, 1 - nunca, 2 - quase nunca, 3 - às

4.3 Análise Preliminar via Análise Fatorial
Exploratória

escalas.

realizou-se
Os

índices

a

Análise

estatísticos

fator), atrelados ao resultado do teste

vezes, 4 - quase sempre, 5 - sempre; Da

Tendo em vista o uso de múltiplas

Alpha de Cronbach (0,787), permitiram

18 a 33 são questões de múltipla escolha.

opções de resposta, compreendendo

concluir

pela

adequação

da

escala
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“Atitude Financeira”, sinalizando, assim,

solução unifatorial com os seguintes

subsequente, avaliação via PLS-SEM,

o prosseguimento para a análise via

valores: KMO = 0,690; χ2 de Bartlett's

que oportunamente possibilitará avaliar

PLS-SEM. Nesse ponto, foram mantidos

statistic

a qualidade do modelo de mensuração.

os 3 itens da escala “Atitude Financeira”,

0,000; e a Variância Total Explicada

tendo em vista que a carga fatorial
padronizada

apresentaram

valores

(0,83, 0,86 e 0,83 para os itens 1, 2
e 3 da escala) acima do piso de 0,70
proposto por Hair Jr. et al. (2014).

de

588,01,

significante

a

– VTE de 73,03%. Assim, a exemplo
dos dois fatores anteriores, conclui-se

4.4 Análise via modelagens de Equações
Estruturais

pela adequação deste para a análise

Concluída

subsequente via PLS-SEM. Acerca da

das escalas via AFE, seguiu-se para

escala

a

“Comportamento

financeiro”,

a

condução

avaliação
da

preliminar

análise

PLS-SEM.

Na escala “Propensão ao endividamento”,

notou-se um Alpha de Cronbach de

02

ficariam

Inicialmente, avaliou-se a qualidade

0,88 e bons índices estatísticos obtidos

desapontadas comigo se soubessem

do modelo de mensuração, em termos

na AFE (KMO = 0,852; χ2 de Bartlett's

de confiabilidade composta (composite

statistic de 1673,71, significante a 0,000;

reliability),

e a Variância Total Explicada – VTE de

(variance extracted), a confiabilidade

69,64% com uma solução unifatorial.

do indicador (indicator reliability) e a

itens

(“As

pessoas

que tenho dívida” e “Posso contrair
dívida se eu sei que posso pagar”) foram
excluídas por apresentarem baixa carga
fatorial padronizada. A versão final do
questionário (com os itens 1, 2, 3 e

Nas escalas “Conhecimento Financeiro”

4) apresentou, após a extração de um

e “Educação Financeira”, uma vez que

único fator, bons valores na AFE (KMO =

eram

0,716; χ2 de Bartlett's statistic de 524,21,

dicotômicas

(itens

corrigidos

a

validade

validade

discriminante

validity),

conforme

convergente

(discriminant

Nascimento

e

Macedo (2016).

como “certo” ou “errado”), optou-se por

Nessa etapa, notou-se a necessidade de

avaliar apenas os valores do Alpha de

remover itens das escalas “Conhecimento

Cronbach (0,696 para “Conhecimento

Financeiro” (AVE = 0,2489) e “Propensão

Financeiro” e 0,707 para “Educação

ao Endividamento” (AVE = 0,3488). Os

apresentou

Financeira”) e, dado o resultado obtido,

resultados da qualidade do modelo de

Alpha de Cronbach de 0,82 e uma

por manter todos os itens na etapa

mensuração são reportados na Tabela 2:

significante a 0,000; e a Variância Total
Explicada – VTE de 56,74%), bem como
de Alpha de Cronbach (0,73).
A

escala

“Religiosidade”

Tabela 2: Avaliação da qualidade do modelo de mensuração das escalas

Cargas Fatorais]
Padronizadas

Alfabetização Financeira
Atitude Financeira

Atit1

0,822

Atit2

0,786

Atit3

0,886

Comportamento
Financeiro

Comport1

0,887

Comport2

0,908

Comport3

0,840

Comport4

0,710

Comport5

8,180

ConhecBas3

Conhecimento
Financeiro

0,647

Educação
Financeira

Propensão
ao
endividamento

Religiosidade

0,683

ConhecAvan4

0,819

EduFin1

0,787

EduFin2

0,677

EduFin3

0,762

EduFin4

0,687
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ConhecAvan3

Propens1

0,933

Propens2

0,514

Propens3

0,840

Propens4

0,523

Relig1

0,766

Relig2

0,926

Relig3

0,853

Variância Média
Extraída (AVE)

0,693

0,696

0,531

0,533

0,529

0,724

Confiabilidade
Composta

0,871

0,919

0,771

0,820

0,808

0,887

Critério de
Fornell-Larcker*

Atitude Financeira

Comportamento
Financeiro

Conhecimento
Financeiro

Educação
Financeira

Propensão ao
Endividamento

Religiosidade

Atitude
Financeira

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comportamento
Financeiro

0,30

0,83

0,00

0,00

0,00

0,00

Conhecimento
Financeiro

0,14

0,11

0,73

0,00

0,00

0,00

Educação
Financeira

0,14

0,12

0,56

0,73

0,00

1,00

Propensão ao
Endividamento

0,21

0,14

0,21

0,00

0,73

1,00

Religiosidade

-0,08

-0,10

-0,18

0,00

0,02

0,94

*Nota: Na diagonal principal são reportados as Variância Médias Extraídas (AVEs) e, fora da diagonal, são
apresentados os valores das correlações entre os constructos do modelo elevados ao quadrado.
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Conforme pode ser observado na Tabela
2, após a exclusão dos itens das escalas
“Conhecimento Financeiro” e “Propensão
ao

Endividamento”,

a

maioria

dos

indicadores remanescentes apresentam
Cargas Fatoriais Padronizadas superiores
a 0,70. Ressalta-se que alguns itens
das escalas “Conhecimento Financeiro”,
“Educação
ao

Financeira”

Endividamento”

e

“Propensão

têm

coeficientes

padronizados inferiores a esse piso, no
entanto, optou-se por mantê-los tendo
em vista que os valores de confiabilidade

composta (composite reliability), validade
convergente

(variance

extracted),

confiabilidade do indicador (indicator
reliability)

e

(discriminant

validade

discriminante

validity)

sinalizaram

pela existência de um bom modelo de
mensuração para esses construtos.

a 0,70, logo, adequados para estudos
exploratórios; e, por fim, patamares de
correlações entre os construtos inferiores
à raiz quadrada da AVE de cada construto
(Critério de Fornell-Larcker), permitindo
concluir, assim, pela existência de nível
suficiente

Nesse aspecto, todos os construtos
apresentaram: Variância Média Extraída
(AVE) superiores ao piso de 0,50, o
que permite concluir pela existência

de

validade

discriminante

(NASCIMENTO; MACEDO, 2016).
Concluída a avaliação da qualidade
do modelo de mensuração, a seguir,

de validade convergente; indicadores

na Figura 1, reporta-se o resultado do

de Confiabilidade Composta superiores

modelo estrutural proposto:

Figura 1: Resultado do modelo estrutural proposto

Fonte: elaboração própria baseada nas saídas do software PLS utilizado.
Conforme pode ser observado na Figura

Acerca

após

a hipótese H1. Também foram obtidos

1, cerca de 12% da variância do construto

isolar o efeito das variáveis de controle

indícios empíricos de que “Alfabetização

endógeno alvo (Educação Financeira) é

Estado Civil, Escolaridade, Perfil de

Financeira” se associa negativamente

explicada pelo construto “Alfabetização

investidor,

Idade,

com a “Propensão ao Endividamento”

Financeira”.

Afinidade

Financeira,

Muito

embora

possa-se

dos

níveis

Renda,
de

Gênero

notou-se

e

que

(β=-0,26;

p<0,001),

corroborando,

argumentar que o valor do R2 é comedido,

a

“Alfabetização

assim, hipótese H2. Relativo à hipótese

ressalta-se que o resultado é coerente

Financeira” associam-se positivamente

H3, que previa a existência de relação

com a literatura, tendo em vista a ampla

com “Educação Financeira” (β=0,21;

negativa entre “Educação Financeira”

gama de potenciais determinantes da

p<0,001), permitido, portanto, confirmar

e “Propensão ao Endividamento”, não

Educação Financeira.

maiores

relacionamentos,

ao

possibilitassem sua confirmação (β=-

pesquisa, visto que a educação financeira

0,02; p<n.s.).

remete

Por

fim,

analisando

de

controles,

as

notou-se

variáveis
influência

significativa para: Gênero (sinalizando
que homens têm, em média, maiores
níveis de “Educação Financeira”); e
Afinidade Financeira (que indica que ter
formação na área de negócios agrega
maior nível de “Educação Financeira”),
sendo considerados afins às finanças, os
cursos Administração, Ciências Contábeis
e Economia.
Esses

resultados

sinalizam

que

possuem

uma

intrínseca

relação, como afirma a OECD (2011),
apesar

de

apenas

a

alfabetização

influenciar negativamente a propensão
ao endividamento, o que pode ser
explicado pelo fato deste conceito ser
mais abrangente visto a conceituação
de
e

autores

como

Shockey

(2002)

Huston (2010). O maior nível de

Educação

Financeira

pelo

gênero

masculino corrobora os resultados do
estudo realizado em vários países por
Atkinson e Messy (2012) na qual os
homens alcançaram maiores pontuações
no construto conhecimento financeiro.
Abordando as áreas de conhecimento,
percebe-se

que

cursos

voltados

ao

resultado

conhecimento

desta

financeiro

(LUCCI et al., 2006) e, a sua orientação,
apesar

de

enquanto

importante,
a

é

alfabetização

limitada,
financeira

irá trazer o entendimento também da
atitude financeira e o comportamento
financeiro,

como

afirmam

Shockey

(2002) e OECD (2011), para que haja
um entendimento completo refletido
na melhor compreensão do assunto
“endividamento”

e

consequente

influência encontrada na pesquisa.

às

finanças agregam maiores níveis de
educação financeira, o que reforça os
estudos de Lucci et. al (2016).
Os resultados da pesquisa revalidam as
conclusões de Silva et al (2017), no que

alfabetização financeira juntamente às
variáveis abordadas, que influenciam
e são influenciadas por estes, visando
descobrir relações positivas ou negativas
entre esses construtos com enfoque na
propensão ao endividamento.
Analisados os dados obtidos, conclui-se
que, por meio da Análise via modelagens
de Equações Estruturais, a Educação
Financeira
a

influencia

Alfabetização

positivamente

Financeira

(β=0,21;

p<0,001), que, por sua vez, possui
influência negativa quanto à propensão
ao endividamento (β=-0,26; p<0,001),
enquanto

a

alfabetização financeira e a educação
financeira

endividamento,

O estudo indica
a dificuldade
de adequação
às situações
financeiras as quais
a sociedade se
expõe, tendo em
vista que optar
por soluções
financeiramente
adequadas perante
os gastos e dívidas
é de íntima relação
com o grau de
conhecimento
financeiro e sua
devida aplicação

a

relação,

inversamente

proporcional, entre a Educação Financeira
e a Propensão ao Endividamento, não
manifesta

indícios

suficientes

para

confirmação dele. A pesquisa confirma,
também, a influência positiva tanto do
gênero masculino como da afinidade
financeira das áreas relacionadas a
finanças quanto à Educação Financeira
desses estudantes.
Diante do exposto, é possível inferir que
o estudo dos construtos é necessário
diante da sua relevância quanto ao
resultado benéfico, ou não, das decisões
financeiras dos indivíduos. O estudo indica
a dificuldade de adequação às situações
financeiras as quais a sociedade se expõe,
tendo em vista que optar por soluções
financeiramente

adequadas

perante

os gastos e dívidas é de íntima relação
com o grau de conhecimento financeiro
e sua devida aplicação. É importante
ressaltar a relevância do estudo em
frente ao levantamento realizado pelo

tange à relação entre a alfabetização e

Programa Internacional de Avaliação de

à educação financeira, como também

Alunos (Pisa), em 2018, em que o Brasil

quanto ao conhecimento financeiro, uma
vez que este “(...) não é o único requisito

se encontrava na 17ª posição entre

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

os 20 países avaliados no ranking de
548

competência financeira, o que demonstra

objetivo

a falta de consciência financeira nas mais

p. 295), o que atesta a baixa influência

analisar e diferenciar a aferição dos

diversas faixas etárias, situação a ser

da educação financeira na propensão

conceitos de educação financeira e

solucionada, tendo em mente as graves

para que o indivíduo seja alfabetizado

A

financeiramente.” (SILVA et al, 2017,

universitários

pesquisa

realizada
teve

com

como
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foram obtidos indícios empíricos que
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consequências ao reconhecer dívidas
de maneira imprudente.
O

trabalho

algumas

em

K.

ANDRADE, Cibele Yahn de. Acesso ao

questão

apresenta

e desigualdade social. [S. l.], 31 jul.

em

2012. Disponível em: <https://www.

virtude de uma quantia majoritária

revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/

(61,3%)

edicoes/ed06_julho2012/Cibele_Yahn.

relacionada

à

residente

sendo

ensino superior no Brasil: equidade

uma

delas

limitações,
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Presidente da Academia Piauiense de Ciências Contábeis - Apicicon

Como foi o início da sua trajetória

Nordeste, criando as executivas estaduais

federação nacional de estudantes de

na área contábil e quais foram os

de cada estado, até que formamos a

Ciências Contábeis. Ao longo dos quatro

mais relevantes aprendizados que a

executiva regional. Com isso a gente

anos de minha faculdade defendi e lutei

contabilidade lhe proporcionou até

conseguiu ser o maior movimento de

pelo movimento estudantil em todas

os dias atuais?

estudantes de uma profissão no Nordeste

essas etapas.

Eu iniciei na Contabilidade, como todo

e contribuímos para o fortalecimento da
Claro que, como a gente já tinha esse

profissional, pela Academia.

trabalho

Em 1997 eu fui aprovado no vestibular
com apenas 17 anos de idade. Quando
entrei na faculdade, imediatamente me
identifiquei com a profissão e decidi
assumir o movimento estudantil de
Ciências Contábeis, criando o Centro
Acadêmico, criando o Diretório Central
do Estudante, que era uma faculdade
que estava no seu segundo ano de curso
de ciências contábeis.
E com esse passo dado comecei a dar
contribuições para outras universidades
criarem

os

acadêmicos
formamos

seus
e

a

próprios

diretórios
executiva

centros
até

estadual

que
de

estudantes de Ciências Contábeis, que
era uma reunião de todos os líderes
que presidiam os centros acadêmicos
daquelas universidades.
Dali o movimento foi crescendo e a gente
saiu de uma executiva estadual, com o
intuito de formar uma executiva regional,
e com isso visitamos todos os estados no

feito

enquanto

estudante,

quando me formei passamos a dar

Academia assume
esse papel de
servir a sociedade
acadêmica, servir
a sociedade
estudantil, mas
servir também ao
estado do Piauí,
de alguma forma
contribuindo,
seja com o meio
ambiente, seja com
as atividades que
possam propiciar
desenvolvimento
ao estado

uma contribuição ao nosso conselho de
classe. É bem verdade que eu sempre
tive presente em todos os movimentos,
atividades e eventos do conselho regional
de contabilidade do estado do Piauí,
mas logo cedo eu fui despertado para
contribuir com a comissão nacional de
integração estudantil pelo trabalho que
a gente tinha feito ali, como estudantes.
Essa comissão nacional de integração
estudantil era uma comissão do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC, que
que buscava uma aproximação dos
estudantes com a classe. O principal tema
do debate era o, chamado na época,
provão do MEC. Com isso participei da
primeira comissão no Conselho Federal
de Contabilidade.
Dali em diante começou esse trabalho
junto ao CFC depois da comissão de
integração estudantil se transformou em
CRC Jovem, na gestão da Maria Clara, e

duas

na

inserções das diversas temáticas da

Juarez, eu fui convidado para ser suplente

Universidade Estadual do Piauí, Centro

especializações,

lecionando

atualidade, mas também cumprindo um

do Conselho Federal de Contabilidade.

de Ensino Superior do Vale do Parnaíba, e

papel muito importante de qualquer

Fiquei um mandato como suplente e

dando palestras no Brasil todo, e também

instituição que é servir à sociedade. E aí a

estou no meu terceiro mandato como um

sendo professor convidado de algumas

Academia assume esse papel de servir a

conselheiro efetivo.

universidades fora do meu estado.

sociedade acadêmica, servir a sociedade
estudantil, mas servir também ao estado

Então estou aí, ao longo dos quatro
mandatos

de

conselheiro.

E

saga a gente começou a ser procurado
pela

própria

assumindo

gestão

uma

e

terminamos

vice-presidência

de

política institucional por três mandatos.
Hoje eu estou na vice-presidência de
desenvolvimento operacional.
Toda essa trajetória me fez, cada vez mais,
me aperfeiçoar da temática e dos temas
que envolvia a contabilidade, sobretudo
a evolução da própria profissão, já que
nós estamos aqui há duas décadas de
formado. Estou na contabilidade desde
que se usava ainda livros manuais.
Todo o desenvolvimento da profissão,
junto

à

tecnologia

e

do Piauí, de alguma forma contribuindo,

nessa

todos

esses

ensinamentos, naturalmente foram e

Nas tábuas das
escritas milenares
a contabilidade
estava presente.
No próprio
surgimento da
escrita, surgimento
da própria
humanidade, a
Contabilidade
estava presente

vão formando a personalidade e vão

de cada vez mais me dedicar a essa
atividade social de representar a classe,
de estar à disposição para servir à classe
de alguma forma e que, naturalmente,
vai nos habilitando para poder dar
contribuições cada vez maiores

com

dez

acadêmicos

Piauiense
fundada

fundadores

regulamentadas e chegam até a relatar
que elas estão ameaçadas em sua
existência. Eu não acredito que nenhuma
profissão milenar, nada que seja atemporal
universal e que não tem absolutamente
nenhuma lei contra, que possa ser
destruída. Então a profissão contábil
é isso ela é universal, ela é atemporal.
Aliás, nas tábuas das escritas milenares a

dissolução de uma profissão como a
Contabilidade.

foram sempre acadêmicas, até que no

e dar um novo passo ali, um novo

foi

jornais

Daí em diante nossas contribuições

Contábeis?
Academia

revistas

APICICON para fazer parte do quadro.

essa missão de encabeçar, de presidir

Contábeis

muitas

em nenhum desfecho ou nenhuma

Academia Piauiense de Ciências

a

há

reportagens que desafiam as profissões

estava presente. então eu não acredito

pelos confrades e confreiras, à assumir

2015,

Olha,

tinha dado à época, a ser convidado pela

da

Ciências

pandemia?

somando às contribuições que a gente

atuando

de

da profissão contábil neste pós-

própria humanidade, a Contabilidade

nós fomos convidados pelos Acadêmicos,

Em

Na sua visão, como está o cenário

surgimento da escrita, surgimento da

último mandato da professora Francilene

presidente

desenvolvimento ao estado.

Então, isso talvez tenha me habilitado,

Como está sendo sua experiência
como

as atividades que possam propiciar

contabilidade estava presente. No próprio

formando o profissional e isso foi me
levando a tomar decisões importantes

seja com o meio ambiente, seja com

momento para a nossa APÍCICON.

O que acontece é que nós estamos num
momento em que a humanidade está
evoluindo para um outro nível, que é o
nível da tecnologia, que é o nível da nova
ordem. A pandemia apenas acelerou este
processo, acelerando dez anos de avanço
tecnológico em três anos. Com isso, a

Eu recebi isso com muito carinho com

gente está diante de um Novo Mundo,

e

muita atenção e hoje a gente está tendo

o mundo do Metaverso, mundo dos

nosso nome foi lembrado na primeira

a oportunidade de desenvolver alguns

blockchains, mundo das criptomoedas,

rodada de admissões dos outros vinte

projetos que fortalecem a Academia

no mundo da quebra da propriedade da

acadêmicos, meu nome foi lembrado

como um todo, desde o incentivo à

matéria, que agora nós podemos estar

e então fui convidado. A essa época

produção científica, à própria proliferação

em vários lugares ao mesmo tempo.

eu já era profissional graduado já com

da ciência com as provocações e as

Então nós estamos diante desse Novo
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logo na gestão seguinte, do presidente
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e todos nós temos que nos adaptar. E a

todo. Então eu acredito que nós estamos

Brasil porque ela é universal, atemporal,

Contabilidade também estará adaptada.

aí com um cenário de aproximadamente

contemplativa. Talvez uma das poucas

dezessete instituições de ensino que têm

profissões que tem em sua grade

a profissão contábil.

curricular na sua matriz curricular temas

Portanto

nós

teremos

um

novo

profissional, um profissional que estará

como a economia, como direito, como

além da burocracia estará além do

a psicologia, como a sociologia, como a

simples registro e estará diante de um
dos maiores desafios que é poder manter
a ordem e o Progresso da economia.
Em sua opinião, como está o desenvolvimento profissional dos contabilistas do Piauí? E que tendências você
enxerga no âmbito do aprimoramento
acadêmico contábil do país?
Sobre estado do Piauí, eu quero até
dar um testemunho: ele está à frente
de muitos estados brasileiros por uma
simples razão, o Piauí, com todo esse
programa de educação continuada que

A gente está diante
de um Novo Mundo, o
mundo do Metaverso,
mundo dos
blockchains, mundo
das criptomoedas,
no mundo da quebra
da propriedade da
matéria

formou duas turmas de mestrado e uma
turma de doutorado. O que significa
isso para a ciência? significa dizer que
gravado no estado do Piauí você tem uma
academia mais preparada para formação
do profissional porque nós temos um
professor mais atualizado um professor
mais preparado, sobretudo diante das
fórmulas de mestrados atuais, que não
ficam só na teoria, que atrelam a teoria à
prática, à formação do mercado como um

profissão que estuda na administração,
economia, direito e contas e tributos,
ela é, por si só, uma profissão muito
completa. Se você for olhar as outras
profissões elas não têm essa abordagem.
Então, esse é um cenário favorável para
todo o Brasil, mas no âmbito do Piauí,
eu acredito que nós estamos preparados
para os novos desafios rumo ao que está
por vir e, é claro, que o aprimoramento
acadêmico vai ser constante diante
do aumento de mestres e doutores e
professores

o Conselho Federal de Contabilidade tem
desenvolvido ao longo da última década,

contabilidade com todas as áreas. Uma

mais

profissionalizados,

e também diante do trabalho que o
Temos algo em torno de oito mil

CFC tem feito, que é o aprimoramento

profissionais registrados e acreditamos

das diretrizes curriculares adequando

que dentro dos próximos cinco anos a

o ensino às novas necessidades do

gente tenha o dobro da quantidade de

mercado.

profissionais registrados. E sabe qual
o porquê disso? Por conta do interesse
da profissão. O interesse pela profissão
continua apesar de tudo isso que
vem se falando, como nós dissemos
anteriormente. A Contabilidade é uma
das três profissões mais procuradas no

A Contabilidade é uma das três
profissões mais procuradas no
Brasil porque ela é universal,
atemporal, contemplativa.
E o protagonismo contábil na
sociedade a deixa ainda mais
procurada para o novo mundo,
para a nova década e para os
novos desafios
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Jogos em Contabilidade: um estudo
de caso na Universidade Católica Dom
Bosco: Aplicação do jogo “Boscobilidade”
Lorrainy Kelly da Silva Bortoli ,Eloir Trindade Vasques Vieira e Lucélia Da Costa Nogueira Tashima

RESUMO
São

muitas

as

possibilidades

que

se tem para ensinar Contabilidade,
desde métodos convencionais de aulas
expositivas

bem

como

metodologias

ativas que podem fazer com que o
aprendizado seja realizado de forma
lúdica e com criatividade. Desta forma,
esta pesquisa tem por objetivo apresentar
conceitos de Contabilidade, reportando

formato tabuleiro, em que 6 (seis)

responderam que o ato de jogar auxiliou

pessoas podem jogar. Inicia-se pelo

no aprendizado. Constatou-se também

sorteio por meio de um dado, em que,

que a dinâmica apresentada no jogo pode

após sorteadas as empresas, iniciam-

auxiliar na formação de profissionais

se operações de compra e venda de

mais dinâmicos e criativos. Com base

estoque,

pagamentos

de

despesas

de água, luz e telefone, entre outras
necessárias ao andamento mensal de
uma empresa. A pesquisa possibilitou
perceber a relevância que os jogos têm
no processo de ensino e aprendizagem,

na pesquisa aplicada, acredita-se que
o jogo chamado de “Boscobilidade”
pode

promover

o

desenvolvimento

educacional no estudo da Contabilidade,
pois 77% (setenta e sete por cento)
da amostragem responderam que ele

as obrigações mensais de empresas do

como

segmento do comércio, auxiliando na

socialização e inclusão na aprendizagem,

tomada de decisão empresarial, mas de

e a importância da ludicidade.

forma lúdica. A proposta da pesquisa

pesquisa foi aplicada a 48 alunos,

PALAVRAS-CHAVE:

é apresentar conceitos contábeis em

destes, 63% (sessenta e três por cento)

ATIVA. 2 JOGOS. 3CONTABILIDADE

ferramenta

intermediadora

da
A

auxiliou no entendimento nos conceitos
contábeis.
1.

METODOLOGIA
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INTRODUÇÃO

e profissional,

São vários os autores que relatam a

assim como o espírito

competitivo e a cooperação em equipe.
objetivos

específicos,

assim como no desenvolvimento das
competências e habilidades do corpo

importância de que o ensino deve ter

Por

novas formas de apresentação. Desta

identificar conceitos e aplicações sobre a

forma, surgem as metodologias ativas,

gamificação do ensino e seus resultados;

Diante de estudos distintos na literatura,

metodologias que trazem uma forma

realizar

a hipótese que se apresentou é a de

oficinas

com

devem-se

associação do conteúdo e socialização,

execução

dos

diferenciada de ensino, trazendo não
mais o conteúdo ministrado de forma
expositiva pelo professor, mas trazendo
formas lúdicas e criativas de motivar e de
ensinar um determinado conteúdo. Desta
forma, no início do ano de 2019, por meio
de uma ação do Programa de Extensão
da Universidade (Pibic), da Universidade
Católica Dom Bosco, deu início a uma
série de ações com foco no ensino da
educação financeira, sendo ministradas
palestras

em

escolas

de

ensino

médio da rede estadual de ensino e,
posteriormente, aos cursos de graduação
em Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição e
Publicidade e Propaganda. Utilizaram-se,
no discorrer destas ações metodologias
ativas, os jogos em tabuleiro com
abordagem ao tema, possibilitando a
interação e melhor compreensão dos
elementos
interação

apresentados,
de

forma

buscando

proativa

na

ministração das aulas. Especificamente,
no ano de 2021, verificou-se uma
oportunidade de ensinar não apenas

que os jogos podem ser considerados

Este estudo
justifica-se
pela relevância
pedagógica
mediante
metodologia ativa,
gamificação diante
dos possíveis
resultados que a
utilização dos jogos
como ferramenta
do ensino e
aprendizagem, que
podem auxiliar
na associação
do conteúdo e
socialização

apresentar, por meio da abordagem da
gamificação, o ensino da Contabilidade,
a

aplicação

na

prática

de

apresentadas, observando a

teorias
essência

e a execução de diversas áreas do
conhecimento
que

cada

contábil,
aluno

possibilitando

relacione

suas

Contabilidade, e qualquer outra disciplina.
Portanto, ao final, pretende-se verificar
se a hipótese pôde ser comprovada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os estudos sobre a gamificação e aplicação
das tecnologias no processo de ensino
e aprendizagem, foram desenvolvidos
a partir da necessidade de abordar a
instrução da contabilidade por meio de
metodologias ativas que permitissem
o desenvolvimento individual, levando
em consideração as áreas de interesse
pessoais dos acadêmicos.
2.1 OS JOGOS COMO POSSIBILIDADE
DE ENSINO
Os jogos são considerados formas lúdicas
de serem apresentados determinados
problemas com possíveis soluções.

significativas e progressivas nos processos

a sua aplicação na gamificação do ensino

Assim, este artigo tem por objetivo geral

uma metodologia compatível com a

Para Piaget (1973), ocorrem mudanças

sobre educação financeira, mas também
da Contabilidade dentro de sala de aula.

discente.

jogos

como

ferramenta

de

fixação

dos conteúdos ministrados em sala de
aula previstos na ementa do curso, de
forma presencial; aplicar questionários
buscando medir os níveis de satisfação
e aprendizagem dos acadêmicos; e,
realizar tabulação dos dados levantados.
Este estudo justifica-se pela relevância
pedagógica

mediante

metodologia

de

desenvolvimento,

denominadas

assimilação e acomodação. O jogo é, em
geral, uma assimilação, que consiste em
modificar a informação de entrada de
acordo com as exigências do indivíduo. Já
Vygotsky dá ênfase aos aspectos sociais
e culturais do desenvolvimento, referindo
se às brincadeiras como um momento no
qual o abstrato é passado ao campo do
concreto. FERREIRA E SILVA (2017, p.3).

experiências individuais e desenvolva

ativa, gamificação diante dos possíveis

um raciocínio lógico capaz de solucionar

resultados

uma problemática de forma lúdica que

jogos como ferramenta do ensino e

que podem ser consideradas de difícil

possibilite o desenvolvimento acadêmico

aprendizagem, que podem auxiliar na

entendimento.

que

a

utilização

dos

Para autores como Negrine (1994, p.19),
os jogos trazem para o lúdico, questão

e simboliza um instrumento pedagógico

portanto, alguém que estimula e auxilia

no

indicam

que leva o professor à condição de

na avaliação da aprendizagem, sendo por

que elas contribuem poderosamente no

condutor, estimulador e avaliador da

meio deste processo por metodologias

desenvolvimento global da criança e que

aprendizagem.

ativas.

desenvolvimento

integral

todas as dimensões estão intrinsecamente
vinculadas: a inteligência, a afetividade,
a

motricidade

e

sociabilidade

são

inseparáveis, sendo a afetividade a que
constitui a energia necessária para a
progressão psíquica, moral, intelectual e

Salienta-se que a preocupação com a
interação educador/educando deve ser
motivo de constante análise, tanto que
alguns autores consideram o jogo como
instrumento de aprendizagem.

sociais de um grupo que são verificados
quando os atores efetuam os jogos,
levando em consideração seus aspectos
sociais e culturais.
Portanto, o jogo pode ser considerado
como um importante meio educacional,
pois propicia um desenvolvimento integral
e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva,
linguística, social, moral e motora, além
de contribuir para a construção da
autonomia, criatividade, responsabilidade
e cooperação das crianças e adolescentes.
(ANIC e GÒES, 2011, p. 129).
Desta forma, quando se está jogando,
os jogadores se comportam de forma
a quererem ganhar dos demais, bem
como demonstram as suas habilidades,
o que pode auxiliar no entendimento do
assunto que está sendo o foco do jogo.
Aparentemente, pode-se verificar até a
auxiliando

na

construção

As metodologias
ativas se
caracterizam
por colocar o
estudante no
centro do processo
de ensinoaprendizagem,
tornando-o
construtor do
seu próprio
conhecimento
por meio de um
currículo que
agrega as diferentes
disciplinas

De acordo com Campos, Bortolo e Felício
(2002, p. 48):
O jogo ganha um espaço como a
ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe estímulo ao
interesse do aluno, desenvolve níveis
diferentes de experiência pessoal e social,
ajuda a construir suas novas descobertas,
desenvolve e enriquece sua personalidade,

DE

APRENDIZAGEM -

devem ser inclusas inovações e, não
mais, somente uma forma expositiva de
apresentar um determinado conteúdo, o
que pode ser, portanto, a oportunidade
que as metodologias se propõem.
Para os autores Nascimento e Coutinho
(2016, p. 136), as metodologias ativas de
aprendizagem são: “formas inovadoras de
educar, que estimulam a aprendizagem e
a participação do aluno em sala de aula,
fazendo com que ele utilize todas as
suas dimensões sensório/motor, afetivo/
emocional e mental/cognitiva”.
Em

se

tratando

inclusive

do

jogo,

essa participação, esta utilização das
dimensões sensoriais, emocional e motora
ocorrem, pois o jogador ao realizar as
jogadas, além de interagir com os demais
jogadores, precisa tomar decisões.
As metodologias ativas se caracterizam
por colocar o estudante no centro do
processo

de

ensino-aprendizagem,

tornando-o construtor do seu próprio

de

conhecimentos importantes.

ATIVAS

sobre a importância de que no ensino

questão da brincadeira, mas os assuntos
estão

METODOLOGIAS

São vários os autores que comentam

motriz da criança.
Assim os autores reforçam os aspectos

2.2

(2010,

conhecimento por meio de um currículo

p. 283), Vale considerar que o jogo

que agrega as diferentes disciplinas,

como

permitindo

Segundo

Alves

e

instrumento

Bianchin
de

aprendizagem

que

ele

desenvolva

um

é um recurso de extremo interesse

olhar amplo acerca do ser humano, nas

aos educadores, uma vez que sua

suas relações com a sociedade e com o

importância está diretamente ligada ao

ambiente. (SIQUEIRA BATISTA, RODRIGO

desenvolvimento do ser humano em

E SIQUEIRA-BATISTA, RÔMULO, 2009).

uma perspectiva social, criativa, afetiva,
histórica e cultural.

Assim, trazendo a ação para a sala de
aula, através dos jogos, sejam eles de

Na adaptação ao ensino, o professor

tabuleiro, ou até mesmo através de jogos

também se envolve no processo, sendo,

digitais, o jogador está vivenciando o
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currículo expresso nos planos de ensino

Para Lima (2017, p. 424), a metodologia

o estudo da Contabilidade se deve a

das disciplinas de conhecimentos básicos

ativa:

vinda da família real para o Brasil no ano

e profissionalizantes, mas de forma
lúdica, realizando inclusive outras ações
a cada jogada.

De

modo

geral,

tecnologias

que

engajamento

dos

são

consideradas
proporcionam

CHIROTTO, 2007).

no

Assim estudar a Contabilidade, de uma

Para a inovação do currículo é necessária

processo educacional e que favorecem

forma mais leve e lúdica, pode ser uma

a elaboração de estratégias que visem

o desenvolvimento de sua capacidade

possibilidade ao aprendizado.

à articulação entre a teoria e a prática

crítica e reflexiva em relação ao que

no momento do processo de ensino,

estão fazendo. Visam promover: (I) pró

para que os estudantes possam criar

atividade, por meio do comprometimento

concepções e construir seu próprio

dos educandos no processo educacional;

modelo de aprendizagem. (FREITAS, et

(II) vinculação da aprendizagem aos

A Contabilidade é evidenciada ao longo do

al., 2015 p. 118).

aspectos significativos da realidade;

tempo por vários autores, especificamente

(III) desenvolvimento do raciocínio e

reportando as ciências sociais aplicadas

de capacidades para intervenção na

e a sua relevância para a tomada de

própria realidade; (IV) colaboração e

decisão.

Tal qual ocorre em sala de aula com
atividades teóricas, a prática também
precisa ser objeto de estudo e análise,
pois não pode ser realizada somente

educandos

de 1808 (PELEIAS, SILVA, SEGRETI, &

cooperação entre participantes.

2.3 O ESTUDO DA CONTABILIDADE

Para Crepaldi (2013, p.3), a Contabilidade

com o ato de brincar, mas, sim, com

é “uma ciência concebida para coletar,

acompanhamento e responsabilidade.

registrar, resumir e interpretar dados

Desafios

e

atividades

podem

ser

dosados, planejados e acompanhados
e avaliados com apoio de tecnologias.
Os desafios bem planejados contribuem
para

mobilizar

desejadas,
pessoais
pesquisar,

as

competências

intelectuais,
e

emocionais,

comunicacionais.
avaliar

Exigem

situações,

pontos

de vista diferentes, fazer escolhas,
assumir alguns riscos, aprender pela
descoberta, caminhar do simples para o
complexo. Nas etapas de formação, os
alunos precisam de acompanhamento
de profissionais mais experientes para
ajudá-los a tornar conscientes alguns
processos,

a

estabelecer

conexões

não percebidas, a superar etapas mais
rapidamente, a confrontá-los com novas
possibilidades. (MORAN,2015 p.18).
Quando um jogador realiza a jogada,

Para a inovação
do currículo é
necessária a
elaboração de
estratégias que
visem à articulação
entre a teoria e a
prática no momento
do processo de
ensino, para que os
estudantes possam
criar concepções
e construir seu
próprio modelo de
aprendizagem

após a finalização de algumas etapas,
buscando

estabelecer

conexões com o assunto apresentado,
pois, se isso não ocorrer, o resultado da
metodologia ativa não foi atingido.

patrimoniais, financeiras e econômicas de
qualquer entidade”.
A Contabilidade, como parte das ciências
sociais aplicadas, também busca auxiliar
na

tomada

de

decisão

e,

segundo

Marion (2015, p;03), “ela coleta todos
os

dados

os

monetariamente,

econômicos,

mensurando-

registrando-os

e

sumarizando-os em forma de relatórios
ou de comunicados, que contribuem
sobremaneira para a tomada de decisões”.
Assim, identifica-se a importância da
Contabilidade como auxílio a tomada
de decisão, e reporta-se ao fato de que
críticas são efetuadas quanto à forma de
como a educação contábil é reportada ao
longo dos anos.
Dellaportas & Hassall (2013) fazem uma
crítica a educação contábil, afirmando que

faz-se necessária a análise do resultado
apresentado,

e fenômenos que afetam as situações

o ensino está estagnado e que a sua forma
Quando se comenta sobre contabilidade,

de apresentação decorre de aspectos

não existe um consenso quanto à criação

tradicionais e mecanicistas, baseados em

da primeira escola de Contabilidade no

leis e regras em detrimento a problemas

Brasil. Alguns autores consideram que

apresentados pelo mercado de trabalho.

e dinâmica, obrigações administrativas

Para facilitar a jogada, o nome da moeda

2014, alegam que o processo de ensino-

e fiscais que envolvem o dia a dia de

utilizada se chama “DINHEIRO”.

aprendizagem

de

uma empresa e que dependem de

que as metodologias tradicionais não

um profissional da contabilidade para

conseguem atender a todos os anseios

executar as ações pertinentes. Trata-se

dos discentes, ou educandos, visto

de jogo com perguntas e respostas e

no

Brasil

decorre

os diferentes perfis de aprendizagem.
Reforçam também que, nas últimas duas

atrelado ao fator sorte.

décadas, os estudantes de Contabilidade

O

apresentam novo perfil, exigindo novas

representando o dinheiro.

ações que buscam processos dinâmico
que requer o ensino.

(2007) apontam que a utilização de
metodologias ativas do ensino superior
por alunos de Contabilidade está sendo
nos

Estados

Unidos.

Uma

curiosidade apresentada se refere à
dificuldade de interação social que os
profissionais da contabilidade trazem
como perfil, e que os jogos podem ter
papel importante, podendo auxiliar no
desenvolvimento psicomotor no processo
social do indivíduo (FONSECA, 2008).
Entre as funções da Contabilidade, estão
a organização, o manter em dia o fluxo
financeiro da empresa em relação a
registros de entradas e saídas decorrentes
de sua movimentação diária de produtos
e ou serviços, acompanhando todo o
movimento

patrimonial

e

auxiliando

na tomada de decisão (IUDICIBUS E
MARION, 2017.)
O

ensino

da

é

jogado

Contabilidade

por

intermédio dos jogos pode auxiliar
inclusive o jogador a tomar decisões
mais seguras, pois o jogador exercita

vezes e o que tirar a somatória do
número maior começará; os demais
jogadores serão definidos pela mesma
regra do maior número até o menor.

com

cartões

Um tabuleiro com representação gráfica
dos dias do Mês.

Estudos de Paixão, Bruni e Carvalho

utilizada

jogo

Cada participante joga o dado 2 (duas)

3.1.1 O andar pelo tabuleiro
Para andar no tabuleiro, joga-se o
dado, e o número tirado no dado será o

Cartas com opção de aquisição de

equivalente a quantidades de casas a se

investimentos

andar no tabuleiro.

Cartas com gastos das despesas e

Sempre que houver um participante

ganhos

O jogo faz
referência a
empresas do
ramo de comércio,
em que tem por
objetivo apresentar
aos jogadores,
de forma lúdica
e dinâmica,
obrigações
administrativas
e fiscais que
envolvem o dia
a dia de uma
empresa

ações e coloque em prática as regras

na casa onde o jogador deveria ficar
referente ao número tirado no dado,
deve-se avançar até a próxima casa livre
(exceto na primeira rodada do jogo). Caso
dois ou mais jogadores tirem o número 6
(seis), deve-se jogar novamente o dado
até que um número de 1 (um) a (6), que
ainda não foi tirado na primeira rodada
seja sorteado.
As demais rodadas seguem livremente,
obedecendo às demais regras.
Depois de definida a empresa, o dado
deverá ser jogado, e o jogador andará de
acordo com o número sorteado a partir
da casa 7 do tabuleiro.

3.1.1.1. Casas do tabuleiro
Cada casa do tabuleiro tem um número.
O operador do jogo, de posse das regras
dele, narra a operação que deve ser feita
na casa que caiu.

contábeis descritas em lei.

3.1 REGRAS DO JOGO – “Boscobilidade”

3 O JOGO “BOSCOBILIDADE”

O primeiro item a ser definido é a pessoa

contas a receber ou de pagar valores ao

que irá operar o jogo, o operador ou

operador.

O jogo faz referência a empresas do ramo
de comércio, em que tem por objetivo
apresentar aos jogadores, de forma lúdica

narrador. Um dos participantes inclusive
pode operá-lo, ou também é possível que
uma pessoa de fora o faça.

Algumas

Toda

vez

casas

que

terão

a

operações

operação

for

de

de

pagamento, deve-se pagar ao operador.
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Toda vez que a operação da casa for

•Integralização de capital – integralize

• Um colaborador ficou com duas férias

de recebimento, deve-se receber do

R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro

vencidas, agora não adianta chorar, a

operador.

(pague ao operador), ou responda o que

multa é o dobro do valor das férias, volte

é integralização de capital.

duas casas.

equivalente ao número tirado no dado e

• Pagamento de pró-labore. Responda o

• Dia de pagar o Documento de

executa-se a operação da casa.

que é pró-labore e receba esse valor de

Arrecadação do Simples Nacional (DAS)

Então joga-se o dado, anda-se até a casa

R$3.000,00 (três mil reais) em dinheiro.

3.1.1.2 Empréstimo Empresarial
Se o jogador encontrar-se em uma
situação

financeira

desfavorável

e

precisando de capital de giro, pode
solicitar um empréstimo empresarial ao

• Pague os encargos trabalhistas (pague
ao operador R$2.000,00 (dois mil reais)
em dinheiro) ou responda o que é
considerado encargo trabalhista.

outro participante as condições (salientase que estes percentuais podem ser
alterados conforme índices de mercado).
Se, durante o jogo, o dinheiro acabar,
pela segunda vez, o jogador, antes
da quitação do valor devedor, poderá
declarar falência e sair do mesmo.

3.1.1.3 Vencedor
Vence o jogo aquele que terminar a
jogada, com o maior valor numerário.

3.1.1.4 Casas do Jogo
• Lojas de roupas

• Conveniências de bebidas
• Lojas de cosméticos
• Lojas de maquiagem
• Compra de estoque, fique onde está ou
avance uma casa respondendo. Qual é o
método de estoque mais utilizado pelo
mercado?

• Você não pagou as dívidas com a
receita federal dentro do prazo, para
Refis- Programa de Recuperação Fiscal

Esta pesquisa
tem por objetivo
envolver o estudo
da Contabilidade
por meio de
metodologias ativas,
em que o aluno
torna-se o agente
ativo da ação por
meio de jogos
que possibilitem a
aplicabilidade de
seus conhecimentos
teóricos

• Minimercados
• Loja de calçados

dinheiro ao operador).

isso seu contador teve que fazer um

operador a 10% (dez por cento) de juros
sob o valor emprestado, ou negocie com

(Pague R$500,00 (quinhentos reais) em

que gerou multa e juros. Volte 2 (duas)
casas. (ou responda qual a finalidade de
um Refis? E fique onde está.
• Após o fechamento do exercício foram
distribuídos os lucros obtidos ao sócio,
pague R$500,00 (quinhentos reais) para
seu contador declarar seu Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), ou responda
quem está obrigado a declarar o IRPF
para avançar uma casa.
• Você não emitiu a nota fiscal de uma
venda e sofreu uma penalização da
Receita Federal. Volte uma casa.
• Pague suas despesas de água, luz
e aluguel, total de R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais) em dinheiro. Fique
onde está, ou responda a qual grupo de
despesas pertencem, e avance uma casa.

• Demitiu um funcionário pague seus

• Você não pagou pela renovação do seu

direitos (pague R$2.000,00 (dois mil

Certificado Digital. Fique sem jogar.

reais) em dinheiro).

• Você contratou um contador e fez o

• Não conseguiu pagar o Fundo Garantia

planejamento financeiro e tributário do

de Tempo de Serviço (FGTS) até o

ano, isso contribui para a eficiência do

vencimento. Fique uma rodada sem

seu negócio. Jogue novamente.

jogar.

• Vendeu mercadoria. Receba R$1.000,00

• Por conta de 3 (três) feriados
no mesmo mês, o trabalho ficou

• Venda de estoque, avance para

acumulado,

gerando

próxima casa.

extras. Fique onde está.

muitas

horas

(mil reais) em dinheiro.
• Você fez o fechamento do caixa diário
da empresa, no qual demostrou uma
diferença

que

você

não

encontrou,

• Sua empresa se importa com o

A coleta de dados ocorreu no período

uma rodada sem jogar.

meio

produtos

de setembro de 2021 a maio de 2022.

sustentáveis e ainda desenvolveu ações

A análise foi realizada através dos

• Decidiu fazer marketing divulgando
seus produtos nas redes sociais e criou
um site de vendas; depois de toda a

ambiente

e

vende

de conscientização isso lhe gerou uma
boa publicidade e atraiu um novo público
para o seu negócio. Avance para o final

estrutura montada e de alguns posts

do jogo e aguarde os demais jogadores,

publicados, percebeu que não tinha

para saber o resultado do vencedor.

para assumir o novo trabalho, por isso
Volte uma casa.

Esta

pesquisa

tem

por

objetivo

da empresa para o bem-estar dos

meio de metodologias ativas, em que o

realizou

colaboradores

e

melhorias
isso

melhorou

o

eletronicamente

por

meio

de

uma

de do jogo “Boscobilidade” aplicado nas

envolver o estudo da Contabilidade por

Você

do Google que fornece os resultados

A pesquisa foi desenvolvida sob a ótica
4 METODOLOGIA

dentro

•

no Google Drive. Este é um sistema web

planilha.

tempo suficiente nem um profissional
seu site está muito tempo desatualizado.

resultados dos questionários tabulados

aluno torna-se o agente ativo da ação

salas de aulas de cursos da Universidade
Católica Dom Bosco/MS.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS.

por meio de jogos que possibilitem a

Buscando-se chegar ao resultado da

aplicabilidade de seus conhecimentos

aplicação

• Você tirou uma semana de férias e

teóricos para a tomada de decisões e
vislumbre da profissão.

efetuados testes para sua aplicação,

quando voltou, vários problemas estavam

desempenho da equipe. Jogue outra vez.

lhe esperando. Fique onde está.
• A pandemia afetou o fluxo de clientes
da sua loja e o prejuízo já está em
R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro.
Pague operador ou volte para casa de
parcelamento de dívidas. (casa 17)
• Seu contador fez a recuperação de
créditos sobre dupla tributação, cobrados
da sua empresa. Isso lhe trouxe uma
receita tributária. Receba R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) em dinheiro.

Figura 1

dos

jogos,

foram

conforme as figuras 1, 2 e 3.

Para tal, a pesquisa se deu com
abordagem

efetiva

quanti-qualitativa,

do

tipo pesquisa-ação, utilizando-se de

4.1.1 Testes para aplicação do jogo
“Boscobilidade”.

questionários, de grupos de discussão

A Figura 1 se refere a uma das

e de aplicação dos jogos. Foram

apresentações e realização do jogo.

utilizados os seguintes procedimentos:
o

ponto

de

partida,

revisão

bibliográfica para embasamento da sua
aplicabilidade, seguido da pesquisa
de campo por meio da aplicação dos
jogos como ferramenta de ensino.

Figura 1: Imagem da aplicação do teste
piloto do “Jogo Boscobilidade” em sala
de aula.
A cada apresentação do teste piloto,
itens foram acrescidos, bem como foram

Fonte: a pesquisa (2022)
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responda o que é fluxo de caixa ou fique
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Figura 2: Imagem da apresentação do desenvolvimento do jogo “Boscobilidade ”

Fonte: a pesquisa (2022)

apresentados outros jogos de tabuleiro
como demonstração.
Os testes foram aplicados a turmas de
Ciências Contábeis, bem como a alunos
de outras turmas, buscando evidenciar se
o conteúdo teria também aproveitamento
em turmas que não tiveram disciplinas
bases de Contabilidade.
A Figura 3 evidencia o jogo sendo
apresentado em formato em que os
jogadores podem evidenciar e ficarem em
cima do tabuleiro, buscando evidenciar
se haveria diferença entre o modelo
tabuleiro e o modelo apresentado em
formato tapete.
Após

a

aplicação,

apresentação

a

pesquisa com a aplicação do jogo
Boscobilidade, foi realizada com 48
(quarenta e oito) alunos, sendo aplicadas
questões norteadoras, quanto as regras

Figura 3

Fonte: a pesquisa (2022)

(dezenove por cento) e 2 (duas) pessoas

entendimento

representam 4% (quatro por cento)

em sala de aula, 30 (trinta) pessoas,

disseram que não.

ou 63% (sessenta e três por cento)

Especificamente

quando

perguntado

sobre a compreensão das regras do

do jogo, e sua percepção sobre ele.

jogo Boscobilidade, 31 (trinta e umas)

Quando

e cinco por cento) disseram ser fácil,

perguntado

se

o

jogador,

considera que ao uso de jogos nas aulas
de contabilidade facilitam o aprendizado,
37 (trinta e sete) pessoas representando,
77% (setenta e sete por cento) da
amostragem

responderam

que

sim,

pessoas, representando 65% (sessenta
17 (dezessete) pessoas, ou 35% (trinta
e cinco por cento) consideraram, como

do

assunto

estudado

disseram que auxiliou no aprendizado, e
17 (dezessete) pessoas, ou 35% (trinta e
cinco por cento) disseram que atenderam
parcialmente, 1 (uma) pessoa, ou 2%
(dois por cento) consideraram que não
havia relação com o assunto estudado
em sala de aula.

regular, e nenhuma respondeu que

Quanto à interação, a pergunta foi se o

achou difícil.

jogo possibilitou o relacionamento com os

sendo que 9 (nove) pessoas responderam

Quando perguntando se o conteúdo

que parcialmente, representando 19%

apresentado

no

jogo

auxilia

o

colegas de turma. E as respostas eram se
foi ótimo, bom, regular ou irrelevante. As
respostas, foram que 24 (vinte e quatro

pessoas) responderam com ótimo, 22

alunos, fortalecendo seu lado social e a

DELLAPORTAS, S., & HASSALL, T. (2013).

(vinte e duas pessoas) com bom, 1

interação entre os colegas, e de melhorar

Experiential

(uma pessoa) como regular, e 1 (uma

o entendimento do conteúdo teórico

education: A prison visit. The British

pessoa) como irrelevante. Portanto, 92%

apresentado em sala de aula.

Accounting Review, 45 (1), 24-36.

considerou como bom e ótimo, o que
confirmou os conceitos apresentados por
Alves e Bianchin (2010).
Assim

encerrou-se

a

aplicação

do

questionário, e os dados foram tabulados.

Pode-se

verificar

também

que

o

ALVES,

Luciana.;

in

accounting

BIANCHIN,

Maysa

professor é um dos principais condutores

Alahmar. O jogo como recurso de

do

aprendizagem

aprendizagem. Revista psicopedagógica.

e que pode lançar mão de várias

São Paulo, v. 27, n. 83, p. 282-287,

metodologias

2010.

processo

ensino
ativas

para

conseguir

Disponível em: <http://pepsic.

despertar o interesse dos alunos, e que

bvsalud.org/scielo.php?script=sci_artt

o jogo “Boscobilidade” pode auxiliar este

ext&pid=S0103-84862010000200013&

processo, pois os alunos conseguiram
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

compreender os conteúdos apresentados

2022.

Vários são os autores que reportam a

criativa.

busca por instrumentos de ensino que
propiciem aulas diferenciadas, tornandoas mais proveitosas e cativantes. A prática
com jogos contempla essa carência como
oportunidade distinta, que pode ser
utilizada para complementar ou reforçar
matérias anteriormente lecionadas.
A

pesquisa

possibilitou

processo de ensino e aprendizagem,
ferramenta

intermediadora

da

ANIC, Cinara Calvi.; GÓES, Auxiliadora
Freitas.

Brincando

na

escola:

uma

Vale ressaltar que pesquisas relacionadas

proposta de jogos pedagógicos para o

a

metodologias

ensino de Ciências. Revista Igapó - IFAM,

ativas ainda são poucas; talvez essa

V 5, n. 1, 127-140, Jun. 2011. Disponível

verificação justifique a pouca utilização

em:

ou a resistência de profissionais da
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educação em utilizá-los.

Acesso em: 05 mai. 2022.

jogos

educacionais,

<

200.129.168.183/ojs/index.

CAMINO, Cleonice; CAMINO, Leoncio;

perceber

a relevância que os jogos têm no
como

por meio de uma ferramenta lúdica e

MORAES,
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Raquel.

Moralidade

e

socialização: estudos empíricos sobre

GAINOR, M., BLINE, D., & ZHENG,

socialização e inclusão na aprendizagem,
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X.

e a importância da ludicidade.

active learning. Journal of Accounting

o julgamento moral. Psicol. Reflex. Crit.,

O

percentual de 63% (sessenta e três por
cento) dos respondentes disseram que o
jogo auxiliou no aprendizado. Constatouse também a dinâmica apresentada,
que pode auxiliar na formação de
profissionais mais dinâmicos e criativos.
Com

base

na

pesquisa

aplicada,

acredita-se que o jogo Boscobilidade
pode

promover

o

desenvolvimento

educacional no estudo da Contabilidade,
pois 77% (setenta e sete por cento)
da amostragem responderam que ele
auxiliou o entendimento das matérias
vistas em sala de aula.

Teaching internal control through

Education, 32(2), 2014.

Porto Alegre ,
2003 .
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2007.
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BORTOLOTO,

Tânia.M.; FELÍCIO, Ana. K.C.A. Produção
de jogos didáticos para o ensino de ciências
e biologia: uma proposta para favorecer
a aprendizagem. 2002. Disponível em:
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Governança pública: um estudo nos
hospitais universitários da região
do Nordeste do Brasil
Dongoxi Mendes Luimbi

1 INTRODUÇÃO
A governança no setor público é vista
como instrumento que visa restabelecer
a relação entre o estado e a sociedade,
fundamentando-se em princípios que
proporcionam melhoria na alocação dos
recursos de maneira transparente (Sales
et al., 2020). Diz respeito aos arranjos

A governança no âmbito público baseia-

Como forma de gerar contribuições

se em princípios oriundos da governança

conceituais sobre governança no âmbito

corporativa (Guedes & Silva Júnior, 2021).

público, surge a Federação Internacional

Esses princípios estão relacionados à

de Contadores (Ifac), organização que

integridade, transparência e eficiência,

tem como finalidade a proteção de

os quais são orientados para a obtenção

interesse público por meio da emissão

de resultados de forma eficaz e eficiente

de diretrizes e práticas internacionais

(Paines, Aguiar, & Pinto, 2018).

que visam a elevação de valores éticos e
do suporte ao exercício da profissão em

formais e informais que determinam

No setor público, não há um consenso

como são tomadas as decisões públicas

conceitual

e como são implementadas as ações

pois este possui diversas formas que

Em 2001, foi emitido o Study 13, que

públicas (Guedes & Silva Júnior, 2021;

dependem do aspecto em que será

trata sobre os princípios da governança e

Teixeira et al., 2019).

analisado (Guedes & Silva Júnior, 2021).

as dimensões aplicadas no setor público,

de

governança

pública,

todos os setores (Sales, 2014).

tais como: Padrões de Comportamento,

concretização dos objetivos estabelecidos

Almeida

Estrutura e Processos Organizacionais,

(Louredo & Louredo, 2017).

identificar e descrever os modos de

2001; Sales, 2014). A dimensão “Estrutura
e Processos Organizacionais” tem como
objetivo verificar como a alta gestão
é eleita e como as responsabilidades
são distribuídas, enquanto a dimensão
“Controle”

visa

ferramenta

de

verificar
controle

como
está

a

sendo

O Governo federal, pela Lei n.º 12.550,
de 15 de dezembro de 2011, criou
a

Empresa

Brasileira

de

Serviços

Hospitalares (EBSERH) como forma de
modernizar o modelo de gestão e atuar
como órgão responsável pela gestão
dos

hospitais

universitários

federais

Pinto

(2021)

buscaram

governança pública dos hospitais de ensino
do Rio Grande do Sul. Concluíram que os
hospitais analisados são gerenciados pela
EBSERH. A referida empresa, por meio
da governança corporativa, desenvolve
objetivos estratégicos que indicam a
direção em que a organização deve
seguir como subsídio ao alcance da visão

utilizada pela alta administração da

de futuro, direcionando uma série de

entidade, a fim de demandar, entre

princípios básicos integrados em prol do

outros fatores, a eficácia, a eficiência e
a confiabilidade das suas informações
(Ifac, 2014; Sales, 2014).
Logo, a aplicação dos procedimentos de
governança pública apresentados pela
Ifac contribui para minimizar, de maneira
significativa, as reclamações oriundas
da sociedade, pois os cidadãos têm
cobrado cada vez mais por prestações de
serviços públicos de saúde de qualidade
devido à ineficiência de suas gestões
(Albuquerque, Silva & Souza, 2017). De
fato, a área de saúde pública envolve
um processo complexo e, quando não
são utilizadas ferramentas capazes de
acarretar uma melhoria da gestão, as
consequências impactam diretamente os
resultados (Oliveira, 2020).
Diante desse contexto, os hospitais
universitários
excluídos,

federais

visto

que

não

estão

estão

sob

a

forma de autarquias ou fundações,
caracterizando-se
formação

de

como

recursos

centro
humanos

de
e

prestadora de serviço hospitalar público

A aplicação dos
procedimentos de
governança pública
apresentados
pela Ifac contribui
para minimizar,
de maneira
significativa, as
reclamações
oriundas da
sociedade, pois
os cidadãos têm
cobrado cada
vez mais por
prestações de
serviços públicos
de saúde de
qualidade

(Mafra, Vieira, &Brocker, 2015). Grande

por meio de contratos firmados com

parte

as universidades (Brasil, 2011; Dalcin,

federais

dos

hospitais

enfrentam

universitários

de cuidado.
No entanto, de acordo com os achados
de Almeida e Pinto (2021), percebe-se
que há uma lacuna ao não verificarem se
os procedimentos de governança pública
adotados por esses hospitais estão em
conformidade com os procedimentos
de governança pública recomendados
mundialmente.

Dessa

forma,

esses

pontos culminam em oportunidades para
novos estudos.
Sales (2020) investigou o nível de
aderência das universidades federais
brasileiras às práticas de governança
pública recomendadas pela Ifac para
as dimensões “Estrutura e Processos
Organizacionais” e “Controle”. Concluiu
que

o

nível

de

aderência

dessas

universidades às práticas de governança
é de cerca de 49% do total de 77
recomendações analisadas. Apesar de
os

hospitais

universitários

estarem

vinculados às universidades, a gestão
dos hospitais é separada, com isso, não
se pode generalizar os achados de Sales,
gerando assim indagação sobre o nível
de aderência dos hospitais às práticas

de

Lunardi& Barcelos, 2021). Essa iniciativa

visam

buscou garantir a eficiência na execução

melhorar a condução das atividades,

das atividades hospitalares e, para isso, a

o que representa uma desvantagem,

EBSERH utiliza o modelo de governança

visto que essas ferramentas contribuem

pública como modelo base para o

Desse modo, faz-se necessário, relevante

significativamente

gerenciamento dos hospitais vinculados

e oportuno, desenvolver estudos sobre

(EBSERH, 2020; Oliveira, 2020).

a governança pública em instituições

ferramentas

de

dificuldades

desenvolvimento das melhores práticas

gestão

para

que

o

processo

operacional e, consequentemente, para a

de governança pública recomendadas
pela Ifac para as dimensões “Estrutura e
Processos Organizacionais” e “Controle”.
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hospitalares, na perspectiva da Ifac,

metodológicos a pesquisa bibliográfica e

situações nas quais os governantes

pois foi constatada escassez teórica

documental. Para a coleta de dados, foi

agem motivados para gerar benefícios

quando se trata da governança pública

realizada a análise documental seguida

próprios, por via da maximização de seus

aplicada no setor hospitalar p (Loja Neto

de análise de conteúdo, utilizando-se

benefícios econômicos ou mesmo para se

e Oliveira Júnior (2019); Oliveira (2020);

como fonte documentos institucionais

manter no poder (Sales, 2014).

Favaretto (2020); Guedes e Silva Júnior

dos hospitais em estudo.

A teoria da Agência preocupa-se com a

(2021); e Minuzzi (2021); Cunha & Panis,

resolução desses problemas que podem

(2021). Neste sentido, o presente estudo
poderá gerar contribuições teórico e
prático sobre o tema em investigação
como também proporcionar bases para
realização de novos estudos inerente ao
tema.
Os pressupostos que respaldam esta
pesquisa foram estabelecidos com base
nos estudos de Sales (2014); Baptista
(2017); Louredo e Louredo (2017);
Albuquerque, Silva e Souza (2017);
Barbosa

(2017);

Andreazzi

et

al.,

2021; Labadessa, Rosini, Palmisano e
Conceição (2020); Loja Neto e Oliveira
Júnior (2019); Oliveira (2020); Favaretto
(2020); Guedes e Silva Júnior (2021); e
Minuzzi (2021).
Diante do exposto, este trabalho tem

A governança no
setor público inclui
o modo como
uma organização
é administrada,
a estrutura
corporativa, a
cultura, as políticas,
as estratégias e
a forma como a
organização lida
com os diversos
stakeholders

como questão central: Qual o nível de

Brasileira

de

Serviços

Hospitalares

(EBSERH) às práticas recomendadas
pela Ifac para as dimensões “Estrutura e
Processos Organizacionais” e “Controle”?
Buscando responder ao problema de
pesquisa, tem-se como objetivo geral
investigar o nível de aderência dos
hospitais universitários da região do
Nordeste filiados à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (EBSERH) às

agente (Freitas et al., 2020). O primeiro
é o problema de agência, que surge
quando: a) os desejos e objetivos
do principal são conflitantes com os
do agente, e b) é difícil ou oneroso
para o principal verificar se o agente
se comportou de forma adequada. O
segundo é o problema da partilha de
risco, que surge quando o principal e
o agente preferem ações distintas por
causa de suas diferentes preferências
ou propensões ao nível de risco (Lacruz,
2020).
A teoria da Agência constitui uma linha
teórica multidisciplinar que surgiu com o
objetivo de compreender os problemas
de correntes da relação de agência,
ou seja, derivados dos conflitos de

aderência dos hospitais universitários da
região do Nordeste filiados à Empresa

ocorrer nas relações entre principal e

interesses entre as partes envolvidas
2 REFERENCIAL TEÓRICO

(Cruz, Ferreira, & Silva, 2011). A teoria

2.1 TEORIA DE AGÊNCIA APLICADA AO
SETOR PÚBLICO

da Agência tem seu mérito creditado ao
trabalho de Jensen e Meckling (1976),
porém algumas de suas premissas já

A Lei federal brasileira n.º 12.813/2013

tinham sido relatadas por Adolf A. Berle

define conflito de interesses como “[...]

e Gardiner C. Means no livro The modern

a situação gerada pelo confronto entre

corporations

interesses públicos e privados, que

publicado em 1932 (Freitas et al., 2020).

possa comprometer o interesse coletivo
ou influenciar, de maneira imprópria, o
desempenho da função pública” (inciso

na

dprivat

eproperty,

Em linhas gerais, a teoria da Agência
tem seus pressupostos baseados na

I, art. 3º) (Brasil, 2013). Os conflitos

relação contratual em que o proprietário

de interesse na esfera governamental

dos recursos (o principal - cidadãos)

ocorrem

governantes

encarrega outra parte (o agente -

(agentes) são nomeados, muitas vezes,

servidor público) de desenvolver alguma

Diante do exposto, esta pesquisa pode

sem a especialização necessária para

atividade em seu interesse, por meio da

ser

e

realizar a administração proposta (Vidal,

delegação de alguma forma de poder de

exploratória, tendo como procedimentos

2020) Além disso, é possível verificar

decisão (Cruz, Ferreira, & Silva, 2011).

práticas recomendadas pela Ifac para
as dimensões “Estrutura e Processos
Organizacionais” e “Controle”.

classificada,

como

descritiva

quando

os

ideias de participação e transparência,

resolve aquilo que é do seu interesse

IFAC

em que o Estado não é mais o único

ou comum a todos, com vistas a um

responsável pelas decisões e ações

desenvolvimento equitativo e sustentável

políticas

(European Commission, 2008).

No entendimento de Slomski et al.
(2008), a governança no setor público
inclui o modo como uma organização é

e

administrativas

(Gesser,

Oliveira, & Machado, 2017).

Ainda no âmbito internacional tem-se a

administrada, a estrutura corporativa, a

No âmbito internacional, a governança

International Federation of Accountants

cultura, as políticas, as estratégias e a

pública

Nations

(Ifac) que tem como compromisso a

forma como a organização lida com os

Development Programme (UNDP, 2004)

proteção do interesse público, por meio

diversos stakeholders. Deste modo, os

é definida como um sistema de valores,

do desenvolvimento de padrões e práticas

servidores públicos desempenham as

políticas e instituições pela qual uma

internacionais de alta qualidade, da

responsabilidades que lhes são atribuídas,

sociedade

nas

promoção de valores éticos e do suporte

sendo transparentes, accountables e

dimensões econômicas, política e social,

ao exercício da profissão em todos

segundo

gere

a

seus

United

assuntos

prudentes nas decisões, na elaboração
de políticas e na execução dos objetivos
(Almeida & Pinto, 2021).
A governança pública representa uma
cultura de gestão segmentada, das
políticas sociais, com desafios para a
inserção social, visto que há pouco
interesse no incentivo da participação
social, buscando um novo arranjo entre
governo e sociedade, em que ambos
visam dialogar e alcançar resultados
efetivos

na

prestação

dos

serviços

públicos (Almeida & Pinto, 2021). Para
isso, apresenta conjuntos de ferramentas
que visam interferir na redução da
assimetria informacional.
A governança no setor público permite
a entrega de benefícios econômicos,
sociais e ambientais e um melhor diálogo
e prestação de contas à sociedade
(Teixeira & Gomes, 2019). Vai além da
divulgação das informações e se estende
à realização de prestação de contas
(Castro & Silva, 2017). Busca, assim,
resgatar a legitimidade do Estado e da
política, trazendo maior participação de
todos os atores e setores sociais (Martins
& Marini, 2014).

os setores (Freitas, Morais & Pereira,

A governança
pública está
baseada em
atributos de
novo modelo de
sociedade, na
medida em que
prevê a maior
participação
e resgata a
dimensão política,
retomando ideias
de participação
e transparência,
em que o Estado
não é mais o
único responsável
pelas decisões e
ações políticas e
administrativas

2020). Foi

fundada em 7 de outubro

de 1977, em Munique, na Alemanha, no
11º Congresso Mundial de Contadores
(Barbosa, 2017), e criada para fortalecer
a profissão contábil em todo o mundo no
interesse público (Ifac,2014).
Em 2001, publicou por meio do seu
Comitê

do

Setor

Público

(PSC)

o

Governance in the Public Sector (PSC) um
estudo visando à melhoria da governança
do setor público, denominado Study 13
do PSC/Ifac. Esse estudo está centrado
em forma de governança no setor
público, abrangendo as administrações
federal,

estadual

e

municipal,

com

orientações sobre princípios, diretrizes
e recomendações de governança para
entidades do setor público (Cavalcante &
de Luca, 2013).
Os princípios da governança pública,
emitido pela- Ifac nostudy 13 (2001)
são:

Transparência,

Integridadee

Responsabilidade, sendo esta última, a
responsabilidade de prestar contas (Sales
et al., 2020). Na visão de Santos et al.
(2019), a utilização desses princípios
auxilia de maneira significativa na gestão
dos erários públicos, pois, com base

Barreto (2020) adiciona que a governança

nesses princípios, o ato de informar os

pública está baseada em atributos de

por meio de interações dentro e entre o

resultados da gestão pública de forma

novo modelo de sociedade, na medida

Estado, sociedade civil e setor privado.

concisa, objetiva e responsável denota

em que prevê a maior participação e

Portanto, representa a forma pela qual a

a exigibilidade de qualquer usuário dos

resgata a dimensão política, retomando

sociedade, em sua acepção mais ampla,

serviços públicos (Sales et al, 2020).
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2.2 GOVERNANÇA PÚBLICA SEGUNDO A
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As dimensões da governança, publicadas

gestão e outras pessoas da entidade,

aprofundamento do tema de governança

no study 13 da Ifac (2001), são

designados

no segmento hospitalar.

Padrões de Comportamento, Estrutura

garantia com relação à realização dos

e Processos Organizacionais, Controle

objetivos. sendo que o Orçamento é

e

entanto,

um elemento essencial do planejamento

nesta pesquisa, são abordadas somente

financeiro, do controle e do processo de

as dimensões, estrutura e processos

evolução da entidade do setor público

organizacionais e controle. Na visão

(Ifac,2001). O objetivo de um sistema

de Matias-Pereira (2010), a estrutura e

de administração financeira, na gestão

processos

pública, é de suporte administrativo

Relatórios

Externos.

No

organizacionais

referem-se

para

prover

desenvolvimento

dos

razoável

como as responsabilidades são definidas

no

recursos

e como elas são asseguradas.

limitados, com o propósito de assegurar,

Para Cavalcante (2011), nessa dimensão,
a organização deve: ter responsabilidade
de prestar contas do dinheiro público e
estabelecer mecanismos para assegurar
que os recursos públicos sejam protegidos
e empregados de forma econômica,
eficiente

e

efetiva.

A

dimensão

“Estrutura e Processos Organizacionais”
está organizada nas seguintes áreas:
accountability estatutária, prestação de
contas do dinheir opúblico, comunicação
comosstakeholders,

funções

e

responsabilidades (Ifac, 2001; Sales et
al., 2020).
As recomendações para a dimensão
“Controle” emitido pela – Ifac no study
13

(2001), está dividida em: Gestão

de Risco, Auditoria Interna, Comitês de

Labadessa et al. (2019) identificaram
as

melhorias

Governança

que

a

gestão

Corporativa

com

proporcionou

ao Hospital das Clínicas de São Paulo.
Os resultados permearam no sentido
de uma padronização pautada nas boas
práticas

da

Governança

Corporativa,

visando melhorias de processos, clima
organizacional, transparência e prestação
de contas do hospital ao Governo de São
Paulo.

O controle interno
é entendido
como um
processo efetuado
pela diretoria,
pela gestão e
outras pessoas
da entidade,
designados para
prover razoável
garantia com
relação à realização
dos objetivos

Auditoria, Controle Interno e Orçamento,

Campos et al. (2020) analisaram como se
viabiliza a governança pública na política
de saúde nas capitais da região Sudeste
do Brasil e os mecanismos utilizados pela
gestão pública para o aprofundamento
democrático. Conclui-se que a inserção
de novos atores e da sociedade na
construção das políticas públicas de
saúde ainda é pouco explorada, sendo
realizada predominantemente no sentido
de atendimento às obrigações legais e
formalidades, evidenciando a existência
de uma governança burocrática.
Lauredo e Lauredo (2017) verificaram se
as principais características da Governança
Pública podem ser observadas na gestão
que a EBSERH realiza nos hospitais
universitários federais. Por fim, foram

Administração Financeira e Treinamento
entrega do serviço. (Ifac, 2001; Sales et

riscos sejam estabelecidos como parte

al., 2020).

para futuras discussões.

3. ESTUDOS ANTERIORES

Loja Neto e Oliveira Júnior (2019)

membros
a

não

executivos,

responsabilidade

para

com
revisão

Como
estudos

mencionado

há

alinhados

a

escasses
pesquisa

a

desdobramentos

que sistemas efetivos de gestão de

um comitê de auditoria, compreendendo

eficientemente

alguns

economicamente

da estrutura de controle, como também

e

considerados

de Pessoal. Essa dimensão assegura

de
em

independente das estruturas de controle

estudo, no entanto, neste tópico são

e dos processos de auditoria externa

mencionados alguns encontrados

(Ifac,2001; Sales et al., 2020).

Monken

et

al.

(2015)

sobre a Governança Pública e a EBSERH

analisaram se o processo implementado
em 20 hospitais universitários federais,
com a participação de mais de 15.000
profissionais

da

rede

EBSERH

em

todo o país, produziu informações que

mapearam

foram utilizadas pelos gestores em seu

Além do exposto, a Ifac reforça que o

a

da

processo de governança, bem como

controle interno, é entendido como um

saúde sobre governança corporativa

se a cultura organizacional foi afetada

processo efetuado pela diretoria, pela

e

pelos

produção

científica

evidenciaram

a

no

setor

necessidade

de

resultados

do

programa.

Os

Hospitalaresàs práticas de governança

exploratória, pois há poucas pesquisas

Programa de Mensuração da Maturidade

pública recomendadas pela Ifac para

que alinham governança aplicada ao

do

as Dimensões “Estrutura e Processos

setor público em hospitais universitários

Organizacionais” e “Controle”.

federais da região Nordeste.

Ambiente

de

Governança

nos

hospitais exercem influência sobre a
cultura organizacional da Instituição.
Oliveira

(2020)

do

como

Em relação aos procedimentos de coleta
de dados, foram adotadas as coletas

descritivo

bibliográficas e documentais. A coleta

modelo de gestão adotado pela EBSERH

buscar identificar o nível de aderência

bibliográfica,

e relatou que, por meio dos documentos

às práticas das dimensões “Estrutura e

Martins e Theóphilo (2009), refere-

produzidos pela empresa, a EBSERH

processos organizacionais” e “Controle”

se à estratégia que busca debater

enfatiza

justifica-se

pelo

fato

de

conforme

descrevem

integridade

realizadas pelos hospitais universitários

determinado assunto com suporte em

em detrimento dos outros princípios,

federais da região Nordeste filiados

material publicado, como livros, revistas,

comprometendo todo o processo de

à

Empresa

Brasileira

Serviços

jornais ou anais de congresso, entre

governança pública demonstrado pela

Hospitalares

(EBSERH)

Babin,

outros (Sales, 2014). No estudo sob

geração de valor à sociedade, que se

Money & Samouel, 2005).

mostra

prejudicado

de

luz

classifica-se

descritiva e exploratória. O aspecto

princípio

à

pesquisa

movimento da governança pública o atual

o

avaliou

Esta

na

medida

em

que artigos e reportagens apresentam
questionamentos acerca da prestação de
serviços, como a utilização dos recursos
e falta de leitos.
Almeida e Pinto (2022) investigaram
os modos de governança pública dos
hospitais de ensino do Rio Grande
do

Sul.

Trata-se

de

um

estudo

descritivo exploratório de abordagem
qualitativa,

com

secundários

de

base

nos

abrangência

dados
pública.

Os autores concluíram que os modos
de governança pública utilizados pelos
hospitais estudados estão baseados na
administração corporativa, direcionando
uma

série

de

princípios

de
(Hair,

básicos

integrados em prol do desenvolvimento
das melhores práticas de cuidado.

relato, foram utilizados livros, artigos,
teses,

Os modos de
governança pública
utilizados pelos
hospitais estudados
estão baseados
na administração
corporativa,
direcionando uma
série de princípios
básicos integrados
em prol do
desenvolvimento
das melhores
práticas de cuidado

dissertações,

entre

outros

materiais bibliográficos, para estabelecer
o referencial teórico que fundamentou o
estudo, apontado nas seções anteriores.
Em se tratando da população-alvo, esta
pesquisa foi realizada abrangendo todos
os hospitais universitários da região do
Nordeste do Brasil, ou seja, 16 hospitais,
o universo da pesquisa.
Para verificar o nível de aderência às
práticas de governança nas dimensões
“Estrutura e Processos Organizacionais”
e “Controle”, usou-se a técnica da ane de
conteúdo, que, na ótica de Bardin (2011),
“é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimento
ssistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens”. Foi então
elaborada uma métrica, em que se
atribuiu pontuação 1 ou 0, por meio da
identificação se o documento continha,

4-METODOLOGIA
Quanto ao aspecto exploratório, segundo

ou não, o conteúdo sob análise.

A presente pesquisa tem como objetivo

Collis e Hussey (2005), a pesquisa

central investigar o nível de aderência

Para obtenção da métrica adotada, foi

de teor exploratório é caracterizada

às práticas das dimensões “Estrutura e

utilizado o roteiro de análise de conteúdo

quando há poucos ou nenhum estudo

processos organizacionais” e “Controle”

adaptado do estudo de Sale (2014),

no qual se possa buscar fundamentos,

realizadas pelos hospitais universitários

que contemplou as recomendações do

e cujo objetivo é formar padrões ou

federais da região Nordeste filiados

study 13 da Ifac para as duas dimensões

ideias (Sales, 2014). Nesse sentido,

à

analisadas

esta pesquisa pode ser definida como

conforme demonstrado na Tabela 1.

Empresa

Brasileira

de

Serviços

na

presente

pesquisa,
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autores concluíram que os resultados do

Tabela 1–Síntese do roteiro de análise.
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Categoria

Subcategoria

Unidades de
Análise

Subunidades de
Análise

Total

-

7

1. Accountability Estatutária
I - Estrutura
e Processos

2. Prestação de Contas do Dinheiro Público

4

-

4

3.Comunicação com os Stakeholders

12

-

12

4.Funções e Responsabilidades

-

29

29

23

29

52

1. Gestão de Risco

-

4

4

2. Auditoria Interna

-

4

4

3.Comitêde Auditoria

-

5

5

4. Controle Interno

-

3

3

5. Orçamento, Administração Financeira
e Treinamento de Pessoal.

-

9

9

-

25

25

23

54

77

Organizacionais
Sub -Total

II.Controle

Sub - total
Total
Fonte: adaptado de Sales (2014).

Foram
de

adotadas

análise,

duas

“Estrutura

e

categorias

estatístico “moda”, que, conforme Collise

federais da região Nordeste filiados

Processos

Hussey (2005), é o valor que ocorre com

à

maior frequência.

Hospitalares na Dimensão “Estrutura

Organizacionais” e “Controle”, com total

Empresa

de

Serviços

de 52 e 25 pontos, respectivamente.

e

Observa-se, na Tabela 1, que o alcance

recomendações da Ifac foram divididas

de 77 pontos indica situação em que
todos os conteúdos seriam identificados
nos documentos analisados, ou seja, seria
considerado um nível de aderência total.
Na consolidação e análise dos resultados,
utilizou-se planilha do Microsoft Excel®,
como auxílio na construção de tabelas
e para a obtenção de elementos da
estatística descritiva, tais como moda,
média, desvio padrão, mínim o emáximo.

ANALISE DOS RESULTADOS

em

Para o alcance do objetivo geral da

do

pesquisa foram utilizados, os seguintes
documentos: oEstatuto, o Regimento
Geral, o Relatório de Gestão e o
Orçamento, referentes ao Exercício de
2020, dos hospitais universitários federais
da região Nordeste filiados à Empresa
Brasileira de ServiçosHospitalares

Para a definição do nível de aderência dos
hospitais universitários federais da região
Nordeste filiados à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares às práticas
recomendadas

para

as

dimensões

Processos

Brasileira

4

Organizacionais”,

subcategorias:

Estatutária;
Dinheiro

Prestação
Público;

as

Accountability
de

Contas

Comunicação

com os Stakeholders e Funções e
Responsabilidades.

Como

nessa

dimensão, foram analisados 16 hospitais,
as unidades e subunidades de análises
adotadas por todas as instituições podem
atingir, no máximo, 16 pontos.
Na Tabela 2, estão descritas as práticas
mais adotadas para cada uma das sete

PRÁTICAS ADOTADAS PARA A
DIMENSÃO “ESTRUTURA E PROCESSOS
ORGANIZACIONAIS E CONTROLE”

unidades de análises definidas, bem
como a quantidade de hospitais que
adotaram essas recomendações, e a
frequência relativa de hospitais que

“Estrutura e Processos Organizacionais”

Para verificar as práticas de governança

adotaram a prática em relação ao total

e “Controle”, foi utilizado o elemento

adotadas pelo hospitais universitários

de hospitais analisadas.

Total de
hospitais

%

15

93,75

12

75

Apresenta mecanismos que assegurem à aderência do orçamento as finalidades
específicas da instituição.

13

87,50

Apresenta mecanismos que assegurem a efetiva prestação de serviços, de forma direta ou indireta, a
sociedade em conformidade com as atribuições conferidas pela legislação ou pelo estatuto.

13

81,25

Dedica atenção às questões ambientais e outras que têm impacto sobre a equidade inter-geracional.

7

43,75

Atribui responsabilidade específica ao presidente do Conselho Superior da instituição, no sentido de
assegurar que este oriente adequadamente a Administração, em conformidade com o estatuto e com a
legislação e as melhores práticas de governança aplicáveis à instituição.

8

50

Aponta mecanismos para prevenir, bem como para sanar a ocorrência de possíveis ilegalidades.

15

93,75

Apresenta disposições adequadas para assegurar a salvaguarda dos recursos institucionais.

13

81,25

14

87,50

16

100

10

62,50

16

100

Apresenta procedimentos adequados para garantir que os canais de comunicação com os
stakeholders sejam efetivos e funcionem na prática.

16

100

Determina a publicação de relatórios formais sobre o desempenho da instituição, comparado a padrões
e medidas de desempenho relativas a objetivos-chave, tanto financeiros quanto não financeiros.

16

100

Determina que os stakeholders sejam informados sobre os direitos à informação e serviços, e como
estes devem buscar tais direitos.

16

100

Estabelece procedimentos formais para atender as solicitações e reclamações internas e externas, e
para garantir que estas sejam tratadas rapidamente e de forma eficaz.

16

100

16

100

16

100

Unidade de análise
Contempla mecanismos para assegurar a conformidade com legislação aplicável à instituição.
Contempla mecanismos para assegurar a conformidade com as melhores práticas de
governança aplicáveis a instituição.

Apresenta disposições adequadas para assegurar a utilização dos recursos institucionais de forma
econômica, eficiente e eficaz.
Apresenta disposições adequadas para assegurar o atendimento aos princípios da legalidade e
moralidade na utilização dos recursos.
Atribui responsabilidade específica ao presidente do Conselho Superior da instituição, no sentido de
assegurar que este oriente, adequadamente, a Administração, em questões financeiras, bem como na
manutenção de registros contábeis e sistema de controle interno financeiro adequados.
Estabelece canais claros de comunicação com os stakeholders sobre a missão, as funções, os
objetivos e o desempenho da entidade.

Estabelece mecanismos para investigar denúncias externas, quando os procedimentos de rotina não
conseguem dar resposta satisfatória aos denunciantes.
Dispõe sobre procedimentos claros e assegura ambiente livre de represálias que permita aos servidores
denunciarem má administração, violação da lei ou da ética.
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Tabela 2 – Unidades de análise e quantidade de hospitais que adotou cada prática

Total de
hospitais

%

Define as funções específicas dentro da organização as quais os servidores devem encaminhar suas
denúncias, bem como os órgãos independentes, caso estes não estejam satisfeitos com as medidas
tomadas internamente.

16

100

Explicita compromisso de abertura e transparência em todas as atividades da entidade,
a exceção das informações de caráter sigiloso na forma da lei.

16

100

Determina que a comunicação com os stakeholders seja equilibrada, transparente,
compreensível e oportuna.

16

100

O relatório anual evidencia a forma como foram realizadas as nomeações para os cargos de chefia,
direção e assessoramento da entidade.

13

81,25

O relatório anual apresenta os nomes de todos os indicados para os cargos de chefia, direção e
assessoramento da entidade e a razão da nomeação.

12

75

Contempla uma divisão de responsabilidades claramente definida.

16

100

Determina que no Conselho Superior existam membros independentes da Administração,
de forma a assegurar que as decisões sejam tomadas de forma impessoal.

16

100

0

0

Determina que o presidente do Conselho Superior não seja o principal gestor da instituição.

16

100

Contempla, de forma explícita, as funções e responsabilidades dos integrantes da Administração.

14

87,50

Contempla mecanismos que assegurem uma relação produtiva entre o Conselho Superior e a
Administração, baseada em papéis e responsabilidades e prestações de contas claras e equilibradas.

13

81,25

Determina a existência de um Conselho Superior eficaz para conduzir e controlar a
entidade, e monitorar a Administração.

16

100

Existe determinação para que os gestores recebam treinamento adequado na ocasião em
que forem nomeados para um cargo e, posteriormente, se necessário.

11

68,75

Define mecanismos adequados para garantir que os gestores tenham acesso a toda a
informação relevante, necessária para o efetivo desempenho de suas funções.

16

100

Define mecanismos adequados para garantir que os gestores tenham acesso a toda
orientação necessária para o efetivo desempenho de suas funções.

16

100

Define mecanismos adequados para assegurar que os gestores tenham acesso aos
recursos necessários para o efetivo desempenho de suas funções.

15

93,75

16

100

Determina que seja estabelecido e mantido um cronograma formal de matérias reservadas
para decisões coletivas da Administração.

16

100

Estabelece, claramente, os processos da gestão para o desenvolvimento,
implementação e revisão de políticas.

16

100

Estabelece, claramente, os processos de tomada de decisão, monitoramento, controle
e emissão de relatórios.

13

81,25
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Unidade de análise

O relatório anual do hospital apresenta os nomes dos membros do Conselho Superior
independentes da Administração.

Define os poderes delegados aos gestores assegurando que a direção e o
controle do hospital estejam firmes.

%

Estabelece regulamentos processuais e financeiros que regem a conduta dos gestores.

13

81,25

Determina a existência de um processo formal e transparente para as nomeações dos
gestores da instituição.

16

100

Determina que as nomeações dos gestores sejam feitas de acordo com critérios específicos de
competência e com base no mérito e na capacidade do indivíduo de desempenhar uma função definida
dentro da entidade.

16

100

Define remuneração adequada para os membros não executivos do Conselho Superior do hospital.

0

0

Determina que os membros do Conselho Superior do Hospital sejam independentes da administração e
livres de quaisquer outras relações que possam materialmente interferir em suas funções.

16

100

Define, claramente, funções, mandatos e remuneração dos membros do Conselho Superior do Hospital.

0

0

Responsabiliza, diretamente, o Diretor por todos os aspectos da gestão, bem como,pelo desempenho
da entidade e implementação da política da Administração.

0

0

Fonte: elaborado pelo autor (2022).
A Tabela 2 ilustra que todos os hospitais

remuneração, à responsabilização do

A

obedecem às práticas que possuem

diretor executivo e à remuneração dos

referentes ao nível de aderência das

legislações

que

membros do conselho superior deixam

dimensões

tratem da temática recomendada. Já

de ser seguidas por todos os hospitais.

Organizacionais” e “Controle”.

ou

regulamentos

Tabela

3

evidencia

“Estrutura

e

os

dados

Processos

as práticas referentes à nomeação, à
Tabela 3 – Nível de aderência dos hospitais da região Nordeste referente às práticas recomendadas pela Ifac para as
dimensões “Estrutura e Processos Organizacionais” e “Controle”
Nome dos hospitais

Pontuação das dimensões

Percentual de aderência

HUPAA-UFAL

75

97,40%

HUOL-UFRN

75

97,40%

HUPES-UFBA

75

97,40%

HC-UFPE

74

96,10%

HUAB-UFRN

73

94,81%

HULW-UFPB

73

94,81%

HUJB-UFCG

71

92,21%

CH-UFC

70

90,91%

MCO-UFBA

69

89,61%

HU-UFPI

68

88,31%

HUAC-UFCG

67

87,01%

MEJC-UFRN

66

85,71%

HU-UFMA

66

85,71%

HU-UNIVASF

65

84,42%

HUL-UFS

62

80,52%

HU-UFS

60

77,92%

Fonte: dados da pesquisa (2022).

Nível de
aderência

Muito alto

Alto
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Total de
hospitais

Unidade de análise

64 PRIME
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A Tabela 3

analisados

16 hospitais em estudo, oito apresentam

referentes às dimensões “Estrutura e

apresenta os dados

que

possuem percentual superior a 50% em

todos

os

hospitais

nível de aderência “Muito Alto”, e sete

Processos Organizacionais” e “Controle”.

relação a adotar práticas de governança

apresentam nível de aderência “Alto” e

Diante do exposto, é possível afirmar

recomendadas pela Ifac, sendo que dos

apenas um hospital apresenta nível de
aderência moderada.

Tabela 4 - Estatística descritiva referente ao nível de aderência das dimensões “Estrutura e Processos
Organizacionais” e “Controle”

Moda

Mínimo

Máximo

Média

Desvio padrão

97,40%

77,92%

97,40%

90,02%

5,96%

Fonte: dados da pesquisa (2022).

Com base na Tabela 4, é

possível

visualizar que o valor mínimo de práticas
adotadas para as dimensões em estudo
foi de 77,92% expresso pelo HU-UFS.
No entanto, o valor máximo de 97,40%
refere-se aos hospitais HUPAA-UFAL,
Huol-UFRN

e

Hupes-UFBA.

Pode-se

observar também que a média foi de
90,02% e a moda foi de 97,40%, ou seja,
uma boa parte dos hospitais universitários
da

região

do

Nordeste

filiados

à

EBSERH perfilha 97,40%. Deste modo,
o nível de aderência destes hospitais
universitários às práticas de governança
pública recomendadas pela Ifac para
as dimensões “Estrutura e Processos
Organizacionais”

e

“Controle”

é

de

97,40%, ou seja, os hospitais em estudo
adotam 75 das 77 práticas recomendadas
pela Ifac para as dimensões investigadas.
Esses

resultados

corroboram

os

achados de Almeida e Pinto (2022),
ao

concluírem

governança

que

pública

o

modelo

adotado

de

pelos

hospitais de ensino do Rio Grande do
Sul filiados à EBSERH integra diferentes
abordagens que geram confiança e
corresponsabilidade para a melhoria
da qualidade dos serviços prestados ao
paciente, elevando o padrão do cuidado
envolvido na gestão da instituição.

CONCLUSÃO

Esses resultados
corroboram
os achados
de Almeida e
Pinto (2022),
ao concluírem
que o modelo
de governança
pública adotado
pelos hospitais
de ensino do Rio
Grande do Sul
filiados à EBSERH
integra diferentes
abordagens que
geram confiança e
corresponsabilidade
para a melhoria
da qualidade dos
serviços prestados
ao paciente

Nesta

pesquisa,

investigou-se

qual

o nível de aderência dos hospitais
universitários federais da região Nordeste
filiados à Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares às práticas de governança
pública recomendadas pela Ifac para
as Dimensões “Estrutura e Processos
Organizacionais” e “Controle”.
Para

o

alcance

do

objetivo

desta

pesquisa, a análise foi realizada por
meio da verificação da presença dessas
práticas nos documentos oficiais das
Universidades:

Estatuto,

Regimento

Geral, Orçamento do exercício de 2020 e
Relatório de Gestão do exercício de 2020.
Conclui-se, respondendo à questão da
pesquisa, que o nível de aderência dos
hospitais da região Nordeste às práticas
de governança pública recomendadas
pela Ifac para as dimensões “Estrutura
e

Processos

Organizacionais”

e

“Controle” é de 97,40%, ou seja, os
hospitais em estudo adotam 75 das 77
práticas recomendadas pela Ifac para
as dimensões em estudo. Os hospitais
com os maiores rankings de aderência
referentes às práticas em estudo são:
HUPAA-UFAL, HUOL-UFRN, e HUPES,

Almeida, S. L. M., & Pinto, N. G. M.

de interesses no exercício de cargo ou

97,40%, enquanto os hospitais HU-UFS;

(2021).

os

emprego do poder executivo federal e

HUL-UFS e HU-Univasf apresentam menor

Hospitais de Ensino/Public Governance

impedimentos posteriores ao exercício

ranking, com pontuação de 77,92%,

and Teaching Hospitals. ID online.

do cargo ou emprego. Diário Oficial da

80,52% e 84,42%, respectivamente.

Revista

União, Brasília.

Isto confirma os seguintes pressupostos:
(1) Os hospitais universitários da região
do Nordeste desenvolvem atividades
inerentes à estrutura organizacional,
como também de controle interno, em
conformidade com os procedimentos
recomendados
resultados

pela

Ifac.

corroboram

o

Esses
estudo

prévio que concluiu que as instituições
públicas brasileiras atendem, apenas
parcialmente, às práticas de governança
pública recomendadas pelos órgãos de
referência.

nesta pesquisa referem-se exclusivamente
aos hospitais universitários da região
Nordeste brasileira, não podendo deste
generalizar

estes

achados

a

instituições de características distintas
destas pesquisadas. Considerando que
este estudo foi desenvolvido em período
de

pandemia

(Covid-19),

sugere-se

como futuras pesquisas a realização de
estudo de caso, além da inclusão de
outros hospitais de regiões diferentes
e a verificação de que os níveis de
governança

de

Pública

Psicologia,

e

16(59),

69-

81. Recuperado de https://idonline.
emnuvens.com.br/id/article/view/3307.
Acesso em: 15 dez. 2021.

pública

influenciam

o

alcance dos objetivos estabelecidos pela
organização.

Campos, M. E. D. S. M., de Jesus Lopes,
B., Martins, S., Pinto, T. R. G. S., & de
Aguiar, C. C. (2020). A Governança

Barbosa, C. R. (2017). Governança

pública na política de saúde nas capitais

no setor público: um estudo sobre a

da região sudeste do Brasil. Diálogos

aplicação dos princípios do modelo do

Interdisciplinares, 9(1), 1-19.

PSC/Ifac na administração direta do
estado de Goiás. Recuperado de http://
tede.unialfa.com.br/jspui/bitstream/
tede/76/2/Vers%C3%A3o%20final%20
Disserta%C3%A7%C3%A3o%20
de%20Mestrado%20tudo%20
corrigido%20fim.pdf.Acesso em: 15 jul.
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Metaverso: O que é – Consequências
Contábeis e Tributárias
João Eloi Olenike e Luiz Carlos de Souza

O QUE É O METAVERSO?

versão internética, denominada Web3,

Metaverso,

imersiva, onde os usuários se encontram

de lazer, sendo que as transações

em espaços virtuais, se apresentam

mercantis ainda são esporádicas. Mas

como avatares e compartilham objetos

o que acontece hoje, em um futuro

também

inclusive

virtuais em 3D (três dimensões) on-line

bem próximo, poderá ser uma forma

serem comercializados, por meio dessa

permanentes, onde experiências virtuais

nova tecnologia.

de negócios muito difundida em todo o

O Metaverso está sendo anunciado
como a próxima iteração da internet,
onde serão suportados novos ambientes

publicamente acessíveis, com conteúdos
em

tempo

real

e

outras

mídias

relacionadas estão conectadas e podem
ser acessadas via RV (rede de transações
eletrônicas

e

venda

pré-pagos)

e,

também,

de

serviços

através

de

virtuais,

podendo

principalmente

na

área

planeta.

Dessa forma, o futuro, onde se previa
que aconteceriam muitas transações
econômicas, em plataformas virtuais,
aporta definitivamente na vida das
pessoas, por meio dos negócios.

dispositivos clássicos como PC (Personal

Hoje

Computer) e aparelho celular. Uma nova

e

já

temos,

superficial,

de

oferta

forma
do

COMO FUNCIONARÁ?
Por se tratar de uma forma de operação,
que ainda não está definitivamente

inicial

implantada em todo o mundo, existem

ambiente

muitas dúvidas a respeito de sua

existencial

de

do outro lado, temos a legislação

se pode dizer que existe uma ampla

negócios e que será motivo de estudos

tributária, que busca obter as receitas

possibilidade de ocorrerem transações

aprofundados, para se verificar como

derivadas (tributos) para atender às

econômicas, tanto no comércio como

serão essas consequências. Diante do

necessidades dos entes arrecadadores.

na prestação de serviços, efetivadas em

que se sabe hoje e do que está sendo

Portanto, uma se pauta dentro de um

cripto moedas, feitas em plataformas

apresentado aqui sobre o assunto,

virtuais,

da

procura-se um enquadramento desses

utilização de seus avatares, que vão

futuros acontecimentos – que tanto

gerar negócios externos ao mundo real.

interessam ao Direito e à Contabilidade

por

pessoas,

através

de

novos

formatos

contexto de ciência e a outra se pauta
na capacitação da arrecadação, visando
promover o bem-estar da sociedade.

– dentro dos preceitos dessas duas

Logo, entre o direito legal dos entes

ciências.

federativos de se buscarem arrecadação

HAVERÁ INTERFERÊNCIA FÁTICA NO

e a aplicação prática da Ciência Contábil,

MUNDO REAL?

independentemente, de as operações
mercantis ocorrerem em um ambiente

Nas operações
que envolvam
industrialização,
comercialização
ou prestação
de serviços,
a legislação
contábil tem
encaminhamento
para registros
contábeis,
em inúmeras
situações,
inclusive, para
as do ambiente
digital

Em um primeiro momento, na fase
virtual do comércio ou prestação dos
serviços, essa resposta será negativa,
mas, a partir do momento em que as
transações forem monetizadas, com
precificação e cobrança das operações
na moeda oficial do país destinatário,
obrigatoriamente haverá a emissão de
documentos fiscais, criando-se, nesse
momento, o negócio jurídico e na maioria
dos casos, o fato gerador de tributos,
que pode se transformar, ou não, em
recolhimento, dependendo do poder
discricionário do estado, em gravar ou
isentar essas atividades, assim como
uma revisitação nas leis existentes no
campo jurídico e tributário, quanto à sua
aplicação, bem como provável criação
de novas normas, que sejam aplicadas
nesse novo formato de comunicação e

digital, isso já acontece naturalmente,
há muitas décadas, no ambiente físico.
O fato de as operações contábeis
estarem suportadas pela contabilidade,
ajustadas para efeitos de arrecadação,
é uma prática rotineira, em nosso
ordenamento jurídico e tributário, visto
ordinariamente, quando se adicionam
ou se excluem contas contidas na
opção pelo Regime do Lucro Real.

E

espécie

de

inferir

seria

uma

“descortinamento”

das

contábeis

que

realizadas

em

uma organização, diante do resultado
contábil, fazendo ajustes, para atender
à legislação fiscal.
Da mesma forma, quanto à tributação
que possa legalmente ser aplicada,

ASPECTOS CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIOS
CONTÁBEIS

se

operações

negócios, se necessário.

CONSEQUÊNCIAS

Poderia

Como

é

conhecido

no

mundo

às

empresas

optantes

pelo

Lucro

Presumido, Lucro Arbitrado ou Simples
Nacional, em relação às operações

dos negócios, de um lado se tem

comerciais

a

procura

mereçam dispositivo legal, sendo só

Com certeza, podemos afirmar hoje

demonstrar a realidade dos negócios,

uma questão de formalização de leis

que estamos diante de um impasse

as

pelos entes arrecadadores responsáveis.

TRIBUTÁRIAS

Ciência

Contábil,

movimentações

que

patrimoniais

e,

no

âmbito

digital,

que
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estrutura e operacionalização. Mas já
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Ressalte-se também que as organizações

contábil

que façam suas opções tributárias pelo

registros

para

estrangeira para a moeda brasileira.

inúmeras

Da mesma forma, esse procedimento

Lucro Presumido, Arbitrado ou Simples

situações, inclusive, para as do ambiente

deve ser adotado, quando a operação

Nacional, a própria legislação tributária

digital –

acontecer com criptomoedas, índices,

em

operação inicial, a transação financeira

vigência,

exerce

seu

direito

tem

encaminhamento

contábeis,

em

Metaverso, ainda que na

arrecadatório por meio de aplicação
de percentual sobre a receita bruta da
organização, por um formato de cálculo
simples de arrecadação, considerado
como se fosse um “lucro estimado”, sem
entrar no mérito da ciência contábil.
Desta maneira, respeitada a legislação
federal

que

trata

dos

Regimes

Tributários, já citados, e do Simples
Nacional

(Lei

Complementar),

inovações

das

operações

às

aplicadas

ao ambiente digital, estará sujeita,
principalmente aos entes estaduais e
municipais e Distrito Federal, quanto ao
fato gerador que aponte para o ICMS,
ou para o fato gerador que aponte para
o ISS.
É importante também ressaltar que
o fato gerador do tributo pode ser
diferente do fato gerador contábil,
novamente, pelos diferentes interesses
da operação: uma contábil, fazendo
o

reconhecimento

e

mensuração

inicial (regime de competência); outra
tributária, exercida por lei (hipótese
de

incidência

tributária)

e

quando

concretizado o fato gerador, enseja o
surgimento

da

obrigação

tributária.

Ainda que o fato gerador na operação
possa ocorrer em momentos diferentes,
ambos devem atender a leis e a normas

Desde o reconhecimento e mensuração

A área de Ciências
Sociais Aplicadas
reúne campos
do conhecimento
interdisciplinares,
voltados para os
aspectos sociais
das diversas
realidades
humanas [...] os
objetivos dessa
área são: procurar
entender quais são
as necessidades
da sociedade e,
também, quais são
as consequências
de viver em
sociedade [...]
acompanham
o caminhar das
civilizações, que
criam empresas, e
consequentemente
os negócios

operações

industrialização,

que

envolvam

comercialização

de uma operação pelo custo histórico,
valor original, até pelo registro do valor
da “essência sobre a forma”, ajustes a
valor presente, a contabilidade detém
esse conhecimento dentro do contexto
mundial.
A real questão, como já comentado,
reside

especificamente

no

campo

jurídico, especificamente o tributário,
em que salvo melhor juízo, países
com legislação mais simples adotam
para fins de tributação, no campo dos
serviços, o conceito econômico, em vez
do jurídico, que pode demandar muitos
questionamentos, visando à salvaguarda
legal dos envolvidos. A pergunta que
se faz aos legisladores no âmbito da
Federação (União, estados e municípios)
é se existe um propósito de facilitar ou
dificultar a atuação de quem deseja
trabalhar num negócio empresarial,
social, que traga prosperidade à nação.
Por

meio

da

Portaria

nº

9,

do

Ministério da Educação (MEC), em
23/1/2008, por meio da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), estabeleceu-se que
as áreas de Ciências Contábeis, Direito,
entre outras áreas, fazem parte das
Ciências Sociais Aplicadas.
A área de Ciências Sociais Aplicadas

de procedimentos complementares.
Nas

etc., para a moeda nacional, o real.

ou

prestação de serviços, a legislação

reúne

campos

do

seja realizada em moeda estrangeira.

interdisciplinares,

Para tanto, a mensuração da operação

os

deverá

realidades humanas.

ser

convertida

de

moeda

aspectos

conhecimento
voltados

sociais

das

para
diversas

seja,

são: procurar entender quais são as

comportamento

necessidades da sociedade e, também,
quais são as consequências de viver
em sociedade. São as Ciências Sociais

se dos resultados dos negócios, via

Aplicadas que acompanham o caminhar

arrecadação, mas não deve provocar

Finalmente, acredita-se que a área

das civilizações, que criam empresas, e

interferência nos negócios.

tributária busque soluções para toda

consequentemente os negócios.

decisões,

que o criptoativo não pode ser usado

contribuinte/

para quitar dívida pública ou privada

consumidor, são inerentes às pessoas,

nem obrigações financeiras como pagar

negócios. Em regra, o Fisco serve-

multas e tributos.

a

competitividade,
do

Cabe ressaltar ainda, que algumas

Adam Smith, em sua obra a Riqueza

operações

do

das

(criptoativo),

ambiente

digital

essa gama de operações do ambiente
digital, assim como a área contábil,

forma

questionando-se: “a tributação seria

“Neutralidade Tributária”, aduz que “o

descentralizada, não podem funcionar,

do ambiente digital ou a tributação

sistema tributário não deve influenciar

segundo

seria no ambiente digital”, dentro do

a evolução natural da economia”, ou

moeda de curso legal. Isso significa

Nações

(1776),

citando

a

a

se

dão

Receita

João Eloi Olenike

Luiz Carlos de Souza

Contador, bacharel
em Direito, Perito
Judicial, professor de
pós graduação nas
áreas de Contabilidade,
Perícia, Planejamento
Tributário, presidente
do IBPT – Instituto
Brasileiro de
Planejamento e
Tributação, é membro
da Academia de
Ciências Contábeis do
Paraná.

Contador, mestre em
Ciências Contábeis e
Atuariais; especialista
em Administração
Financeira; bacharel
em Direito, professor
de Graduação na UFPR
e pós-graduação nas
áreas de Contabilidade,
Direito, Planejamento
Tributário, é membro
da Academia de
Ciências Contábeis do
Paraná.

de

Federal,

como

universo “metaverso”?
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Diante disso, os objetivos dessa área
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O Controle Interno na Administração Pública
Thiago Bicalho Ribeiro Gomes

RESUMO
Entende-se
é

operacional de créditos, avais, garantias,

1 INTRODUÇÃO
que

o

controle

fundamental

para

interno

que

as

direitos e haveres; verifica possíveis

A etapa do controle, no âmbito do

ilegalidades

ciclo

subsequente, bem como apoia o controle

orçamentário,

é

extremamente

prévia,

concomitante

e

organizações da Administração Pública

importante, não só para o próprio

alcancem os melhores resultados e,

processo

consequentemente, respeitem o preceito

mas também para a própria gestão e

O controle interno se configura como algo

constitucional

Assim,

governança da máquina estatal. E a

além da própria função administrativa,

almeja-se uma avaliação das principais

referida etapa é dividida em externo e

uma

características e benefícios, bem como

interno. Sobre este, observa-se que se

decisório dos gestores públicos, os quais

os desafios para a adequada realização.

trata de um processo (um meio), que

não só têm o dever constitucional de

Para

pesquisa

poderá proporcionar a consecução de

serem eficientes, mas de observarem o

sobre o tema, abordando as questões

objetivos e, não, um fim em si mesmo,

Princípio da Legalidade estrita, atuando

mais relevantes dos pontos positivos da

que, entre outros fatores, objetiva avaliar

em conformidade com as legislações

adoção de um controle interno robusto,

o cumprimento das metas do PPA – Plano

pertinentes. E nesse sentido Sarens,

além das barreiras para a correta

Plurianual, bem como os programas do

Vissher e Van Gils (2010) listam uma

implantação no âmbito dos órgãos e

governo e o próprio orçamento da União.

série de requisitos a serem observados

entidades públicos.

Cuida também do aspecto legal e dos

pelo controle interno, tais como o foco

resultados

financeiros

Controle

no cumprimento dos objetivos sociais

e patrimoniais, bem como da aplicação

Relevância.

ou políticos; o uso de recursos públicos;

de recursos públicos por entidades de

a importância do ciclo de orçamento; a

direito privado. Ainda, visa ao controle

complexidade do seu desempenho; o

tanto,

da

será

Eficiência.

utilizada

PALAVRAS-CHAVE:
Interno.
Desafios.

Benefícios.

do

orçamento

orçamentários,

externo.

brasileiro,

vez

que

subsidia

o

processo

integrada, sistema de controle interno

irregularidades ou ilegalidades perante o

pública. Sob tal perspectiva, o presente

com a finalidade de:

Tribunal de Contas da União.

I - avaliar o cumprimento das metas

Nessa mesma esteira, a Lei nº 4.320/1964

previstas no plano plurianual, a execução

que já regulava o assunto, dispõe, dentre

dos

outras coisas, que o Poder Executivo

estudo pretende analisar os objetivos,
principais
do

características

controle

interno

e

no

desafios

âmbito

da

Administração Pública.

programas

de

governo

e

dos

orçamentos da União;

exerce os três tipos de controle, quais

II - comprovar a legalidade e avaliar os
2 DESENVOLVIMENTO

resultados, quanto à eficácia e eficiência,

O controle, juntamente com a avaliação,
é última etapa do ciclo orçamentário no
Brasil, processo este dinâmico, contínuo
e flexível, o qual é composto ainda da
elaboração da proposta orçamentária;

da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades
da administração federal, bem como
da aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de

– Lei Orçamentária Anual e execução

crédito, avais e garantias, bem como dos

orçamentária financeira.

direitos e haveres da União;

que, por tamanha importância, possui no
âmbito da Administração Pública pátria,
recebeu

tratamento

constitucional,

conforme os artigos 70 e 74, da CF/1988,
ora reproduzidos.
Art.

70.

A

fiscalização

contábil,

financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de
receitas, será exercida pelo Congresso

Prestará contas
qualquer pessoa
física ou jurídica,
pública ou
privada, que
utilize, arrecade,
guarde, gerencie
ou administre
dinheiros, bens e
valores público

Nacional, mediante controle externo, e

IV - apoiar o controle externo no exercício

Parágrafo único. Prestará contas qualquer
pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo
e

Judiciário

manterão,

de

forma

dos Tribunais de Contas ou órgãos
equivalentes. E no que se refere aos atos
de execução orçamentária, a verificação
da legalidade será prévia, concomitante
lei que, a qualquer tempo, poderá haver
levantamentos ou prestações e tomadas
de contas dos agentes responsáveis por

Consoante

os

citados

dispositivos,

percebe-se a importância do controle
interno no âmbito da Administração
Pública, sobretudo no Brasil, em razão
da necessidade de se observar todo o
arcabouço legal que rege e permeia as
atribuições e competências dos gestores
públicos. Pela perspectiva estrita do
Princípio da Legalidade, em regra, o
administrador público só poderá fazer o
que esteja previsto em lei, além, é claro,
de seguir vários outros preceitos, tais
como o da impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
E sobre este último, repousa também
outro aspecto importante do controle

pelo sistema de controle interno de cada
Poder.

Tudo isso sem prejuízo da atuação

bens ou valores públicos.

Especificamente em relação ao controle,
interno, o qual é o objeto em comento,

cumprimento do programa de trabalho.

e subsequente. Dispõe ainda a referida

discussão, estudo e aprovação da LOA

este pode ser dividido entre externo e

sejam, legalidade, fidelidade funcional e

de sua missão institucional.

interno, que não se restringe à questão
legal, vez que se materializa também
como um processo integrado realizado

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno,
ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão
ciência ao Tribunal de Contas da União, sob
pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político,

pela gestão da entidade, projetado para
lidar com os riscos e oferecer garantias
de que a missão da entidade será
cumprida, buscando atingir objetivos
éticos, eficiência e eficácia operacional e
econômica, segundo Intosai (2004).

associação ou sindicato é parte legítima

Para além dos dispositivos e aspectos

para,

legais supra, a fim de corroborar essa

na

forma

da

lei,

denunciar
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amplo escopo de sua responsabilidade
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perspectiva mais ampla, vale registrar

da

também, a seguir, uma das definições

com ações corretivas que possibilitem

vontade política e alta gestão, da

mais

a otimização dos recursos existentes,

estrutura

contudo, com um custo menor que os

orçamento

benefícios gerados.

equipe responsável. Destaca-se ainda

usuais

sobre

controle

interno

(COSO, 1992, p.1):
Controles internos são um processo,

instituição,

entre

outras

coisas,

depende,

entre

outros

fatores,

administrativa
e,

claro,

e

de

funcional,

expertise

da

a necessidade de mudança cultural, de

conduzido pelo conselho de diretores,

Registra-se que o controle interno, além

por todos os níveis de gerência e por

de ter caráter preventivo, objetive ainda,

outras pessoas da entidade, projetado

principalmente, a proteção dos ativos; a

para fornecer segurança razoável quanto

verificação da adequação e confiabilidade

Além disso, no âmbito da administração

à consecução de objetivos nas seguintes

dos dados contábeis; o fomento do

pública, são necessários leis, decretos

categorias:

respeito às políticas da administração; a

e

• eficácia e eficiência das operações;

promoção da eficiência operacional; e a

a criação de sistemas e órgãos de

mitigação de erros e fraudes.

controladoria,

aplicáveis.
Assim,

em

controle

relação

interno

à

nos

atuação
três

do

poderes,

de forma integrada e que deve ser
constantemente aperfeiçoado, esperase

uma

considerável

contribuição

para a melhoria da governança, da
accountability e da gestão fiscal e a
atuação em conformidade com leis,
regulamentos,

padrões

e

práticas,

ou seja, o próprio compliance. Nesse
sentido, os sistemas de controle interno,

No âmbito da
administração
pública, são
necessários
leis, decretos
e portarias que
disponham sobre
a criação de
sistemas e órgãos
de controladoria

em que pesem não terem o poder de
garantir, podem auxiliar as organizações
a promoverem a vigilância, fiscalização,
monitoramento e verificações, a fim de
se criarem mecanismos de observação,
prevenção e correção, mitigando riscos
e potencializando as chances de êxito
em se alcançar os objetivos de forma
adequada. E corroborando esse viés de
redução dos riscos, para o COSO (1992),
a melhor maneira de minimizá-los é
justamente por meio de procedimentos
de controle, que são políticas e ações
estabelecidas para diminuirem os riscos
e alcançarem os objetivos da entidade.
As atividades do controle interno devem
ser criadas para contribuir com o
alcance das metas, objetivos e missões

dentro da esfera pública.

portarias

que

disponham

sobre

regulamentação

do

próprio funcionamento e nomeação de

• confiabilidade de relatórios financeiros; e
• cumprimento de leis e regulamentações

elaborar e aprimorar a gestão dos riscos

agentes específicos para tal atividade.
Outrossim, entre as várias atribuições do
controle interno, citam-se:
• planejamento, coordenação e controle
das próprias atividades;
• subsídio aos gestores;
• diagnóstico, orientação e refinamento
de processos de trabalho necessários,
além da identificação dos deficientes e
irregulares;
•

subsídio

do

controle

prévio,

concomitante e subsequente;
• capacitação de agentes;
• acompanhamento e verificação de

Classifica-se ainda o controle em formal,
que é a verificação da legalidade dos
gastos públicos, a conformidade com a
legislação de regência e substantivo, que
avalia, qualitativa e quantitativamente,
se os recursos foram bem empregados.
Em relação aos momentos do controle,
considera-se

prévio

as

concomitante

ações,

ao

normatizar
quando

acompanha a execução orçamentária
e, por fim, subsequente, quando realiza
auditoria e avaliações. Claro, tudo isso
com feedbacks e ajustes, de modo a
retroalimentar esse fluxo.

conformidade das prestações de contas,
contratos, convênios e demais ajustes;
• elaboração de relatórios de controle
interno;
• certificação de aplicação de normas e
procedimentos;
• promoção de auditorias técnicas em
processos e documentos;
• auxílio aos Tribunais de Contas;
• proposição de providências para gastos
públicos com economicidade, eficiência e
eficácia;
• criação de canais e fomento à
participação popular na fiscalização das

Importante ressaltar que a implantação

ações e programas do governo;

do controle interno nas instituições

•

informação

ao

controlador

geral

eventuais

falhas,

desvios

ou

irregularidades.
Sobre

a

da avaliação e do acompanhamento

elaboração

de

relatórios,

uma das atribuições supra, de forma
ilustrativa, cita-se o de Gestão, que é um
conjunto de documentos, informações
e demonstrativos de natureza contábil,
financeira,

orçamentária,

operacional

ou patrimonial, organizado para permitir
a

visão

sistêmica

do

desempenho

e da conformidade da gestão dos
responsáveis por uma ou mais unidades
jurisdicionadas durante um exercício
financeiro (inciso II do art. 1º da
Instrução
Assim,

Normativa

além

de

TCU

63/2010).

proporcionar

uma

prestação de contas à sociedade, tornase um instrumento de autorreflexão para
a gestão das instituições bem como aos
órgãos de controle.
Oportuno

também

registrar

a

sistemas de controle interno, que devem
ter objetivos claros, de modo a avaliar
a qualidade de sua atuação ao longo do
tempo, conforme Intosai (2007). Para
tanto, pode-se utilizar separadamente ou
concomitante, monitoramento contínuo
avaliações

específicas,

sempre

buscando mitigar situações irregulares,
antiéticas,

qualitativo e quantitativo das ações
dos

gestores

públicos.

Norteando-

se não só pelos inúmeros preceitos e
legislações de regência, mas sobretudo
pela

indisponibilidade

do

interesse

público, legalidade estrita e pelo dever

ineficazes,

ineficientes

e

antieconômicas.

acesso em: 18 out. 2021. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm.
______. Lei n.º 4.320/1964. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l4320.htm (Último acesso
em: 18 out. 2021);

de um controle interno robusto e que,

CRUZ, Carlos Eduardo Rodrigues. Sistema
de Controle Interno Integrado da União:
Necessidade ou simples obrigatoriedade?
Tribunal de Contas da União (TCU),
Controladoria Geral da União (CGU).
Disponível em https://portal.tcu.gov.br/
biblioteca-digital/sistema-de-controleinterno-integrado-da-uniao-necessidadeou-simples-obrigatoriedade.htm. Último

de fato seja exitoso e colabore com

acesso em: 18 out. 2021.

de eficiência por parte da administração
pública,

o

controle

interno

busca

colaborar sobremaneira para que os
objetivos e missões das instituições
possam ser alcançados. Há que se
destacar, porém, que a implantação

os resultados da instituição, encontra
importantes desafios e barreiras, como
as supracitadas, para implementação e
execução das atividades. É preciso forte
apoio político, da alta gestão, bem como

necessidade de monitoria dos próprios

e/ou

de legalidade, há a preocupação também

o envolvimento e engajamento de todo o
corpo técnico, que precisa ser preparado
e aperfeiçoado constantemente, diante
de uma mudança cultural de buscar os
melhores resultados, em conformidade
com legislação e de forma a mitigar riscos
fraudes e ainda refinar os processos de
trabalho.
Portanto, tem-se que a Administração
Púbica possui um grande caminho pela

MONTEIRO, Renato Pereira. Análise do
Sistema de Controle Interno no Brasil:
objetivos, importância e barreiras para
sua implantação. Revista Contemporânea
de Contabilidade, vol. 12, número
25, enero-abril, 2015, pp. 159-188.
Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, Brasil.
OLKOWSKI, Gustavo Ferreira. Avaliação
de Controles Internos na Administração
Pública Federal. Tribunal de Contas da
União (TCU), Controladoria Geral da
União (CGU). Disponível em https://
portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/
avaliacao-de-controles-internos-naadministracao-publica-federal.htm.
Último acesso em 18/10/2021.

frente para alinhar as ações necessárias
à implementação, aperfeiçoamento e
fortalecimentos dos sistemas de controle

3 CONCLUSÃO
Dessarte, observa-se toda a importância

interno, de modo a ser eficiente, eficaz
e

efetivo,

entregando

os

melhores

resultados à sociedade.

dos sistemas de controle interno para
a Administração Pública, haja vista
o tratamento constitucional e legal
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Mais que um controle formal, meramente
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Graduação e mestrado concluídos
longe de casa
Dongoxi Mendes Luimbi

O

interesse

nasceu

por

pela

Contabilidade

intermédio

do

meu

irmão mais velho, pois, antes de eu
ingressar no ensino médio, estava
em dúvida de qual curso cursar. A
e, ao compartilhar constantemente
sobre o perfil e as funções de um
contador, acabei por optar em fazer
o curso Técnico em Contabilidade.
Ao terminar o curso (2014), estava
ciente de que a Contabilidade tinha
alguma coisa a ver comigo.

Com objetivo de dar continuidade a
minha formação, no dia 06 de agosto
de 2015, viajo de Angola para o Brasil
com o objetivo de cursar a graduação

Com objetivo de
dar continuidade a
minha formação,
no dia 06 de
agosto de 2015,
viajo de Angola
para o Brasil com
o objetivo de
cursar a graduação
em Contabilidade
pela Universidade
Federal de Santa
Catarina (UFSC)

em Contabilidade pela Universidade
Federal de Santa Catarina (– UFSC).

Chego

no

Rio

de

Janeiro

com

uma mala e uma mente cheia de
expectativa e com vontade de me
aprofundar no débito e no crédito.
Durante o percurso de faculdade,
diversas

situações

surgiram

–

umas simples de lidar outras mais
complexas –; na verdade, o famoso
“choque de realidade”. Apesar disso,
o foco em concluir a graduação não
se perdia, pois foi sempre um sonho
me formar. Além disso, estava ciente
que algumas oportunidades na vida
só acontecem uma vez.

a

graduação,

realizei

O

como

monitor

da

disciplina

em

contabilidade I e II, durante dois
anos.

Foi

neste

interesse

em

começou

a

período

cursar
surgir

o

pelo

que

o

mestrado
fato

de

almejar ser docente universitário.
Mas, antes, era necessário concluir
a graduação, no entanto, no último

período

desafiador

diversos estágios e uma delas foi

Tudo foi foi corrido,
mas interessante.
A sensação era de
que mais um ciclo
estava começando

semestre decidi realizar o processo
seletivo da pós- graduação da UFPR

Covid-19,

mas

mestrado

foi

apenas
também

pela

por

ser

um ciclo onde o estudante passa
a

ser

relação

mais
à

independente

graduação,

em

exigindo

assim nova postura de aprender
e

consequentemente

ocasionando

novos aprendizados. Na verdade, é
um ´período de autoconhecimento
tanto profissional como pessoal.
Ao

em Contabilidade e acabei passando.

de
não

concluir

a

graduação

e

o

mestrado no Brasil, certifiquei-me de
de cidade, ou seja, de Florianópolis

que, de fato, a Contabilidade é uma

para Curitiba, pois, no dia seguinte,

ciência regida por princípio universal

tinha que estar na UFPR por motivo

geralmente aceito, pois os mesmos

do mestrado. Tudo foi foi corrido,

do pesar, todo esforço valeu a pena.

conceitos de ativo, passivo, receita,

mas interessante. A sensação era de

e custo, etc..., ensinado em Angola

Ainda no dia 11 tive que me mudar

que mais um ciclo estava começando.

é o mesmo que é ensinado no Brasil.

No dia 11 de março de 2020, colei o
grau, foi uma sensação única, aquela
de dever cumprido de que, apesar

Dongoxi Mendes Luimbi
Graduação em Ciências Contábeis pela UFSC
Mestre em Contabilidade e Finanças pela UFPR
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Acadêmico:
Ernani Ott
Sou natural de Novo Hamburgo (RS),
nascido no dia 7 de abril de 1945.
Cursei o primeiro grau no Grupo Escolar
Vila Industrial (municipal); o ginásio
na Escola Pindorama da Instituição
Evangélica de Novo Hamburgo; e o
Técnico em Contabilidade na Escola
Técnica de Comércio São Jacó. Em
março de 1964, ingressei no curso
de Ciências Econômicas na então
Faculdade de Economia do Vale do Rio
dos Sinos (Fevarsinos hoje Unisinos)
onde me formei em dezembro de 1967.
Em 1º de fevereiro de 1969, ingressei
como docente na Universidade onde
atuei até 12 de janeiro de 2021.
Portanto, foram praticamente 52 anos
de atividade como professor.

Em janeiro de
1982, fui nomeado
pela Reitoria para
dirigir o Centro
de Ciências
Econômicas,
que abrigava os
cursos de Ciências
Contábeis; Ciências
Econômicas;
Administração
de Empresas e
Comércio Exterior

Comecei a trabalhar aos 16 anos, atuando
de 1961 a 1966 em uma empresa do setor
calçadista e, de 1966 até o final de 1979,
em uma empresa do setor têxtil, ambas
em Novo Hamburgo. Em meados de
1980, abri junto com ex-colegas de curso
um escritório de consultoria do qual fui
sócio até o ano de 2020. Como comecei a
lecionar no início de 1969, trabalhava na
empresa e depois no escritório durante o
dia e ministrava aulas à noite.
Já fazia parte do corpo docente quando
a Fevarsinos deu lugar à Universidade do
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), criada
no dia 31 de julho de 1969. Na estrutura
da universidade, foram criados Centros
de Ensino com Diretorias e Chefias de
Departamentos. Na oportunidade fui

abriga a sala de professores e gabinetes

Associação Nacional dos Programas de

Departamento de Contabilidade. Nos

de

do

Pós-Graduação em Ciências Contábeis (

primeiros anos, atuei como professor

Programa de Pós-Graduação em Ciências

Anpcont), da qual fui diretor presidente

horista, ministrando aulas em algumas

Contábeis. Em 26 de outubro de 2021,

de 2014 a 2017. Em 2020, fui agraciado

professores/pesquisadores

noites. Nas noites livres, cursei as

pela Anpcont com o troféu “Hall da

disciplinas que faltavam para obter o

Fama”, juntamente com ilustres colegas

título de Bacharel em Ciências Contábeis
e, mais tarde, cursei uma Especialização
em Contabilidade.
Em janeiro de 1982, fui nomeado pela
Reitoria para dirigir o Centro de Ciências
Econômicas, que abrigava os cursos de
Ciências Contábeis; Ciências Econômicas;
Administração de Empresas e Comércio
Exterior. Permaneci na Diretoria durante
três mandatos de quatro anos cada.
Quase ao findar o terceiro mandato,
fui aceito na Universidade de Deusto
em San Sebastián, Espanha, para fazer
o doutorado, o qual foi concluído com
defesa de tese em 30 de janeiro de
1998. Nesse período já vinha dedicando
40 horas semanais às atividades na
universidade, desde outubro de 1988.
Em 1999, iniciamos na Unisinos o curso de

Em abril de 2021,
fui homenageado
pela Reitoria,
Diretorias e Colegas
pela atuação
como docente
de praticamente
52 anos na
universidade.
Também fui
honrado com a
denominação de
“Sala Professor
Ernani Ott” à sala
215 do Prédio da
Unisinos Porto
Alegre

mestrado em Ciências Contábeis do qual

até o final de 2009. Até o final de 2020,
atuei como professor e pesquisador do
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Contábeis, mestrado e doutorado. Desde
12 de janeiro de 2021, sou Pesquisador
Voluntário na Unisinos.

novamente fui honrado pela concessão
por parte da Unisinos do título de
“Professor Emérito” da Universidade. Por
ocasião das comemorações dos 50 anos

Prédio da Unisinos Porto Alegre, que

Arno Poisl e desde 2015 da Academia
de Ciências Contábeis do Rio Grande
do

Sul

(ACCRGS).

Durante

o

20º

Congresso Brasileiro de Contabilidade,
em 2016, o trabalho em parceria com o
professor Marco Aurélio Gomes Barbosa
denominado “Das primeiras evidências
à consolidação: o resgate da memória
contábil do Rio Grande do Sul” foi um dos
três premiados no concurso “Resgate da
Memória Contábil nos Estados”, figurando
em livro publicado pelo Conselho Federal
de Contabilidade.
No Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade

Comissão de Acompanhamento da Área
do Ensino Superior e, no Conselho Federal
de Contabilidade, faço parte há muitos
anos do Conselho Editorial da Revista

2008 do Comitê Científico do Congresso

Universidade recebi “Diploma de Honra

Brasileiro de Contabilidade.

ao Mérito”; “Medalha pelos 35 anos
Destaque”.

Professor Ernani Ott” à sala 215 do

a Cátedra 22 do saudoso colega Erly

Santo Inácio de Loyola. Também na

pela Reitoria, Diretorias e Colegas pela

honrado com a denominação de “Sala

Contábeis (Abracicon) na qual ocupo

Brasileira de Contabilidade (RBC) e desde

como docente”; e título de “Pesquisador

52 anos na universidade. Também fui

2013, da Academia Brasileira de Ciências

da Unisinos, fui agraciado com a Medalha

Em abril de 2021, fui homenageado

atuação como docente de praticamente

tenho a honra de ser membro, desde

de participar durante vários anos da

me tornei professor e coordenador em
maio de 2001, permanecendo no cargo

professores da área contábil. Também

Durante o tempo de dedicação à docência,
fui agraciado com convites para ser
paraninfo e professor homenageado do

Ainda no âmbito acadêmico participei, na

curso de Ciências Contábeis em inúmeras

condição de coordenador do mestrado

oportunidades.

juntamente com os coordenadores dos

oportunidades, fui professor homenageado

demais cursos existentes na época, da

dos cursos de Administração, Comércio

criação em 30 de janeiro de 2006 da

Exterior e Economia.

Também,

em

várias
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Análise do conteúdo informacional do
valor agregado divulgado na DVA
José Antonio de França

Resumo
Este

estudo,

conduz

uma

de

forma

análise

do

resumida,
conteúdo

informacional da identidade contábil
valor agregado (VA), divulgado na
demonstração

do

valor

adicionado

(DVA), como uma proxy da identidade
contábil Produto Interno Bruto (PIB).
Os achados relevantes do estudo
sinalizam que parte da assimetria
entre as identidades contábeis, VA
e PIB, pode ser mitigada com um

outra parte pode requerer estudo mais

Assimetria entre o VA e o PIB. Valor

aprofundado,

agregado total.

inclusive

de

natureza

conceitual. Para mitigar os efeitos
da assimetria existente entre os dois

1. Introdução

agregados, VA e PIB, o estudo sugere

O

a utilização da identidade contábil

demonstrações financeiras orientadas

valor agregado total (VAT) que produz

pelas normas de contabilidade é um

os erros de estimação que explicam

dos instrumentos de monitoramento

a diferença de orientações entre a

de gestão micro e macroeconômica,

estrutura da contabilidade e o Sistema
de Contas Nacionais (SCN).

rearranjo dos agregados econômicos

Palavras-chave:

da riqueza produzida e distribuída, e a

Conteúdo

Valor

informacional

a

conteúdo

considerar

contabilístico
procedimentos

agregado.
do

VA.

informacional

o
como
de

das

ordenamento
norteador

de

mensuração

de

grandezas econômicas no âmbito das
organizações e das políticas públicas.

ordenamento

o

O PIB, por qualquer que seja o critério

(b) renda do capital de terceiros, (c)

cada

de avaliação, é uma identidade contábil

renda do capital próprio e (d) carga

demonstração, seja ela demonstração

como argumenta Froyen (2002, p.

tributária. Ainda que haja semelhança

de conteúdo estático ou dinâmico, ou

30), modelado pelo sistema de contas

entre as duas identidades contábeis,

ainda como demonstração de estoques,

nacionais (SCN), orientado pela ONU

há também diferenças porque o critério

demonstração

desempenho

e gerenciado pelo Instituto Brasileiro

de mensuração da identidade contábil

econômico-financeiro ou de contexto

de Geografia e Estatística (IBGE) na

PIB é preço de mercado, enquanto que

social.

mensuração da atividade econômica

o critério de mensuração da identidade

do país, em nível macroeconômico.

contábil DVA é preço de custo.

conteúdo

direciona

informacional

de

de

A discussão deste resumido estudo
orbita em torno da demonstração
de

contexto

social

denominada

Demonstração do Valor Adicionado
(DVA), cujo conteúdo informacional
revela a riqueza gerada e distribuída
por uma organização econômica, no
horizonte de um período de tempo
denominado

exercício

social

ou

ano fiscal. A riqueza produzida por
todas as organizações econômicas,
evidenciada na DVA, representa uma
proxy do produto interno bruto (PIB)
gerado pelas células microeconômicas
produtivas, formalmente constituídas,
em

atividade

em

O VA também é uma identidade

cada

setor

da

economia.
Essa riqueza sinalizada pelo PIB é

É relevante observar que a DVA não é
formalmente contemplada pelo padrão

A DVA revela o
valor da riqueza
produzida e
distribuída pelas
organizações
econômicas, em
um período de
tempo denominado
exercício social
ou ano fiscal,
em contexto
microeconômico

IFRS que regula a contabilidade a
nível global no planeta. Ela, a DVA, é
um conteúdo informacional instituído
no Brasil, de divulgação obrigatória
para empresas abertas com títulos
negociados no mercado de capitais
e, opcional, para as demais entidades
econômicas.
Mas em que pese o relevante conteúdo
informacional da DVA, na geração e
na distribuição da riqueza, em nível
microeconômico, há de se observar as
diferenças entre conceitos contábeis
e conceitos econômicos para mitigar
assimetrias

existentes

como,

por

composta pela soma de todos os

exemplo, no conceito de lucro. Na

bens e serviços finais produzidos no

contabilidade lucro é uma variável

território do país, cujos agregados

contábil, orientada pelo arcabouço

residual, enquanto que na economia

econômicos são representados pela

da contabilidade e não pelo SCN,

lucro é insumo da produção. Outra

renda das famílias, renda do capital,

cujo conteúdo informacional sinaliza

diferença relevante a ser mitigada, já

compras do Governo, saldo da balança

a riqueza produzida e distribuída por

mencionada em parágrafo precedente,

de pagamentos e carga tributária

uma organização econômica, em um

são os efeitos do critério de avaliação

que onera todos os consumidores,

determinado período de tempo, em

das identidades contábeis que na

diretamente

nível microeconômico.

economia é preço de mercado e na

e/ou

indiretamente,

mas que é necessária para custear

contabilidade é custo.

a manutenção do Estado e financiar

À semelhança da especificação do

as políticas públicas. Essa definição

modelo

qualifica o PIB, no critério de avaliação

contábil PIB, a identidade contábil

A DVA revela o valor da riqueza

nominal,

DVA é especificada com as variáveis

produzida

econômicas (a) renda das famílias,

organizações

como

(2002, p. 19).

argumenta

Froyen

que

define

a

identidade

2. Conteúdo informacional da DVA

e

distribuída
econômicas,

pelas
em

um
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capital)

O modelo especificado é para o VA de

exercício social ou ano fiscal, em

sinalizando crescimento ou redução da

uma entidade econômica. O modelo

contexto microeconômico. A formação

organização econômica.

é determinístico porque tem únicas

período

de

tempo

denominado

da riqueza parte da diferença entre o
valor da produção, representada pela
receita, e os custos transferidos de
outras entidades econômicas que é
suficiente, senão para eliminar, para
mitigar os efeitos da dupla contagem
na

mensuração

dos

agregados

econômicos. Daí a consideração de que
esse conteúdo informacional da DVA é
uma boa proxy para revelar a riqueza
produzida

e

distribuída

em

nível

agregado, se tomadas em conjunto
a riqueza de todas as organizações
econômica.

de

3.

ativos

(estoque

Modelos

das

de

identidades

contábeis

entradas e produz um único conjunto
de saídas e, por isso, não admite
termo de erro.

Partindo da demonstração vertical da
DVA, são observados dois grandes
blocos de agregados econômicos: o
primeiro bloco se refere à riqueza

Agora observe-se como é construído
o modelo da identidade contábil PIB,
especificado na Equação (2), que
também se apresenta como modelo

produzida, e o segundo bloco se refere

determinístico porque tem entradas

à riqueza distribuída. No primeiro

definidas e admite um único conjunto

bloco,

de saída, porém mais amplo do que o

em

termos

econômicos,

a

riqueza produzida é a diferença entre a

modelo da identidade contábil VA.

produção (receita bruta) e os insumos

PIB=C+I+G+(X-M)

consumidos na produção. No segundo

(2)

bloco a riqueza distribuída é a soma

Em que C é o consumo das famílias;

Pelo lado conceitual do lucro (positivo

algébrica da renda das famílias, da

I é o investimento das organizações

ou negativo), orientado pelo arcabouço

carga tributária e da remuneração do

econômicas; G é o gasto do Governo e

da

interessante

capital. Todos esses agregados são

(X-M) é o saldo da balança comercial.

observar que pode haver geração

demonstrados como resultado de um

negativa de riqueza e, neste caso,

exercício social ou ano fiscal. É nessa

contabilidade,

é

parte dos agregados da distribuição
da riqueza, como renda das famílias e
remuneração do capital de terceiros, é
financiada por aporte de capital e/ou
pela entropia dos ativos ou consumo
do

capital.

Então,

neste

cenário,

há uma revelação de que a riqueza
distribuída a título de renda das
famílias e remuneração do capital de
terceiros é financiada pelo consumo de
ativos que reduz o estoque de capital,
afastando-o do estado estacionário ou
“steady state” que sugere equilíbrio,
como abordado por Mankiw (2008 –
p.142).
Neste

contexto,

informacional

da

observar,

forma

de

o

conteúdo

DVA

permite

objetiva,

o

movimento de sinergia ou de entropia

temporalidade que reside uma das
assimetrias entre as duas identidades
contábeis, PIB e DVA, que é o saldo
residual

da

produção

ainda

não

vendida, que a identidade contábil PIB
avalia a preço de mercado e a entidade

Então, como pode ser observado, há
diferença relevante entre os modelos
de cálculo das identidades contábeis
VA e PIB exibidos nas Eq. (1) e Eq. (2).
Esta diferença sinaliza que a riqueza
produzida e distribuída pelos dois
modelos não é equivalente.

contábil VA avalia ao custo. A partir

Na busca de uma convergência entre

desse contexto, o modelo algébrico

os dois modelos propõe-se um modelo

que define o valor agregado (VA)

VA total (VAT), com introdução de

demonstrado pela DVA pode ser assim

um termo de erro, como especificado

especificado.

na Eq. (3), para mitigar a assimetria,

3.1 Modelo de avaliação do VA
pela organização econômica
VA=RF+RC+T

(1)

fluir

a

melhor

comunicação
interpretação

e
do

permitir
conteúdo

informacional. O modelo da identidade
contábil

VAT

é

econométrico

e

produzirá valores de erros estimados

Em que RF é a renda das famílias;

na

RC é a renda do capital (próprio e de

contábeis VA e PIB, variando no tempo

terceiros); e T é a carga tributária.

(t=1,2,...,n).

aproximação

das

identidades

“PIB” estão os resultados obtidos

identidade contábil PIB como variável

com a Equação (2). Na coluna “Erros”

dependente.

estão os resultados obtidos com a
Equação (3). Os erros são as proxies

contábil VAT, com o termo de erro

4. Testando o modelo VAT

, captura as diferenças do saldo

Nesta seção estão reproduzidos os

quanta

resultados obtidos com a aplicação do

VA e PIB produzidas pelo critério de

modelo das Equações (1); (2) e (3).

mensuração, pelo valor residual dos

Na coluna “VA” estão os resultados

estoques não vendidos e pelo saldo da

obtidos com a Equação (1). Na coluna

balança comercial.

residual do estoque, do saldo da
balança

comercial

e

do

critério

de avaliação, por se tratar de um
modelo de valor agregado. Para a
estimação do quantum da identidade

que explicam as diferenças entre os

Agregados da DVA

Tempo

das

identidades

contábeis

GDP

Erros

13.658

14.100

54,13

4.420

15.579

16.500

-345,39

3.200

4.100

15.430

15.900

-281,71

3.150

3.900

15.021

16.300

613,03

Renda famílias

Renda capital

Carga tributária

VA

2018

5.630

2.890

3.120

2019

6.390

3.150

2020

6.110

2021

5.950

5. Considerações gerais
Este estudo reduzido sinalizou que

Ainda que o estudo seja resumido,

é

conteúdo

espera-se que ele possa contribuir com

informacional da DVA promovendo um

acadêmicos, estudantes e profissionais

rearranjo dos agregados econômicos,

de mercado no uso do conteúdo da

produção e distribuição da riqueza,

informação econômica produzida pela

para

DVA.

possível

melhorar

reduzir

o

assimetrias

entre

as

identidades contábeis VA e PIB, por
meio da divulgação do valor dos
estoques

residuais

que

compõem
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Analysis of the informational content of
the added value disclosed in the SVA
José Antonio de França

Abstract
This study, in summary, conducts an
analysis of the informational content
of the value-added (VA) accounting
identity, disclosed in the statement
of added value (SAV), as a proxy of
the accounting identity gross domestic
product (GDP). The relevant findings
of the study indicate that part of the
asymmetry between the accounting
identities, VA and GDP, can be mitigated
with a rearrangement of the economic
aggregates of the wealth produced
and distributed, and the other part

may require further study, including
of a conceptual nature. To mitigate
the effects of the existing asymmetry
between the two aggregates, VA and
GDP, the study suggests the use of the
total value-added accounting identity
(TVA) that produces the estimation
errors that explain the difference in
guidelines between the Accounting
Standards and the System of National
Accounts (SCN).
Ke ywo rds :
A d d ed
va lu e.
VA
in fo r m a t io n a l c o n ten t. As y mmetr y
be t we e n VA a n d G D P. To ta l va lu ea dde d ( VAT ).

1. Introduction
The informational content of financial
statements

guided

by

accounting

standards is one of the instruments for
monitoring micro and macroeconomic
management,

considering

the

accounting framework as a guide for
procedures for measuring economic
aggregates

within

the

scope

of

organizations and public policies.
This ordering directs the informational
content

of

each

demonstration,

whether it is a demonstration of

as

(BIGS) in measuring the country's

It is relevant to note that the SAV

inventories,

economic activity at a macroeconomic

is not formally covered by the IFRS

demonstration of economic-financial

level. The VA is also an accounting

standard

performance or social context.

identity, guided by the accounting

accounting on the planet. It, the SAV,

framework and not by the SCN, whose

is an informational content instituted

informational

the

in Brazil, of mandatory disclosure

wealth produced and distributed by

for publicly traded companies with

an economic organization, in a given

securities traded on the capital market

period of time, at a microeconomic

and, optional, for other economic

level.

entities.

a

or

dynamic

content,

demonstration

of

or

The discussion of this brief study
revolves around the demonstration
of social context called Statement
of

Added

Value

informational

(SAV),

content

whose

reveals

the

wealth generated and distributed by

content

signals

that

regulates

an economic organization, within the

However,

horizon of a period of time called

informational content of the SAV, in

fiscal year. The wealth produced by all
economic organizations, evidenced in
the SAV, represents a proxy for the gross
domestic product (GDP) generated by
the formally constituted productive
microeconomic cells operating in each
sector of the economy.
This

wealth,

signaled

by

GDP,

is

composed of the sum of all final goods
and services produced in the country's
territory, whose economic aggregates
are represented by family income,
capital income, government purchases,

The SAV reveals
the value of the
wealth produced
and distributed
by economic
organizations, in
a period of time
called fiscal year
or fiscal year, in
a microeconomic
context

consumers, but it is necessary to pay
for the maintenance of the State and
finance public policies. This definition
qualifies the GDP, in the nominal
evaluation criterion, as argued by
Froyen (2002, p. 19).
The

GDP,

by

whatever

evaluation

accounting identity is specified with
the economic variables (a) household
income, (b) debt capital income, (c)
equity income and (d) tax burden.
Although

there

between

the

are
two

similarities
accounting

because the measurement criterion

modeled by the system of national

for the GDP accounting identity is

accounts

market price, while the measurement

the

the differences between accounting
concepts

and

economic

concepts

must be observed to mitigate existing
asymmetries, such as in the concept
of profit. In accounting, profit is a
residual variable, while in economics,
profit

is

Another

an

input

relevant

to

production.

difference

to

be

mitigated, already mentioned in the
previous paragraph, is the effects of
the criterion for evaluating accounting
which

in

economics

is

the GDP accounting identity, the VA

as argued by Froyen (2002, p. 30),

by

wealth, at a microeconomic level,

Similar to the model that defines

identities, there are also differences

guided

relevant

market price and in accounting is cost.

criterion, is an accounting identity

(SCN),

the

the generation and distribution of

identities,

trade balance and tax burden that,
directly and/or indirectly, burdens all

despite

global

UN and managed by the Brazilian

criterion

for

the

Institute of Geography and Statistics

identity is cost price.

VA

accounting

2. SAV informational content
The SAV reveals the value of the wealth
produced and distributed by economic
organizations, in a period of time
called fiscal year or fiscal year, in a
microeconomic context. The formation
of wealth starts from the difference
between

the

represented

value
by

of

production,

revenue,

and

the

costs transferred from other economic
entities, which is sufficient, if not to
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eliminate, to mitigate the effects of

block, in economic terms, the wealth

Where C is household consumption;

double counting in the measurement

produced is the difference between

I

of economic aggregates. Hence the

production (gross revenue) and the

organizations; G is government spending

consideration that this informational

inputs consumed in production. In the

content of the SAV is a good proxy

second block, distributed wealth is the

So, as can be seen, there is a relevant

to reveal the wealth produced and

algebraic sum of household income, tax

difference

distributed at an aggregate level, if the

burden and capital income. All these

calculating the VA and GDP accounting

wealth of all economic organizations is

aggregates are shown as a result of a

taken together.

fiscal year. It is in this temporality that

From the conceptual side of profit
(positive or negative), guided by the
accounting framework, it is interesting
to observe that there may be a negative
generation of wealth and, in this case,
the aggregates of wealth distribution,
such as household income and thirdparty capital income, are financed by
equity or by the entropy of assets that
is consumption of capital. So, in this

one of the asymmetries between the
two accounting identities, GDP and VA
resides, which is the residual balance
of production not yet sold, which the
accounting

identity

PIB

evaluates

at market price and the accounting

is

the

investment

of

economic

and (X-M) is the trade balance.

between

the

models

for

identities shown in Eq. (1) and Eq. (2).
This difference indicates that the wealth
produced and distributed by the two
models is not equivalent.
In the search for a convergence between
the two models, a total VA model (TVA)
is proposed, with the introduction of an
error term, as specified in Eq. (3), to
mitigate asymmetry, flow communication

entity VA evaluates at cost. From

and

this context, the algebraic model that

information content. The TVA accounting

defines the added value demonstrated

identity

by the SAV can be specified as such.

allow

better

model

is

interpretation
econometric

of
and

will produce estimated error values in
the approximation of the VA and GDP

scenario, there is a revelation that

3.1 VA assessment model by the

accounting identities, varying in time

the wealth distributed as household

economic organization

(t=1,2,...,n).

income and debt capital income is
financed by the consumption of assets

VA=RF+RC+T

(1)

that reduces the capital stock, moving

Where HI is household income; CI is

it away from the “steady state” that

capital income (own and third parties);

suggests balance, as discussed by

and T is the tax burden.

Mankiw (2008 – p.142).

Thus,

the

specification

of

the

accounting identity TVA, with the error

The specified model is for the VA of

term , captures the differences in

informational

an economic organization. The model

the residual balance of the inventory,

content of the SAV allows observing,

is deterministic because it has only

the balance of the trade balance and

in an objective way, the movement of

inputs and produces a single set of

the evaluation criterion, as it is an

synergy or entropy of assets (capital

outputs and, therefore, does not admit

added value model. To estimate the

stock) signaling growth or reduction of

an error term.

quantum of accounting identity TVA,

In

this

context,

the

the economic organization.
3. Models of accounting identities
Starting from the vertical demonstration
of the SAV, two large blocks of
economic aggregates are observed:
the first block refers to the wealth
produced, and the second block refers
to the wealth distributed. In the first

Now, observe the GDP accounting
identity model, specified in Equation

the quantum of accounting identity
GDP is used as a dependent variable

(2), which also presents itself as a
deterministic model because it has
defined inputs and admits a single
output set, but broader than the VA
accounting identity model.
GDP=C+I+G+(X-M)

4. Testing the TVA model
In this section are reproduced the results
obtained with the application of the model
of Equations (1); (2) and (3). In the “VA”

(2)

column are the results obtained with

obtained with Equation (3). Errors are

accounting identities produced by the

the results obtained with Equation (2).

the proxies that explain the differences

measurement criterion, by the residual

In the “Errors” column are the results

between the quanta of the VA and GDP

value of unsold inventories and by the
balance of trade.

Agregados da DVA
Year

SAV Aggregates

Error

13.658

14.100

54,13

4.420

15.579

16.500

-345,39

3.200

4.100

15.430

15.900

-281,71

3.150

3.900

15.021

16.300

613,03

Household
Income

Capital Income

Tax Burden

VA

2018

5.630

2.890

3.120

2019

6.390

3.150

2020

6.110

2021

5.950

5. Final considerations
This

reduced

study

indicated

that it is possible to improve the
informational

content

of

the

SAV

by promoting a rearrangement of
economic

aggregates,

production

and distribution of wealth, to reduce
asymmetries between the accounting

of a conceptual nature.
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Fale um pouco sobre a Contabilidade
e seu histórico profissional, como
iniciou na área e quais foram os mais
relevantes aprendizados que ela lhe
proporcionou.
Sandra Elvira Gomes Santiago – A minha
formação acadêmica na área compreende
o

curso

de

Ciências

Contábeis,

na

Universidade Federal de Sergipe (UFS);
uma

pós-graduação

em

Auditoria

e

Controladoria Contábil (UFS); e um MBA
em

Gestão

Financeira

(Universidade

Tiradentes).
Tenho mais de 25 anos de trabalho
como contadora, atuando em várias
especialidades

da

contabilidade.

Paralelamente a isso, sempre procurei
dedicar um pouco do meu tempo à classe
contábil de Sergipe e do Brasil.
Tenho orgulho de lembrar que iniciei os
trabalhos da Comissão da Mulher do

Atualmente, tenho
a honra de presidir
a Fundação
Brasileira de
Contabilidade.
Porém, meu
trabalho na FBC,
como membro de
comitês, já dura
12 anos. Nesse
tempo, conheci a
fundo o papel e a
importância que
tem a Fundação
para a ciência
contábil brasileira

Conselho Regional de Contabilidade de
Sergipe, juntamente com uma comissão
de mulheres muito dedicadas. Fui a
coordenadora do grupo e um destaque
do nosso trabalho foi levar o Encontro
Nacional da Mulher Contabilista para
Aracaju, em 2005. A semente desse
trabalho que nós plantamos segue dando
frutos até hoje, com a atual Comissão da
Mulher do CRCSE.
Atualmente, tenho a honra de presidir
a Fundação Brasileira de Contabilidade.
Porém, meu trabalho na FBC, como
membro de comitês, já dura 12 anos.
Nesse tempo, conheci a fundo o papel e
a importância que tem a Fundação para
a ciência contábil brasileira.
Ao

longo

de

minha

carreira,

a

contabilidade tem me ensinado muito e
ampliado a minha visão sobre o alcance
da profissão. Como ciência social, a

parte

dos

números

e

Sandra Santiago – No início da nossa

e aprovação do Conselho Diretor, das

de informações de caráter econômico

gestão à frente do Conselho Diretor, sem

nossas metas.

para estudar o comportamento das

dúvida, o primeiro e mais importante

riquezas que constituem o patrimônio

passo foi estruturar o planejamento

de uma entidade, mas as suas variáveis
analíticas chegam a fatores que dizem
respeito à sociedade em geral, a exemplo
dos aspectos ambientais, sociais e de
governança corporativa – conhecidos

estratégico da FBC. Para isso, partimos
de um modelo de gestão estratégica
participativa

e,

então,

fizemos

o

alinhamento dos processos, das pessoas

da FBC?
Sandra Santiago – Essa tarefa tem
sido, ao mesmo tempo, gratificante e
desafiadora. Tenho encontrado realização
profissional ao contribuir, com muita
dedicação, para que se transformem
em ações as metas que traçamos e
que visam ao fortalecimento da ciência
contábil no Brasil.
Já os desafios vão surgindo à medida que
trabalhamos para que a FBC cumpra a sua
finalidade institucional, que é promover o
ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a
extensão na área; estimular a produção
científica; possibilitar estudos e análises
técnicas de segmentos econômicos e
sociais em demonstrações contábeis; e,
entre outros objetivos, realizar projetos e
eventos técnicos nacionais.
Para cada novo desafio que surge, temos
buscado as soluções de forma conjunta,
com a participação dos demais membros
do Conselho Diretor, que muito têm
contribuído para o alcance das metas da

Os desafios vão
surgindo à medida
que trabalhamos para
que a FBC cumpra
a sua finalidade
institucional, que
é promover o
ensino, a pesquisa,
a pós-graduação
e a extensão na
área; estimular a
produção científica;
possibilitar estudos
e análises técnicas
de segmentos
econômicos e sociais
em demonstrações
contábeis; e, entre
outros objetivos,
realizar projetos e
eventos técnicos
nacionais

nossa gestão. Com esse dedicado grupo,
estamos superando todos os desafios
que surgem.

do

início

da

sua

gestão

na

presidência da FBC até o período
atual?

a

sua

visão

sobre

o

desenvolvimento profissional dos
contadores no Brasil atualmente e
que tendências você apontaria como
as mais relevantes neste setor?

profissional dos contadores, em qualquer
país do mundo, precisa ser contínuo, para
se manter em sintonia com a evolução da
ciência e com as demandas do exercício
contábil.

Nesse

sentido,

um

ponto

importante é ter consciência de que os
contadores e as contadoras, atualmente,
fazem

parte

de

um

ecossistema

profissional.
Essa visão, assim como as tendências
que considero mais relevantes nesse
aspecto, estão englobadas no trabalho
que

fizemos

quando

definimos

o

planejamento estratégico da FBC.
Por meio de várias discussões com os
membros do Conselho Diretor, com os
demais integrantes de grupos e com
especialistas convidados, definimos que a
missão institucional da FBC é "Fomentar
a evolução do ecossistema contábil
com ações que gerem valor" para os
profissionais da contabilidade.
Isso significa que nós pensamos que
hoje a contabilidade faz parte de um
ecossistema, o que implica dizer que hoje
as relações profissionais requerem maior
flexibilidade, adoção de soluções digitais,

e da tecnologia disponíveis. A partir daí,

fomento à inovação, à diversidade, à

conseguimos definir a missão, a visão e

equidade e à inclusão.

o propósito que vão guiar a FBC pelos
Quais são as ações mais relevantes

é

Sandra Santiago – O desenvolvimento

pela sigla ESG.

Como tem sido atuar na presidência

Qual

próximos quatro anos.

Além

disso,

quando

falamos

em

ecossistema profissional, estamos nos

Com essa definição, começamos a pôr em

referindo a uma nova cultura, mais

prática, sempre com a prévia discussão

receptiva a mudanças e que valoriza o
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contabilidade

aprimoramento de habilidades técnicas e

Nós esboçamos um futuro no qual a

outras complementares.

FBC será um “hub autossustentável de

Como você enxerga o futuro da
Contabilidade no âmbito nacional?
Sandra Santiago – A minha visão sobre
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o futuro da contabilidade está alinhada à
visão institucional da FBC, que faz parte
do nosso planejamento estratégico.
É importante salientar que, para chegar
à formatação desse documento, que
vai guiar nossas ações pelos próximos
quatro anos, nós analisamos o cenário
da entidade frente à realidade da
profissão. Tendo clara a posição de onde
estávamos, projetamos o cenário futuro,

O desenvolvimento
profissional dos
contadores, em
qualquer país do
mundo, precisa ser
contínuo, para se
manter em sintonia
com a evolução
da ciência e com
as demandas do
exercício contábil.

ou seja, onde queremos chegar.

soluções para o ecossistema contábil”.
Com
em

isso,
que

a

projetamos

um

contabilidade

cenário

continuará

a evoluir dentro de um ecossistema,
ou seja, estará conectada a outras
áreas do conhecimento e a soluções
tecnológicas, absorvendo impactos da
automação e evoluindo imersa em um
ambiente profissional em permanente
transformação.
Dentro

desse

cenário

considerado,

os contadores precisarão, de forma
constante,

estarem

preparados

para

conviver com as mudanças, adaptandose a elas rapidamente e, mais do que isso,
sendo capazes de encontrar soluções
ágeis para novos padrões de atuação.

Contadora formada pela Universidade Federal de
Sergipe (UFS), perita contábil judicial da 4ª Vara
Federal, especialista em Consultoria Contábil e
Financeira, com experiência em controladoria de
pequenas e grandes empresas, Diretora de Operações
da Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) (gestão
2018-2021) e Presidente da FBC (Gestão atual).
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Nessa resenha, temos mais uma pérola que infelizmente ainda não possui tradução para o português.
O original é do final de 2011 versões no Reino Unido, por exemplo, são de 2013. De qualquer modo, é
leitura essencial a contadores e a aspirantes a essa profissão que não desejam simplesmente reproduzir
fórmulas e procedimentos.
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e sua capacidade para a matemática em

dobradas por essência. A autora indica que

Texto que apesar de seus 10 anos é

geral, explicam como ele sistematizou não

socialistas como Marx, ou liberais como

atualíssimo,

abordagem

apenas conceitos profundos de aritmética

Schumpeter entenderam a importância

histórica como pela proposta ousada do

e geometria, mas criou um método para

do “método Veneziano” de contabilidade e

papel da contabilidade no futuro de nosso

o acompanhamento dos negócios. Em

da relevância das contas de Capital e de

planeta.

verdade, Pacioli, pela primeira vez, e na

Receitas e Despesas na estruturação das

contramão da noção de usura, gerou um

economias modernas.

tanto

pela

A autora aponta o método que chamamos

procedimento para a aferição da noção de

de escrituração por partidas dobradas,

lucro e da sustentabilidade dos negócios.

ou double-entry bookkeeping, em inglês,
como

uma

das

maiores

Na

parte

confronta

final,
com

as

Gleeson-White

nos

imperfeições

que

revoluções

A autora nos conduz pela necessidade

um sistema de contas nacionais e sua

recentes da civilização, tendo influenciado

histórica de ampliação da contabilidade

estatística fundamental - o Produto Interno

– e segundo alguns autores, motivado –

mercantil para a de contabilidade de

Bruto (PIB) – ainda precisa enfrentar, haja

o próprio Renascimento e os principais

custos, com o advento da industrialização,

vista sua inadequação para elementos de

sistemas

e de como o método de partidas dobradas

difícil mensuração monetária, mas que

sobreviveu a essa transformação e proveu

mesmo assim são fundamentais para o

clara vantagem competitiva às empresas

futuro sustentável do planeta. Eis desafio

Em poucos textos, a genialidade do grande

(e às nações) que o adotaram.

do século XXI para o sistema de partidas

promotor e, para todos os efeitos, criador
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que ajuda a construir a contabilidade como

e de forma tão agradável ao leitor. A

macroeconomia e das macropolíticas de

ramo do conhecimento.

trajetória do comerciante tornado frei,

governo, alicerçaram-se em trabalhos de
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econômicos
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e

socialismo) mais recentemente.

Boa leitura!

Desenvolver,abraçando o saber

