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PENSAMENTO

"Toda a maquinaria de débitos e créditos é
uma solução engenhosa para um problema
inexistente!" (HENDRIKSEN, 1999, p. 45)
Faz menção ao fato de que o sistema de
débito e crédito só foi criado pelo motivo
de que na época de sua invenção ainda não
se tinha uma clara noção dos números
negativos, que eram considerados absurdos
e fictícios.

Como seria a Contabilidade sem os débitos
e créditos?
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RESUMO

FERRARI, Bruno A.. Contabilidade Financeira Vs Gerencial: Um estudo da evolução

histórica da contabilidade e formação dos contadores, 2003, 53. Curso de Ciências Contábeis.
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis — SC.

A presente pesquisa busca apresentar, sob a ótica de alguns autores, a posição em
que a Contabilidade se encontra no Brasil, bem como a imagem que o contador tem perante a
sociedade brasileira. Verifica-se que de maneira geral, esta imagem não condiz com as mais
modernas atribuições dos contadores, como a função de controller, responsável pelo sistema
de informação da empresa e como parceiro dos gestores na tomada de decisão. Pode-se dizer
que a Contabilidade Moderna teve como seu "criador" o comerciante do século XIII, que
precisa de uma ferramenta de controle para melhor gerir seus negócios. Portanto, no momento
de sua criação, seu objetivo principal era suprir o gestor de informações relevantes para a
tomada de decisão, e seu único e exclusivo usuário era o interno, seu próprio criador. De
acordo com os autores consultados, durante o século XX, a contabilidade voltou-se quase que
totalmente para as exigências da clientela externa, devido ao crescimento das
regulamentações e das quantidades de relatórios externos padronizados. Ocasionado um
desvio dos objetivos originais da contabilidade, que eram basicamente controle e o
fornecimento de informações voltadas ao processo de tomada de decisão do usuário interno.
Com isso, na era da Informação, onde as empresas deveriam assegurar sua continuidade e
sucesso com a implementação de sistemas de informações gerenciais contábeis, acabam, de
maneira geral, muitas vezes carregando o peso de terem um sistema contábil criado em
resposta as exigências legais de partes externas. Entretanto esta pesquisa demonstra que este
não é apenas um problema da falta de conhecimento por parte dos administradores de
empresas, e sim um problema que começa já na formação do contador. Segundo alguns
autores, de modo geral as universidades brasileiras tam currículos que não proporcionam aos
novos contadores, uma formação com postura gerencial.

Palavras-Chaves: imagem do contador; objetivos da contabilidade; formação do contador.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 APRESENTAÇÃO DO ASSUNTO
Contador: Uma pessoa de óculos, atrás de uma mesa lotada de papéis,
introvertida, detalhista, que tem como principais atribuições apurar impostos, fazer declaração
de imposto de renda, atender a fiscalização, fazer escrituração, serviços de cartório, obtenção
de vias de documentos, elaboração de balanços indecifráveis etc.
Conforme Saladino (1996 apud HIROSHI, 1998), esta, para desgosto dos
contadores, é a definição da imagem que se forma no subconsciente coletivo do povo
brasileiro, principalmente daqueles que não trabalham com a contabilidade, quando se fala
deste profissional.
Tendo em vista as novas realidades em que vive a Contabilidade atualmente,
torna-se claro que lid uma grande distância entre a atual imagem do contador existente nas
mentes das pessoas e as suas mais modernas atribuições, como, o papel de controller,
responsável pelo sistema de informação da empresa e como parceiro dos gestores na tomada
de decisão.
A Contabilidade surgiu como uma ferramenta de controle e de informação para
apoio à tomada de decisão, tendo como único e exclusivo usuário, o interno, o próprio gestor
da entidade, e também seu criador. (I0B — TC, 1993, p.202)
Com o passar do tempo, alguns fatores contribuíram para que a contabilidade
financeira passasse a ter uma maior ênfase no atual cenário mundial, mudando também a
relação de importância dos usuários da informação contábil. O usuário interno não tem mais
exclusividade nas informações contábeis, muitas vezes, ficando em segundo plano com
relação aos usuários externos.
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Após o surgimento da "informática", a Contabilidade vem passando por
acentuadas transformações e evoluções, o que resultou em um alivio no trabalho "braçal" da
escrituração contábil, sobrando tempo para desenvolver novas técnicas de pesquisas com o
uso de métodos matemáticos e estatísticos, procurando explicação e justificação racional das
ações que sucedem no âmbito das empresas, gerando informações relevantes e com maior
rapidez e qualidade. Desenvolvendo-se a partir dai, principalmente os estudos no campo da
contabilidade gerencial, uma importante área da Ciência Contábil, ainda pouco explorada, ou
com menor ênfase, quando comparada com a contabilidade financeira, principalmente na
prática.
Na era da informação a contabilidade gerencial é a principal aliada das empresas
no acirrado mercado competitivo, onde dirigir uma empresa nos tempos atuais, sem uma boa
orientação da informação gerencial contábil, seria conforme Kaplan e Norton (1997, p. 1-2)
no mínimo, tão complicado quanto pilotar um avião a jato, sem a orientação de precisos
instrumentos de navegação da aeronave, que medem a altitude, velocidade do ar, combustível,
pressão, temperatura dos motores etc.
Tendo em vista os argumentos acima, este é um estudo que tem como tema, a
ênfase principal da contabilidade no Brasil e no mundo e sua relação com a formação do

contador, bem como as conseqüências na imagem deste profissional.
Portanto, esta pesquisa se justifica A. medida que busca o re -equilíbrio entre as
contabilidades financeira e gerencial, defendendo uma maior exploração da última por parte
dos profissionais da Area, sejam eles, os próprios contadores ou os mestres e professores das
universidades. Contribuindo desta forma, para uma renovação da imagem deste profissional
perante a sociedade, e valorizando seu trabalho.
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1.2 PROBLEMA

Tendo em vista que a atual imagem, que o povo brasileiro tem do profissional
contábil, não condiz com suas atuais atribuições, torna-se inevitável o questionamento do

porque da contabilidade ter ainda, na era da infonnação e da tecnologia, uma ênfase
acentuada na contabilidade financeira, em detrimento da gerencial.
Devido ao desenvolvimento tecnológico, principalmente na área da informática, a
Ciência Contábil Ode dar um salto na evolução de seus estudos, se tornando um campo
promissor para se atuar, com boas perspectivas de mercado quando comparada com outras
profissões em fase de saturação.

Todavia é constatado o fato de que as grandes oportunidades e nichos de
mercados que surgem no campo da Contabilidade, só aparecem à medida que há um
reconhecimento, por parte dos potenciais usuários da informação contábil, dos avanços desta
ciência. E como a imagem que o profissional contábil tem perante a sociedade não condiz
com os recentes avanços desta ciência, conforme contatado na pesquisa de Saladino, percebese que os contadores, principalmente os novos contadores, que tiveram contato com esses
avanços já em sua formação, não estão sendo capazes de disseminar para os interessados os

novos tempos em que vive a Contabilidade.
Talvez, o provável motivo do insucesso do marketing contábil é o fato de que
poucos contadores no Brasil são grandes conhecedores das ferramentas da contabilidade
gerencial, como por exemplo o Balanced Scorecard. Mesmo que um aluno tenha acabado de

concluir o curso de ciências contábeis, ele dificilmente sera capaz de contribuir notavelmente
para melhorar a enviesada imagem que o contador tem perante a sociedade, pois em geral, as
universidades brasileiras não enfatizam a contabilidade gerencial, têm curriculos baseados na
Lei das Sociedades por Ações, voltados para atender a demanda dos usuários externos.
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Não se pode negar que aos poucos esta imagem está sendo renovada, alunos e
universidades estão tendo cada vez mais sua atenção voltada para a contabilidade gerencial.
Entretanto, na Era da Informação, este é um processo mais lento do que deveria ser. Levando
em consideração que os principais responsáveis por difundir os avanços da contabilidade são
os próprios contadores, tem-se como problemática deste estudo: a falta de conhecimento da
contabilidade gerencial e técnicas de comunicação e marketing, por parte dos contadores,
pode implicar negativamente na imagem e no prestigio deste profissional perante a sociedade?

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Reforçar a importância da informação gerencial contábil no que tange ao processo
decisório, responsável pela redução das incertezas e por conduzir o gestor As melhores
decisões. Bem como demonstrar a necessidade de se enfatizar mais, na formação dos
contadores, os estudos nas areas da contabilidade gerencial, comunicação, habilidades
comportamentais e marketing. Possibilitando a este, no cenário nacional, poder desempenhar
melhor a função de contador gerencial.

1.3.2 Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo geral ter-se-á como objetivos específicos:

•

Fazer um estudo da evolução histórica da contabilidade, identificando as
razões pela qual esta ferramenta foi criada, e quais eram seus objetivos na
época.

•

Expor os dois grandes ramos da contabilidade, a Contabilidade Financeira e a
Contabilidade Gerencial, bem como os seus usuários.
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•

Investigar os principais fatores que direcionam a atual ênfase da contabilidade
financeira no Brasil e no mundo, bem como a repercussão desta na imagem do
Contador.

•

Levantar a opinião os alunos do Curso de Ciências Contábeis sobre as
disciplinas que compõem o currículo.

•

Sugerir possíveis medidas que contribuiriam para uma maior exploração e

divulgação da contabilidade gerencial.

1.4

METODOLOGIA

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi desenvolvida uma metodologia
cientifica. "Methodo" significa caminho, e "logia" significa estudo, ou seja, a metodologia é o

caminho que o estudo segue para se atingir os objetivos científicos.
Sem qualquer dúvida, pode-se afirmar que a maior parte da evolução da

civilização, deve-se aos avanços da ciência. E através dela que o conhecimento humano é
sistematizado. Só através de uma metodologia cientifica, é possível organizar as infinitas

ramificações dos conhecimentos, alinhando esses às diversas áreas da ciência. Portanto podese definir por ciência como sendo "uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de

proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se
deseja estudar" (LAKATOS, MARCONI, 1986, p.23).
Segundo o GEAE (www.geae.infir) o conhecimento humano teve um expressivo
desenvolvimento a partir do Iluminismo, movimento ideológico do século XVIII. Os
intelectuais da época acusavam de antiquada e ignorante a sociedade, o governo, a economia,
a educação, a religião e afirmavam que os homens se aperfeiçoavam graças à razão, e que,
iluminados por ela, poderiam alcançar a prosperidade e a felicidade. Por isso, insistiam na
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necessidade de ilustrar-se, educar-se racionalmente e empregar a razão para descobrir as leis
que regem a sociedade e assim poder solucionar os seus problemas.

Após estes

acontecimentos que tiveram inicio na França, pouco a pouco toda a Europa saiu da
"escuridão" dos pensamentos fanáticos religiosos e da submissão total ao controle da

monarquia absoluta, para a "luz" do pensamento cientifico, iluminado pela razão. E foi nesta

época que as pesquisas cientificas tiveram um grande salto de qualidade e quantidade.
0 Conhecimento Humano, de modo geral, torna-se cada vez mais rico A medida

que as pesquisas cientificas vão sendo desenvolvidas.
A pesquisa é uma atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da
realidade. t uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um
processo intrinsecamente inacabado e permanente. t uma atividade de aproximação
sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular
entre teoria e dados. (MINAYO, 1993, p.23)

Existem vários tipos de pesquisas cientificas. Esta monografia se enquadra como
sendo uma pesquisa cientifica. "Mono" significa um, "grafia" significa escrita, ou seja, escrito
por um. E um estudo com tratamento escrito individual. Busca cont ri buir com relevância A
ciência.

Como não se pode quantificar a imagem da Contabilidade e do Contador nem
tampouco a ênfase contábil no Brasil, assuntos abordados neste estudo, a forma da abordagem
do problema sera uma pesquisa de natureza Qualitativa e não Quantitativa.
Silva e Menezes (2000, p.20) coloca que, a Pesquisa Qualitativa:
Considera que hi uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 6, uma
vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não
pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e da atribuição de
significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de
métodos e técnicas estatísticas. 0 ambiente natural é a fonte direta para coleta de
dados e o pesquisador e o instrumento chave. t descritiva. Os pesquisadores tendem
a analisar seus dados indutivamente. 0 processo e seu significado são os focos
principais de abordagem.
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Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa é de caráter exploratório. Segundo
Gil (1991, p.21), uma pesquisa exploratória:
visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torna-lo
explicito ou a construir hipóteses. Envolvem levantamento bibliográfico; entrevistas
com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise
de exemplos que estimulem a compreensão. Assume , em geral, as formas de
Pesquisas Bibliográficas e Estudos de caso" (GIL, 1991, p.21).

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, este estudo abrange a pesquisa
bibliográfica, "quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente

de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet" (GIL,
1991, p.21).

Também, para que se atinja os objetivos desta pesquisa,

será feito um

Levantamento.
As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo
comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de
informações a um grupo significativo de pessoas a cerca do problema estudado para,
em seguida, mediante analise quantitativa, obterem-se as
conclusões
correspondentes aos dados coletados. GIL (1988, p.56)

0 instrumento de coletas de dados utilizado nesta pesquisa foi o questionário.

Segundo Silva e Menezes (2000, p.33), questionário "6 uma série ordenada de
perguntas, que deve ser respondida por escrito pelo informante."
Este questionário foi aplicado aos alunos do último ano do curso de graduação de
Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina.
Desta maneira, é possível confrontar as informações obtidas de fontes distintas,
como a opinião de diversos autores e o resultado da pesquisa exploratória, objetivando a
redução das distorções das conclusões, com uma visão mais "global" da situação em que se

encontra a Contabilidade no Brasil.

15

1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO
A pesquisa ateve-se As duas grandes Areas da Ciência Contábil: a Contabilidade
Financeira e a Contabilidade Gerencial.
Em relação As limitações existentes, cabe destacar a escassez de bibliografia que
trata a ênfase contábil na formação do contador, bem como os motivos da deficiência do
marketing contábil no Brasil. Tentou-se suprir esta carência com a aplicação de um
questionário de caráter exploratório, também limitado A turma de formandos do curso de

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) do segundo semestre
do ano de 2003.
Para se chegar As conclusões encontradas com relação A. formação do contador, a
pesquisa foi limitou-se na bibliografia de autores e na pesquisa exploratório, levando-se em
consideração que a Universidade Federal de Santa Catarina tem um dos cursos de Ciências
contábeis mais bem conceituados do Brasil, e que a realidade da média do desempenho
educacional de muitas outras instituições de ensino do pais certamente ficaria abaixo do
desempenho desta universidade.
Procurou abster-se de julgamentos, buscando relatar fatos que acontecem no
Brasil ou em outros países, principalmente com bibliografias de autores americanos, e teve-se
com premissa que grande parte dos fatos contábeis que acontecem nos Estados Unidos têm
reflexos na contabilidade brasileira. Todavia, por se tratar de um tema polêmico, o estudo
pode deixar margem para outras linhas de raciocínio, que poderão ser abordadas em futuros
trabalhos.
Quanto aos fatores destacados como responsáveis pela situação da contabilidade
no Brasil e pela imagem do profissional contábil na sociedade brasileira, procurou-se
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contemplar os principais e ou os quais a classe contábil tem autoridade ou influência para
altera-los de alguma maneira. De qualquer forma, este estudo trata o assunto de maneira

genérica, abordando os principais pontos do tema sem aprofundar nenhum especificamente.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho é composto por quatro capítulos. 0 primeiro de caráter
introdutório, contendo considerações iniciais sobre o tema da pesquisa, das quais fazem parte:
o tema, o problema e a justificativa do trabalho, a fixação dos objetivos gerais e específicos a

serem alcançados, a elucidação da metodologia utilizada, das suas limitações, bem como este
próprio tópico que relata como o estudo está organizado.

O segundo capitulo dispõe sobre a origem da contabilidade. Quem foram as
pessoas ligadas ao seu surgimento, os cenários econômicos, sociais e politicos da época, e
principalmente, quais foram os motivos

e anseios que levaram aquelas pessoas a

desenvolverem esta ferramenta tão importante no mundo dos negócios de hoje, quais eram
seus objetivos originais.
O terceiro capitulo trata da mudança dos objetivos principais da contabilidade
com o surgimento dos demais usuários da informação contábil, principalmente no último
século, devido as regulamentações da contabilidade resultando no foco contábil nas
exigências dos usuários externos. E também aborda as duas principais areas da Contabilidade,
a Financeira e a Gerencial, destacando a importância da utilização da última no ambiente
competitivo.

O quarto capitulo relata os resultados da pesquisa aplicada aos acadêmicos do
curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, analisando, segundo
a opinião dos alunos, a existência de alguma ênfase curricular na a na formação do contador,
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as disciplinas que deveriam ser mais exploradas e as que poderiam ser substituidas, as áreas
de conhecimento que o currículo não aborda de modo satisfatório e o ponto de vista dos
acadêmicos com relação à situação dos serviços contábeis prestados no pais.
Por fim são apresentadas as conclusões e recomendações do estudo seguidas das
referencias dos materiais consultados e do anexo contendo o modelo do questionário aplicado
aos alunos.

2

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONTABILIDADE
Este capitulo tem por objetivo revelar o motivo pelo qual a contabilidade foi

criada, bem como os cenários econômicos, sociais e politicos da época, quais eram os
objetivos originais da utilização da contabilidade antes do aparecimento dos usuários

externos, das regulamentações e suas variações ao longo do tempo. Busca-se identificar quais
fatores levaram a contabilidade a atingir sua posição atual.

2.1 0 SURGIMENTO DA CONTABILIDADE ANTIGA
Conforme Schmidt (2000, p. 15), foram descobertos, recentemente, vestígios de
sistemas contábeis na pré-história, durante o período mesolitico. Este período, compreendido
entre 10.000 e 5.000 anos antes de Cristo, ficou marcado pelo aquecimento do clima da Terra,
pondo fim ao período glacial. Mudanças climáticas ocasionaram o aparecimento das grandes
comunidades nas terras baixas do Oriente Próximo, aumentando assim a produtividade do
cultivo agrícola e da criação de animais, gerando o aumento da necessidade de controle dos
bens gerados.
Em sítios arqueológicos do Oriente Próximo, foram encontrados materiais utilizados
por civilizações pré-históricas que caracterizavam um sistema contábil utilizado
entre 8000 a 3000 a.C., constituído de pequenas fichas de barro. Essas escavações
revelaram fatos importantes para a Contabilidade, colocando-a como mola
propulsora da criação da escrita e da contagem abstrata. [...].
Essa nova fase do desenvolvimento do homem na Terra, principalmente nas Areas
mais férteis, como a antiga Pérsia e a Mesopotamia, criou uma necessidade até então
pouco considerada: o controle do produto da agricultura e da criação de animais. Era
necessário um sistema para registro da localização dessas mercadorias, de seus
proprietários e das possíveis dividas surgidas com suas transferências e direitos dos
antigos proprietários. Todas essas novas situações deveriam ser identificadas e
registradas pelos homens pré-históricos. Mas seria isso possível, se ainda não
existiam a escrita e a contagem em sentido abstrato? A resposta a esta pergunta pode
estar em trabalhos de pesquisa arqueológica, que, mesmo não tendo a intenção
original de buscar esta resposta, acabaram deparando-se com a origem da
contabilidade. (SCHMIDT, 2000, p.15).
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Na antiga Suméria, já se praticavam algum tipo de partida dobrada em 3200 a.C.

As transferências das fichas de barro representavam as transações comerciais, refletindo a
entrada ou a saída fisica de ativos. (SCHIMIDT, 2000)
"Por volta do ano de 2000 a.C., os livros e documentos comerciais já eram
obrigatórios no Egito,

Os egípcios deram um grande passo no desenvolvimento da

Contabilidade ao escriturarem suas contas com base no valor de sua moeda, [...]".
(SCHIMIDT, 2000, p.22).
Ainda conforme o autor, certamente está foi umas das primeiras intervenções do
Estado na contabilidade, e também uma das primeiras vezes que se efetuavam lançamentos
em valor da moeda local da época. Fato que ocorreu também na Ilha de Creta, onde foram
descobertos registros contábeis na forma de tábuas de argila, indicando que o Estado
controlava toda a produção, por meio de registros contábeis feitos de forma sistematizada, o
que possibilitava um apurado conhecimento do patrimônio estatal.
Outro exemplo da utilização da contabilidade pelo Estado na antiguidade que
pode ser citado, ocorreu na Grécia, onde encontraram um dos documentos contábeis mais
evoluídos, datando de 454 a 90 a.C., onde eram relacionados todos os contribuintes de

impostos do império grego. "0 desenvolvimento do Estado grego trouxe maior necessidade

de controle sobre o recebimento de impostos e a prestação de contas à população. Tal
necessidade estimulou o desenvolvimento da Contabilidade na Grécia." (SCHMIDT, idem)
O estudo da evolução da contabilidade deixa claro que a intervenção do estado na

contabilidade resultou em grandes avanços nas técnicas contábeis, através sa sistematização

dos registros.
A fase da Contabilidade Antiga " [.. .] espelha o reconhecimento da necessidade do
homem em contar seu patrimônio, registrar suas operações e fazer previsões a medida que a
sociedades e os Estados se expandirem ao redor da Terra." (BEUREN, 2003, p.23)
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Alguns autores como Si (1997), defendem a idéia de que a contabilidade nasceu
com a civilização, e que seus progressos acompanham a evolução do ser humano.

2.2 0 INICIO DA CONTABILIDADE MODERNA
Schmidt (2000) conta que no século I, as incursões ao norte da China
desencadearam uma séria de invasões que ameaçaram as civilizações na Grécia, Roma, China,
Pérsia, India e Egito, pelos quatro séculos seguintes. No século V d.C., os impérios clássicos
da Eurdsia (conjunto continental formado por Europa e Asia) viveram uma profunda crise,
que resultou no retrocesso da civilização, do Mediterrâneo A China. As economias dessas
regiões regrediram a ponto de se tornarem economia de subsistência, principalmente a Europa

que permaneceu atrasada. Assim como todo ramo do conhecimento que evolui com o
desenvolvimento da cultura humana, a Contabilidade permaneceu sem avanços neste peiodo.
Ainda conforme o autor, como forma de conter a ascensão do islamismo, um dos
eventos mais significativos e de maior repercussão da história medieval moderna, os cristãos
do Ocidente, no intuito de expulsar os mulçumanos na Terra Santa, empreenderam as
Cruzadas, dando inicio A guerra santa. Fato que, apesar das catástrofes que arrasaram os
estados cristãos do Oriente, contribuiu para o renascimento do Mediterrâneo como via
marítima, o que resultou em um grande aumento das atividades comercias das cidades

costeiras de Itália. Entre elas, Veneza se destacou com a supremacia comercial de toda a costa
oriental, e Florença, como um grande centro industrial.
Cessadas as invasões, a situação logo se inverteu, sendo que o final do século X
foi muito marcante para a Europa como um período de recuperação, principalmente
econômica. A base desta recuperação foi a produção agrícola, com a abertura de novas terras
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para a lavoura. Excedentes agrícolas tornaram-se disponíveis para o comércio, o que
estimulou a fundação e o crescimento de cidades, de mercados e de feiras. Com o aumento da
atividade econômica, cresce também a importância da Contabilidade. Aparecem as primeiras
grandes empresas, a Contabilidade passou a ser um instrumento sistematizado de informação
de várias atividades empresariais, e não mais era utilizada como um instrumento isolado e
fragmentado de registro de movimentação de bens. (SCHMIDT, 2000)
Com a intensificação das atividades comerciais, tanto os comerciantes como os
consumidores necessitavam do controle de suas mercadorias, de seus negócios, do fluxo das
entradas e saídas de caixa, que era cada vez maior. Com isso a Contabilidade desapontou
como o instrumento capaz de fornecer as informações necessárias para o gerenciamento dos
negócios, criando naturalmente sistemas de controle para todas as movimentações
patrimoniais das empresas, suprindo a necessidade de controle desencadeada.
Foi nesta época que a contabilidade se fixou como um instrumento útil de controle
patrimonial, com o surgimento das primeiras grandes obras de contabilidade.
"0 século XIII foi o período que marcou o fim da Contabilidade Antiga e o inicio
da Contabilidade Moderna." (MELTS, 1950 apud SCHMIDT, 2000, p. 23)
Portanto, a Contabilidade Moderna pode ser vista, como o resultado de mudanças
sociais e econômicas vividas no norte da Itáli a, e o sistema das partidas dobradas foi o avanço
da Contabilidade em resposta aos novos e complexos problemas enfrentados pelos homens de
negócio a partir desta época.
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2.3 0 MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS

Como ficou demonstrado anteriormente, os primeiros indícios da utilização do
método das partidas dobradas encontrados correspondem a artefatos pré-históricos. Entretanto
o uso generalizado desse sistema de registro contábil só ocorreu com a chamada revolução

comercial do século XII.

Dois grandes motivos podem ser apontados como propulsores do desenvolvimento
dos sistemas contábeis de partidas dobradas:
1. 0 desenvolvimento econômico da área geográfica abrangida pelas cidades de
Veneza, Gênova, e Florença, criando um ambiente de negócios e um nível
comercial bem mais sofisticado que o conhecido até então e dando origem a
uma demanda por sistemas contábeis mais sofisticados.
2. A aprendizagem da tecnologia da impressão de livros na Alemanha e sua rápida
disseminação para os grandes centros comerciais da Europa, principalmente
para o norte da Itália
[...]. 0 Renascimento (movimento que, no começo dos tempos modernos, procurou
renovar não só as ates plásticas e as letras, mas também a organização política e
econômica da sociedade) e capitalismo criaram novas condições sociais, permitindo
que mais pessoas acumulassem bens e riquezas. Essa nova situação teve implicações
nos negócios e, sem dúvida, nas praticas contábeis. (SCHMIDT, 2000, p 25)

Conta Schmidt (2000), que entre os tempos modernos, um dos primeiros registros
do uso de sistemas contábeis com partidas dobradas, data de 1340, na cidade de Genova.
Desenvolvido por um funcionário público responsável pela tesouraria da cidade por um ano.
"As cidades como Florença e Gênova, entre outros centros comercias, também
desenvolveram o sistema de partidas dobradas, independente do sistema veneziano
apresentado por Pacioli." (SCHMIDT, 2000, p.25)
Entretanto, mesmo que este sistema tenha sido desenvolvido em mais de urna
cidade simultaneamente, Veneza tornou-se conhecida mundialmente devido A publicação de
primeiro livro a apresentar o sistema, e Pacioli, com sua obra, tornou Veneza e a si mesmo,
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imortais para todos os estudiosos da Contabilidade, dando inicio à história do pensamento
contábil.

Foi através dos primeiros livros impressos de contabilidade, especialmente a obra
de Pacioli, que possibilitou o desenvolvimento da primeira escola de pensamento contábil, a
Contista, movimento que reuniu contadores sob uma mesma linha de pensamento.
Desde o século XV até o século XVIII, as teorias de contabilidade eram
praticamente as mesmas apresentadas no livro de Pacioli. As preocupações destes primeiros
autores, eram basicamente a apresentação de alguns exemplos de como se registrar
transações, por meio de partida simples ou dobrada, em livros contábeis. A contabilidade
resumia-se no processo de escrituração e nas técnicas de registro por meio de um sistema de
contas. (SCHMIDT, 2000, p.29)

2.3.1

Luca Pacioli — Sua vida e sua obra
Entre os autores da Escola Contista do pensamento contábil, estava um frei

franciscano chamado Irmão Luca Pacioli. Todos os alunos do curso de Contabilidade já
devem ter ouvido, ou it'd() ouvir falar deste autor tão importante para a Ciência Contábil.
Entretanto, poucos sabem quem foi exatamente este homem, e quanto exatamente a
contabilidade deve seu desenvolvimento a ele.
Muitos atribuem a ele, o titulo de "pai" da contabilidade e inventor do método das
partidas dobradas. Outros dizem que ele não passou apenas na primeira pessoa que escreveu
um livro descrevendo o método.
Este tópico do trabalho tem o intuito de esclarecer dúvidas quanto à figura de
Luca Pacioli.
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Não se sabe ao certo a data precisa de seu nascimento, que oscila entra 1445 e
1450, na cidade de San Sepolcro na Itália. (SCHIMIDT, 2000)
Luca Pacioli adquiriu conhecimentos matemáticos provavelmente quando foi
aluno de Piero della Francesca, e se aprofundou na matéria na cidade de Veneza, sob a
direção de Domenico Bragadino. Seus conhecimentos em contabilidade também se iniciaram
nesta época de aprendizado matemático, uma vez que, principalmente na região de Veneza, a
contabilidade era ensinada como uma forma de aplicação prática da matemática.

(SCHIMIDT, 2000)
Ainda conforme o autor, em 1465, hospeda-se na casa do comerciante Antonio

Rompiasi, na cidade Veneza, onde começa a lecionar matemática aos três filhos do
comerciante, e também a trabalhar no estabelecimento comercial de Rompiasi, onde adquire
todo o conhecimento mercantil da época, o que foi muito importante para a preparação de
seus futuros livros.
No ano de 1468, tornou-se leitor público de matemática e canônico em San
Marco. Dois anos depois escreveu seu primeiro tratado de matemática. Torna-se Frade em

Roma em 1474, ensinando com sucesso em paróquias de várias cidades. (SCHIMIDT, 2000)
Seu temperamento irrequieto o leva para várias cidades. De 1475 a 1475 lecionou

matemática em Perudia. Em 1481, foi para Zara, onde escreveu um livro de álgebra
denominado Dei casi piú sutili e forti. Em seguida, sua fama o leva a Nápoles em 1490 e a

Pádua em 1493. (SCHIMIDT, 2000)
Sua peregrinação é interrompida por uma ordem de transferência para Assis, sob
pena de excomunhão e suspensão do magistério em caso de recusa. Sem opção ele obedece,
mas um ano depois, em 1494 ele volta a Veneza, onde publicou, "impresso na tipografia de

Paganino de Paganino, sua maior obra, venerada por mais de cinco séculos, La Summa de
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Arithmetica, Geomatria, Proportioni et Proportionalitd, dedicada ao Duque de Urbino. A

primeira edição é datada de 10 de novembro de 1494." (SCHMIDT, 2000, p. 35)
Por esta obra, Luca Pacioli deve a fama que tem hoje entre os estudiosos de
contabilidade. No entanto, esta monumental obra, nem se quer era uma obra especifica de
contabilidade. Era tratava de conhecimentos matemáticos e tinha um capitulo, denominado
Tratactus Particularis de Computis et Scripturis, que tratava da escrituração contábil e do

método das partidas dobradas.
"Mas ninguém pode crer que o primeiro tratadista de contabilidade tenha de ser
forçosamente o seu inventor, pois quando muito será seu primeiro expositor." (MONTEIRO,
p. 17)
Porém, nem o primeiro expositor pode-se dizer que Pacioli foi, uma vez que antes
dele havia pelo menos Benedetto Cotrugli, que escreveu um manuscrito que inclui as contas
de partidas dobradas, no castelo de Serpico, datado de 1458. (SCHIMIDT, 2000)
No entanto, cabe a Luca Pacioli o grande mérito de ter sido o primeiro a fazer um
livro falando de contabilidade, de modo a apresentar um instrumento impresso, de mais fácil
penetração na sociedade do que um simples manuscrito. Publicada, poucos anos após o
surgimento das primeiras prensas em Veneza, o que indica a importância de sua obra.
No convívio de Duque Lodovico Sforza, entre 1496 e 1499, Pacioli conheceu
Leonardo da Vince, com o qual criou estreita amizade. (SCHIMIDT, 2000)
Conforme o autor, entre outras publicações e tranferencias, Frei Luca Pacioli foi
chamado a Roma pelo Papa Leão X para ensinar matemática no arquigindsio, junto A Corte
Pontificia, onde reencontrou seu amigo Leonardo da Vince e recebeu a proteção e confiança
do Papa pelo seu destacado trabalho.
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Toda a ciência, de facto, [...], provém do homem, mas é sempre, mais ou menos,
uma conquista coletiva, o produto de uma experiência e de uma elaboração
acumulada e transmitida de geração em geração. De certo que nem todos os homens
contribuem por igual para o surto e progresso das ciências e das técnicas, antes, pelo
contrário, havendo alguns que, pelas suas teorias e inventos, constituem macros
notáveis do pensamento e da acção humana nesses campos, mas seria errado olvidar
que esses seres excepcionais herdaram uma valiosa experiência dos seus
antecessores, no conhecimento da qual fundaram as suas lucubrações.
(MONTEIRO, 19??, p.16)

Portanto, pode-se dizer que o Frei Luca Pacioli foi um grande matemático do
século XV e "universalmente conhecido por ter incluído, em sua Summa, o tratado XI,
intitulado 'De computis et scriptus', no qual está inserido o método contábil de registro de
partidas dobradas, conhecido na época como o método de Veneza." (SCHMIDT, 2000, p.36)
Embora muito se diga que Pacioli foi o criador das partidas dobradas, ele na
verdade foi o primeiro grande divulgador desse sistema contábil de registro, principalmente
pelo fato de a época de criação de sua obra coincidir com o surgimento das primeiras prensas
na cidade de Veneza.

2.4

A IDADE DA CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL

Muitos autores, entre eles Me lis (1950, apud SCHMIDT, 2000), defendem a idéia
de que entre 1494 e 1840 a contabilidade sofreu poucos avanços, período esse chamado como
Idade da Estagnação Contábil.
Neste período, o método das partidas dobradas foi disseminado por todo o mundo,
tendo sua adoção consolidada. Ele foi considerado superior a outros métodos pois "era capaz
de ordenar a classificação dos dados contábeis e, especialmente, fornecer resumos concisos da

posição corrente dos negócios. Esse método foi capaz de trazer um ordenamento para a vida
econômica das empresas." (SCHMIDT, 2000, p.49)
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A partir do final do século XV, as cidades italianas começaram a decair
politicamente e economicamente, uma vez que com o descobrimento do Novo Mundo e a
abertura de novas rotas de navegação, os centros comerciais deslocaram-se para a Espanha e
Portugal, e naturalmente o sistema italiano de partidas dobradas também se espalhou para
outros países. (HENDRIKSEN, 1999, p.45)
Melis (1950, apud SCHMIDT, 2000, p.29) conta que a Idade da Estagnação
Contábil compreende os anos de 1494 (publicação da obra de Pacioli) e 1840 (publicação da

obra La contabilità applicata all ammistrazioni private e pubbliche, de FrancescoVilla). Essa
caracterização de período de estagnação "6 um pouco injusta, porque esse período iniciou-se

como uma era de descobrimento e encerrou-se com uma era de revolução." (HENDRIKSEN,
1999, p.45)
Vários fatores contribuíram para que a Contabilidade se consolidasse corn uni ut I

instrumento de auxilio no gerenciamento dos negócios. Ela firmou-se com um sistema de
informação capaz de fundamentar a base do processo decisional e analítico das empresas.

2.5

OS NOVOS RAMOS DA CONTABILIDADE
0 poder das cidades-estado italianas que impedia a participação de outros países

da Europa no comércio do mediterrâneo, provocou uma procura por novas rotas comerciais
por parte de países como Portugal e Espanha seguidos pela Inglaterra, período que foi
chamado de a Era do Descobrimento.

As necessidades fmanceiras das viagens desses grandes exploradores levaram ao
desenvolvimento da empresa de capital conjunto, que teria uma importância muito
grande para a contabilidade. [...] predecessoras das modernas sociedades por ações.
[...]. Em 1673, o Código Comercial francês exigia que todas as empresas fizessem
um balanço pelo menos a cada dois anos. Como a possibilidade de transferência,
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estabelecia-se o mundo do investidor, o principal usuário da prática moderna de
divulgação financeira. (HENDRIKSEN, 1999, p.46)

Outro evento importante para a contabilidade neste período foi o advento da

Revolução Industrial, que marcou o fim da Era da Estagnação Contábil.
Não se pode dizer as causas exatas que resultaram na Revolução Industrial,
entretanto, pode-se apontar prováveis fatores, como o aumento da população com o declínio
da incidência de peste, que resultou em um aumento da demanda de alimentos. A manufatura

começou a se desenvolver para atender a demanda cada vez mais crescente por alimentos.
Fazendas e fabricas cada vez maiores, exigindo mais e mais equipamentos e invenções. Mais
capital era necessário para financiar os investimentos, e os bancos começaram a surgir para

fornece-lo. Em 1773, foi criada a Bolsa de Valores de Londres, seguindo-se da Bolsa de Nova
Iorque logo depois, em 1792. (HENDRIKSEN, 1999, p.46-47)

2.5.1

Efeitos sobre a Contabilidade
Com o advento da atividade fabril e da produção em massa, o aumento de ativos

fixos se transforma em custo significativo do processo de produção e distribuição. Torna-se
importante o conceito de depreciação, não muito utilizado até então.

A medida que aumentava a necessidade de informação gerencial sobre custos de
produção e custos a serem atribuidos à avaliação de estoques, o mesmo acontecia
coma necessidade de sistemas de contabilidade de custos. A exigência de grandes
volumes de capital, demandando a separação de investidor e administrador,
significou que um dos principais objetivos da contabilidade passou a ser a
elaboração de relatórios a proprietários ausentes. As informações financeiras, que
tinham sido geradas principalmente para fms de gestão, passaram a ser demandadas
cada vez mais por acionistas, investidores, credores e pelo governo. Portanto, o lucro
como retorno aos investidores precisava ser distinguido de um retomo de capital aos
proprietários. As grandes exigências de capital também conduziram à criação da
sociedade por ações, com o tempo, a auditorias obrigatórias. (HENDRIKSEN, 1999,
p.47)
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Com a Revolução Industrial, surge uma grande necessidade de se controlar os
custos de produção, e como conseqüência, a função do contador torna-se mais complexa.
“

para o levantamento do balanço e apuração do resultado, não dispunha agora tão facilmente

dos dados para poder atribuir valor aos estoques; seu valor de 'Compras' na empresa
comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção."
(MARTINS, 1996, p.20).
Embora a contabilidade de custos seja a base da contabilidade gerencial, Martins

(1996, p. 21) conta que "a preocupação primeira dos Contadores, Auditores e Fiscais foi a de
fazer da Contabilidade de Custos uma forma de resolver seus problemas de mensuração

monetária dos seus estoques, não a de fazer dela um instrumento de administração."
Entretanto, ainda conforme o autor, devido ao crescimento das empresas, a
contabilidade de custos passa a ser considerada uma eficiente ferramenta de gerenciamento.
Todavia, o fato de que esta nova visão da utilidade da contabilidade de custos só foi
considerada a algumas décadas, indica que ainda lid muito a ser desenvolvido nesta Area.
Martins (1996), ressalta ainda que o controle e a ajuda na tomada de decisão são
as duas funções relevantes desta nova visão da contabilidade de custos. "Com o significativo
aumento da competitividade que vem ocorrendo na maioria dos mercados, [...], os custos

tornam-se altamente relevantes quando da tomada de decisões de uma empresa."
Considerando que a contabilidade de custos é a base da contabilidade gerencial,
pode-se dizer que, a partir deste ponto, contabilidade se ramifica em duas grandes áreas.
Claramente se observa a existência da contabilidade interna e externa, representada pelas
contabilidades gerencial e a financeira respectivamente. A primeira, neste momento
representada pelo controle e mensuração de custos.

3

A ÊNFASE DA CONTABILIDADE NO BRASIL
0 principal fator que contribuiu para existência de uma ênfase na contabilidade

financeira foi sem dúvida a regulamentação da contabilidade, que acaba por influenciando já
na formação dos novos contadores, e conseqüentemente, de maneira geral, nas práticas

contábeis realizadas no mercado.

3.1

A REGULAMENTAÇÃO E SEUS EFEITOS NA FORMAÇÃO DO CONTADOR
A interferência do governo nas regras da contabilidade não é algo recente. Pode-se

dizer que um importante passo da contabilidade em relação à regulamentação ocorreu após a
crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de New York.
Na época, parte do problema que ocasionou a quebra da bolsa foi atribuida à falta
de uma legislação mais rígida que estabeleça a regulamentação e padronização da
contabilidade, impedindo que os acionistas sejam iludidos quanto ao verdadeiro valor de seus
investimentos. (HENDRIKSEN, 1999)
Segundo Hendriksen (1999, p.58), a partir de 1 de julho de 1933, uma das
exigências impostas pelo Instituto Americano de Contadores (AIA) para todas as empresas
que solicitassem registro na bolsa de valores, seria apresentar demonstrações financeiras
acompanhadas de pareceres de auditores, que verificariam se as demonstrações estavam se
acordo com as práticas contábeis aceitas (Verification of Financial Statements), publicada em

1929 pelo FRB (Federal Reserve Board), uma espécie de banco central controlado pelo
governo do pais.
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No Brasil, uma das primeiras ações do governo em favor da regulamentação
contábil ocorreu na época do Império.
Uma das primeiras manifestaçaes contábeis brasileiras ocorreu no remado de D.
João VI. Quando da instalação de seu governo provisório, em 1808, [...], foi
publicado um alvará obrigando os Contadores Gerais da Real Fazenda a aplicarem o
método das partidas dobradas na escrituração mercantil. [...].
Analisando a evolução contábil no Brasil, percebe-se que, desde o inicio, fica
patente a interferência da legislação, que sempre acompanhou a contabilidade
nacional em seus meandros. (SCHIMIDT, 2000, p.205)

Schmidt (2000) conta ainda que a primeira Lei das Sociedades por Ações
brasileira foi instituída como Decreto Leia n° 2.627 de 1940, e pôs fim a até então,
amplamente discutida, padronização dos balanços. Seis anos mais tarde, um outro Decreto
Lei, de n° 9.295, estabelece a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de
Contabilidade no dia 27 de maio de 1946.
"Os Conselhos Regionais de Contabilidade, [...] têm como finalidade: fiscalizar o
exercício da profissão contábil e de efetuar registros dos profissionais da Contabilidade e das

empresas de serviços contábeis." (CRC-RS, 1999)
Conta Schmidt (2000), que o ano de 1976 marcou uma nova fase para o
desenvolvimento da contabilidade no Brasil devido a publicação, no dia 15 de dezembro, da
nova lei das Sociedades por Ações, que procurou criar um estrutura jurídica para o
fortalecimento do mercado de capitais no pais, "imprescindível à sobrevivência da empresa
privada na fase atual da economia brasileira."
Para Schmidt (2000), "a participação da legislação, especialmente do imposto de
renda, no desenvolvimento dos procedimentos contábeis, ficou cada vez mais evidente ao
longo dos anos." Evidentemente que esta interferência acabou influenciando na formação dos
contadores, pois passou a ser requisito básico deste profissional conhecer a Lei das
Sociedades por ações. Conseqüentemente as universidades revisaram seus currículos para que
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os principais procedimentos contábeis descritos pela lei fossem abordados por seus
professores, bem como a ênfase nas demonstrações contábeis obrigatórias.
Para Iudicibus (1994 apud SCHMIDT, 2000, p.34), um dos motivos que levaram
a forte intervenção do governo na contabilidade, foi que "[...] devido A inoperkwia, até um
passado recente, de nossas associações de contadores, o governo teve de tomar a iniciativa
[...1".
0 grande drama é que o Estado ficou tio feliz e à vontade com a estrutura da
contabilidade que passou a se sentir no direito de também criar regras de tal forma
que o seu objetivo especifico fosse melhor alcançado. Começou a se sentir o usuário
mais importante da informação contábil e passou, em muitos países, a ditar as regras
que no fundo objetivavam o atendimento da sua própria necessidade. Pode-se de fato
dizer que o Estado usurpou, raptou a filha do gestor patrimonial e passou a dar, em
muitos casos, as regras da sua conduta. (I0B — TC, 1993, p. 202)

Neste período, de maneira geral, a contabilidade começa a perder sua principal
identidade. Deixa de ser de um sistema informacional de apoio A tomadas de decisão gerencial
dos gestores, para ser um processo padronizado de elaboração de relatórios obrigatórios
previsto em lei. Voltada a atender usuários externos A entidade.

3.2 USUÁRIOS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Como se verificou no estudo da evolução histórica da contabilidade, os primeiros
usuários externos foram os fornecedores de créditos, que viam na contabilidade uma poderosa
ferramenta que fornecia, através das informações financeiras das entidades, certas garantias
para seus negócios, juntamente com os "proprietários ausentes", sócios das chamadas
empresas de capital conjunto.
Mais tarde, e não muito tempo depois, surge o Estado como um outro usuário
externo, que encontra na contabilidade, mesmo que ainda um tanto quanto
rudimentar, um fonte extraordinária de informações para lançamento de seus
impostos.[...]. (JOB — TC, 1993, p. 202)
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Com o surgimento de novos e distintos usuários, pode-se dizer que inicia-se
também a divisão da contabilidade em duas áreas de atuação: a contabilidade financeira, a
contabilidade administrativa ou gerencial.
Segundo Horngren (1985, p. 13) estas duas grandes Areas "teriam melhores

denominações se fossem chamadas, respectivamente, de contabilidade externa e contabilidade
interna."
A contabilidade financeira tem sua ênfase no preparo de relatórios úteis para

usuários externos à organização, como os investidores do mercado de ações, bancos e
entidades governamentais, enquanto a contabilidade administrativa enfatiza os relatórios úteis
aos usuários internos, como os presidentes, diretores e chefes de departamentos.
A tabela abaixo expõe os principais tipos de usuários contábeis as informações
mais requisitadas.
Quadro 1 - Usuário Contábil Vs Informação Contábil
TIPO DE USUÁRIO DA
META QUE DESEJARIA MAXIMIZAR OU TIPO
INFORMAÇÃO CONTÁBIL
DE INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE
Acionista minoritário
Fluxo regular de dividendos
Acionista majoritário ou com
Fluxo de dividendos, valor de mercado da ação, lucro
grande participação
por ação.
Acionista preferencial
Fluxo de dividendos mínimos ou fixos.
Geração de fluxos de caixas futuros suficientes para
Emprestadores em geral
receber de volta o principal mais os juros, com
segurança.
Entidades Governamentais
Valor adicionado, produtividade, lucro tributável.
Fluxo de caixa futuro capaz de assegurar bons
Empregados em geral, como
aumentos ou manutenção de salários, com segurança,
assalariados
liquidez.
Retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio
Media e alta administração
liquido; situação de liquidez e endividamento

confortável.
Fonte: Teoria da Contabilidade. Iudicibus (1998)
Devido ao aumento das transações do mercado de capitais, os investidores e
especuladores assumem um nível de grande importância. "Em muitos países o investidor é
hoje considerado um dos mais importantes usuários da informação contábil." (I0B, idem).
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Sem dúvida, esta afirmação deve causar um certo desconforto para os contadores
que pretendem seguir o ramo da contabilidade gerencial. Entretanto esta não é uma afirmação
isolada. "0 Fasb sustenta que os acionistas, outros investidores e os credores, são os
principais usuários da contabilidade." (HENDR1KSEN, 1999, p. 94). 0 Fasb (Financial
Accounting Standards Board) é o Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira, uma das
principais entidades regulamentadoras da Contabilidade nos Estados Unidos.
Este é um dos pontos mais relevantes a ser criticado neste estudo. Os contadores
não deveriam aceitar de maneira tão omissa esta "manobra radical" de desvio dos objetivos da
contabilidade.
A contabilidade é uma função de serviços. Auxilia a administração a trabalhar
melhor. A boa contabilidade ajuda; a mi, atrapalha e engana. Quando a
contabilidade tem por fmalidade apenas as necessidades legais ou se limita a
compilar relatórios para fms externos, serve basicamente is fmalidades fmanceiras,
e sua maior [!] utilidade para a administração desaparece. (HORNGREN, 1986,

p.23)

Desta forma, é preciso rever a atuação contábil no cenário nacional e mundial.
Analisar quais os objetivos da contabilidade, prioriza-los e verificar se os mesmos estão sendo
atingidos de maneira satisfatória. De muito pouco adiante o estudo das mutações do
patrimônio das entidades se ele não ajuda os gestores a melhor dirigir suas empresas.

3.3 CONTABILIDADE FINANCEIRA
A contabilidade financeira lida com a elaboração de relatórios de informações
dirigidas a uma clientela externa a entidade.
Entre os usuários que fazem parte desta clientela externa, merecem destaque os
acionistas, integrantes do mercado de capitais, bancos, fornecedores de créditos em geral e
principalmente as entidades governamentais. Embora os integrantes do mercado capitais
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desempenham um importantíssimo papel para a economia do pais e para a saúde financeira de

várias empresas, o principal usuário externo é sem dúvida o "Fisco", pois é ele o principal
responsável pela regulamentação da contabilidade no Brasil.
Conceitua-se contabilidade financeira como sendo:
Processo de elaboração de demonstrativos fmanceiros para propósitos externos:
pessoal externo à organização, como acionistas, credores e autoridades
governamentais. Este processo é muito influenciado por autoridades que
estabelecem padrões, regulamentadoras e fiscais, bem como exigências de auditorias
de contadores independentes (contrasta com a contabilidade gerencial).
ATKINSON, et al, 2000, p 36)

Ainda segundo Atkinson (2000), a informação contábil financeira comunica aos
agentes externos as conseqüências das decisões e das melhorias dos processos executados por
administradores e funcionários. Entretanto este processo contábil está restrito aos
regulamentos obrigatórios das autoridades externas como as agencias governamentais de
impostos.
Com isso, a contabilidade financeira tende a se prender nos princípios contábeis,

direcionando os estudos nesta área e limitando seu desenvolvimento em decorrência das
regras e normas, resultando no foco dos demonstrativos contábeis obrigatórios.
A padronização e regulamentação da contabilidade tam um papel importante para
desenvolvimento da ciência como um todo, uma vez que os demonstrativos contábeis não
teriam muita utilidade se cada contador efetuasse os registros das transações financeiras da
empresa da maneira que melhor lhe conviesse. Quanto pior seria se cada um escolhesse uma
maneira de expor os resultados atingidos com demonstrações contábeis não uniformizadas.
Desta maneira não seria possível retirar informações relevantes dos demonstrativos se não
fosse possível compara-las com outros demonstrativos de outras entidades.
Entretanto, fica claro que as atuais entidades regulamentadoras das informações
contábeis não atentam ao desequilíbrio de suas decisões no que diz respeito aos interesses da
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contabilidade financeira e da contabilidade gerencial, ou externa e interna. Como por
exemplo, o fato de não ser permitido o uso da correção monetária na contabilidade, que
acarreta em distorções nos balanços patrimoniais das empresas, prejudicando inclusive os
investidores do mercado de ações. Isso demonstra que algumas leis que regulamentam a
contabilidade foram feitas no intuito de atingir apenas os objetivos do Estado, que vê na
contabilidade uma ferramenta para lançar seus impostos sobre as empresas.
Sem dúvida, devido A. importância dos usuários externos as entidades, é de grande
importância que a contabilidade financeira siga uma padronização orientada por princípios,
leis e convenções, para que todo e qualquer usuário tenha entendimento do que está sendo
exposto, podendo assim analisar os relatórios e tomar suas decisões da melhor maneira
possível, calçado em informações apropriadas.

Todavia, é constatado o fato de que, devido as inúmeras regulamentaçoes que
cercam a contabilidade financeira, tem-se uma preocupação maior com o estudo da mesma,
provocando um viés, na prática, a adoção de sistemas contábeis voltados a atender as
exigências dos usuários externos.
Devemos ter sempre em mente que o mesmo sistema contábil básico compila os
dados essenciais para a contabilidade financeira e para a contabilidade
administrativa. Alem do mais, forças externas (por exemplo, as autoridades de
imposto de renda e órgãos normativos, como a comissão de valores mobiliários dos
Estados Unidos e a comissão do Sistema de Saúde da Califórnia) quase sempre
limitam as escolhas dos métodos contábeis pela administração. As organizações
muitas vezes carregam o peso de um sistema criado em resposta As exigências legais
de partes externas. Em suma, muitos sistemas em funcionamento estio voltados
basicamente para usuários externos, e não internos. (HORNGREN, 1981, p.13)

Desta maneira, fica comprovada que existe um fator de forte influência que
direciona os estudos dos contadores já em sua formação, resultando que contabilidade no
Brasil tenha uma ênfase na contabilidade financeira, em detrimento da contabilidade
gerenci al .
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Este fato acaba por refletir na imagem do contador. Como já foi mencionado, as
atribuições de um profissional contábil existentes no subconsciente coletivo do povo
brasileiro, estão intimamente ligadas h. parte fiscal e tributária das organizações.

3.4

CONTABILIDADE GERENCIAL
Nos últimos anos, principalmente após a Revolução Industrial, a Ciência Contábil

teve grandes avanços no campo da contabilidade gerencial, e embora hoje existam sistemas
complexos de informações gerenciais a ponto de suprir as necessidades dos gestores e
tomadores de decisões, a classe contábil, de maneira geral, aparenta não acompanhar na
pi-Mica este desenvolvimento teórico.
Conforme Marion e Miller, o grande universo dos usuários da contabilidade no
Brasil, é aquele composto por micro e pequenas empresas, que somam cerca de 80% das vinte
milhões de empresas que operam no pais. Aproximadamente 55 mil escritórios de serviços de
contabilidade são responsáveis por atender a demanda desta grande massa de usuários.
Entretanto os serviços contábeis destes escritórios, "quase sempre têm muito pouco de
contábil, mas muito mais de 'despachante' (serviços burocráticos, guias, obrigações fiscais,

etc)."
Kaplan e Norton (1997, p. 3), ressaltam o fim dos tempos da competição da era
industrial (1850 a 1975), onde "as empresas bem sucedidas eram sempre aquelas que
incorporavam as novas tecnologias aos ativos fisicos que permitiam a produção em massa
eficiente de produtos padronizados."
Ainda conforme Kaplan e Norton, com o advento da Era da Informação, muitas
premissas da Era Industrial se tornaram obsoletas nas últimas décadas do século XX. A
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alocação rápida de novas tecnologias aos ativos fisicos, não é mais sinônimo de obter
vantagens competitivas sustentáveis.
Atualmente, mais do que nunca, as empresas se encontram em um cenário

econômico muito competitivo, onde o sucesso e a continuidade da mesma depende das
decisões de seus gestores. E mais do que constatado, é o fato de que as melhores decisões
partem das pessoas que possuem uma disponibilidade maior de informações gerencias.
No modelo contábil tradicional, "o processo de gestão através de relatórios
financeiros continua atrelado a um modelo contábil desenvolvido a séculos para um ambiente
de transações isoladas entre entidades independentes." (NORTON; KAPLAN, 1997, p.4)
No atual cenário competitivo, esse sistema de informações tradicionais não supre
todas as necessidades informacionais que os gestores precisam para guiar suas empresas para
o sucesso. Para garantir que as melhores decisões sejam tomadas, eles precisam de um

sistema de informações gerencias, e é ai que a contabilidade gerencial, ou interna, se torna o

provável diferencial entre as empresas bem sucedidas.
Para Iudicibus (1998, p.21),
A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um
enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já
conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na
análise fmanceira e de balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num
grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação
diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo

decisório.

"É o processo de produzir informação operacional e financeira para funcionários e
administradores. 0 processo deve ser direcionado pelas necessidades informacionais dos
indivíduos internos da empresa e deve orientar suas decisões operacionais e de investimentos"

(ATKINSON et al, 2000, p 36)
Ainda segundo Atkinson et al (2000, p 36):
A Contabilidade Gerencial é o processo de identificar, mensurar, reportar e analisar
informações sobre os eventos econômicos das empresas. Um exemplo de
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informação gerencial contábil é o relatório de despesas e uma seção operacional, tal
como a seção de padaria em uma mercearia. Outros exemplos são os cálculos de
custos de se produzir um bem, prestar um serviço, desempenhar uma atividade em
um processo comercial, e atender um cliente. A informação gerencial é uma das
fontes informacionais primárias para a tomada de decisão e controle nas empresas.
Sistemas gerenciais contábeis produzem informações que ajudam a funcionários,
gerentes e executivos a tomar melhores decisões e aperfeiçoar os processos e
desempenhos de suas empresas.

A contabilidade gerencial foi um dos campos da Ciência Contábil que mais
cresceu nos últimos tempos, gerando não mais apenas informações de natureza financeira,
mas como também informações de natureza operacionais ou fisicas (não financeiras), como a
produtividade dos funcionários, qualidade, tempo de processamento, desempenho dos
processos e até as informações mais subjetivas como a satisfação do cliente.

O quadro abaixo demonstra algumas diferenças entre a contabilidade gerencial e
financeira.
Quadro 2 - Características básicas das contabilidades financeira e gerencial
Contabilidade Financeira
Contabilidade Gerencial
Clientela

xterna: Acionistas, credores, auditores

Interna: Funcionários, administradores,

'butdrios

executivos

I' eportar o desempenho passado is partes
Propósito

- xtemas; contratos com proprietários e

redores.
Data

.

stórica, atrasada

Informar decisões internas tomadas pelos
funcionários e gerentes; feedback e controle
sobre desempenho operacional; contratos com
proprietários e credores
Atual, orientada para o futuro

I egulamentada: dirigida por regras e princípios Desregulamentada: sistemas e informações
Restrições

ndamentais de contabilidade e por
4 utoridades governamentais

Tipo de
Informação

omente para mensuração financeira

determinadas pela administração para satisfazer
necessidades estratégicas e operacionais
Mensuração fisica e operacional dos processos,
tecnologia, fornecedores e competidores

Natureza da

9 bjetiva, auditivel, confiivel, consistente,

Mais subjetiva e sujeita a juizo de valor, válida,

Informação

ierecisa

relevante, acurada

Escopo

I uito agregada; reposta toda a empresa

Desagregada; informa as decisões e ações locais

Fonte: Contabilidade Gerencial, Atkinson et al (2000, p. 38)
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Não é o objetivo deste estudo analisar as diferenças entre a contabilidade
financeira e a contabilidade gerencial. Entretanto cabe destacar algumas das principais
vantagens da utilização da última no processo de gestão.
Pode-se dizer que uma das principais vantagens da informação gerencial contábil,
é o fato de medir o desempenho das unidades operacionais descentralizadas, proporcionando
uma melhor definição da estratégia individual de cada unidade operacional, com relação ao
planejamento estratégico global da empresa.
Outras vantagens da utilização de um sistema de contabilidade gerencial podem
ser identificadas com o estudo das funções da contabilidade gerencial.

3.4.1 Funções da Contabilidade Gerencial
Considerando as diferentes demandas de informações gerencias contábeis, das
diferentes pessoas que ocupam as mais distintas funções dentro de uma organização, tem-se
como funções da contabilidade gerencial:

Quadro 3 - Funções da informação gerencial contábil
Fornece informações
Controle operacional tarefas executadas.

(feedback)

sobre a eficiência e qualidade das

Custeio do produto e Mensura os custos dos recursos para se produzir, vender e entregar um
do cliente
produto ou serviço ao cliente.
Controle
administrativo

Fornece informações sobre o desempenho de gerentes e de unidades
operacionais.

Fornece informações sobre o desempenho fmanceiro e competitivo de
Controle estratégico longo prazo, condições de mercado, preferências dos clientes e
inovações tecnológicas.

Fonte: Contabilidade Gerencial, Atkinson et al (2000, p. 45)
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Sem dúvida, merece destaque entre as funções da contabilidade gerencial, o
controle operacional, que é o "processo de fornecimento de feedback aos funcionários e seus
gerentes, sobre a eficiência de atividades que estão sendo executadas." (ATKINSON, idem)
As empresas obtêm sucesso e prosperam quando têm processos operacionais
eficientes. Um dos meios primários para se atingir um nível ótimo de eficiência em seus
processos, é através do fornecimento de feedback aos funcionários, possibilitando a esses,
aprenderem com o passado e melhorarem o futuro, sempre buscando um nível de excelência
em seus processos.

3.4.2 A Importância da Informação Gerencial Contábil
Quando se fala sobre a importância da contabilidade gerencial, obrigatoriamente
tem que se mencionar a expressão "melhoria continua", que resumidamente, nada mais é que
o objetivo geral das empresas e de seus gestores. É ela o resultado esperado de quem implanta
um sistema de contabilidade gerencial.
A melhoria continua é necessária para as empresas que buscam se manter
competitivas, ela é o "processo avançado pelo qual os funcionários, continuadamente,
resolvem problemas e pesquisam métodos para reduzir e eliminar desperdícios, melhorar a
qualidade e reduzir defeitos, encurtar respostas e ciclos de tempo, projeto de produtos, [..1"
(ATICINSON, 2000, p. 56)
Uma comparação interessante é apresentada por Kaplan (apud ATKINSON et al,
2000, p. 55) na tentativa de se ilustrar a importância da contabilidade gerencial na melhoria
dos sistemas de controle Operacional:
[...] você deve imaginar um gerente de departamento como sendo um jogador de
boliche, atirando uma bola nos pinos, a cada minuto. Porém não permitimos que o
jogador veja quantos pinos derrubou a cada arremesso. Ao final no mes,apuramos os
resultados, calculando a quantidade total de pinos derrubados durante o mês,
comparamos com o padrão, e reportamos o total e a variância, ao jogador. Se a
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quantidade total estiver abaixo do padrão, solicitamos ao jogador uma explicação e o
encorajamos a fazer melhor no próximo período. Começamos a entender que não
nos tomaremos jogadores de categoria internacional com esse tipo de sistema de

relatório.

Atkinson (2000, P. 56-56) complementa o raciocínio do jogo de boliche,
levantando a seguinte hipótese:
[...] imaginemos que o estabelecimento tenha 35 corredores, por onde as bolas são
arremessadas para derrubarem os pinos. Imaginem, agora, o papel dos contadores,
ao anotarem quantos pinos foram derrubados por bolas arremessadas e por corredor.
No fmal, após a contagem dos pontos, eles enviam a cada jogador um relatório com
a média de 8.25714 pinos derrubados por jogador, individualmente. Os jogadores
querem ver seus próprios pontos, e não a média. Os jogadores não querem esta
quantidade contaminada ou influenciada por ações de outros, sobre as quais não tem
nenhum controle.

Os tipos de relatórios descritos no exemplo acima, têm as mesmas características
dos relatórios contábeis tradicionais fornecidos pela contabilidade financeira. As informações,
chegam atrasadas e contém dados muito agregados, impedindo a identificação dos processos
ou "jogadas" mal executadas, e conseqüentemente dificultam a correção dos defeitos.
Outro ponto que demonstra a importância da contabilidade gerencial é o fato de
que ela também é responsável pelo fornecimento de informações não financeiras.
Segundo Atkinson et al (2000, p. 58) a "informação não financeira sobre as
atividades em execução é critica para melhoria dos processos e para a satisfação do cliente."
Os funcionários não devem se preocupar apenas com a redução de custos, mas também com a
melhoria da qualidade dos produtos e serviços, redução do tempo gasto para executar
determinado processo, satisfação dos clientes.

4 ANALISE DA PESQUISA APLICADA
A pesquisa foi aplicada a um total de 24 alunos formandos do curso de ciências
contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina, nos dias 19 e 20 do mês de novembro
de 2003. 0 horário utilizado pelos alunos para responder as questões e avaliar o currículo foi
por volta das 19 horas, durante uma das aulas de Filosofia da Ciência e de Contabilidade

Pública, respectivamente. Os alunos levaram em média 20 minutos para responder todo o
questionário.

4.1 ANÁLISE DO CURRÍCULO
Buscando-se analisar o currículo do curso de Ciências Contábeis da UFSC, foi
solicitado aos alunos atribuírem uma nota de "A" a "E" para cada disciplina obrigatório do
curso, levando-se em consideração tão somente os tópicos abordados no plano de ensino,
desconsiderando-se as capacidades e limitações de cada professor.
Para se poder analisar os dados da pesquisa, a cada nota possível, foi

correspondida uma pontuação compatível, onde as melhores notas recebem uma pontuação
maior, como mostra a tabela abaixo:

Quadro 4 - Pontuação correspondente As notas da pesquisa curricular
Notas
A
B
C

D
E

Significados
Tão boa que o tempo disponível foi insuficiente para total aproveitamento

Obrigatória em todo curso de contabilidade
Interessante na formação do contador a titulo de divulgação de conhecimento
Deveria ser Optativa - Nem todos os contadores seguirão esta área
Perda de Tempo - Substituível por leitura pós-graduação, ou quando fosse útil.

Pontuação
5
4
3
2
1

Ao término do cálculo da pontuação obtida por cada disciplina, constata-se que as
disciplinas mais voltadas à contabilidade em si, receberam uma pontuação, de maneira geral,
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melhor que as demais, e entre essas, as que se destacaram como as disciplinas que receberam
maior pontuação foram, Contabilidade I e II seguidos de Contabilidade de Custos, Análise de
Custos e Contabilidade Gerencial.
Por outro lado, as disciplinas pior conceituadas, na opinião dos alunos que fizeram
parte da pesquisa, foram as disciplinas não diretamente ligadas à contabilidade, como Estudo
da Realidade Catarinense, Contexto Social e Contabilidade I e II, Filosofia da Ciência, Ética e
Filosofia Política, Redação Comercial I e II, Redação Oficial, etc.
A tabela a seguir mostra a classificação geral de todas as disciplinas obrigatórias
do currículo por ordem de pontuação, da melhor para a pior.
Quadro 5 - Ranking Geral das Disciplinas do Currículo do Curso de Ciências Contábeis
Disciplina
Pontuação
Colocação
Código
CONTABILIDADE II
4,6
i
CCN 5116
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CCN 5115
CCN 5137
CCN 5139
CCN 5140
CCN 5303
CCN 5117
CCN 5118
CCN 5316
CCN 5317
CCN 5318
MTM 5151
MTM 5152
DIR 5991
CCN 5151
CCN 5146
D1R 5966
CCN 5143
CCN 5145
CCN 5122
DIR 5972
CCN 5144
CAD 5133
DIR 5951
CCN 5152
CAD 5147
CCN 5141
CCN 5121
CNM 5105
CCN 5123

CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE DE CUSTOS
ANALISE DE CUSTOS
CONTABILIDADE GERENCIAL
ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTABILIDADE III
CONTABILIDADE IV
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I
CONTABILIDADE TRIBUTARIA II
AUDITORIA CONTABIL
MATEMÁTICA FINANCEIRA I
MATEMÁTICA FINANCEIRA II
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
JOGOS DE EMPRESA I
PERÍCIA CONTÁBIL
LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETÁRIA
TEORIA DA CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PÚBLICA
LABORATÓRIO CONTÁBIL II
LEGISLAÇÃO SOCIAL E PREVIDÉNCIÁRIA
TÉCNICA ORÇAMENTARIA E FINANÇAS PÚBLICAS
ADM FINANCEIRA APLICADA A CONTABILIDADE
INSTITUIÇÕES DE DIREITO
JOGOS DE EMPRESA II
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
TÉCNICAS DE PESQUISA EM CONTABILIDADE
LABORATÓRIO CONTÁBIL I
INTRODUÇÃO A ECONOMIA
LABORATÓRIO CONTÁBIL III

4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,8
3,8
3,7
3,6
3,6
3,5
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

MTM 5181
MÉTODOS QUANTITATIVOS I
INE 5125
MÉTODOS ESTATÍSTICOS I
MTM 5182 MÉTODOS QUANTITATIVOS II
INE 5126
MÉTODOS ESTATÍSTICOS II
CNM 5145
TEORIA ECONÔMICA
CIN 5100
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
LLV 5211
FUNDAMENTOS GRAMATICAIS
CAD 5104
TEORIA ADMINISTRATIVA
CAD 5151
TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES
CCN 5221
INFORMÁTICA CONTÁBIL I A
CCN 5222
INFORMÁTICA CONTÁBIL II A
EPS 5119
PESQUISA OPERACIONAL APLICADA A CONT.
LLV 5212
REDAÇÃO COMERCIAL I
LLV 5374 __,REDAÇÃO OFICIAL
PSI 5114
PSICOLOGIA APLICADA Á CONTABILIDADE
LLV 5213
REDAÇÃO COMERCIAL II
FIL 5109
ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA
FIL 5103
FILOSOFIA DA CIÊNCIA
CSO 5145
CONTEXTO SOCIAL E CONTABILIDADE I
CSO 5218
ESTUDO DA REALIDADE CATARINENSE
CSO 5146 CONTEXTO SOCIAL E CONTABILIDADE II
-

-

3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,0
3,0
2,9
2,8
2,5
2,3
2,2
2,1
1,7
1,7
1,5
1,3
1,3

Como demonstra a tabela, cinco disciplinas não conseguiram obter uma pontuação
média superior ou igual a 2, indicando que na opinião dos alunos, estas disciplinas não
agregaram quase nada, ou muito pouco em suas formações. Pela conceituação das notas, estas
disciplinas poderiam ser excluídas do currículo, substituidas por uma leitura ou pesquisa
individual e independente, quando cada um, de acordo com sua realidade, julgasse ser
interessante ou fail em sua vida profissional.
Entre as cinco disciplinas melhor conceituadas, duas são de caráter introdutório
(Contabilidade I e II), e as outras três pertencem ao campo da Contabilidade Gerencial,
indicando um interesse maior por esta área, por parte dos acadêmicos.
Algumas disciplinas voltadas à Contabilidade Financeira, como a Contabilidade

Tributária I e II, Auditoria Contábil e Legislação Tributária, também obtiveram uma ótima
pontuação média superior a 4.
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4.2 ANALISE DOS QUESTIONAMENTOS

A primeira questão, solicita uma opinião sobre quais disciplinas deveriam ser
mais exploradas no currículo. O quadro a seguir revela as disciplinas que mais foram citadas
pelos alunos:

Quadro 6- Disciplinas que deveriam ser mais exploradas
Disciplinas

N° de vezes citada

CONT. CUSTOS ou ANALISE DE CUSTOS
AUDITORIA CONT./OIL
PERÍCIA CONTABIL
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
CONTABILIDADE GERENCIAL
CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA I ou H
CONTABILIDADE PÚBLICA
CONTABILIDADE I, II, III ou IV
JOGOS DE EMPRESA I e II
LABORATÓRIO CONTÁBIL 1,11 ou III
TEORIA DA CONTABILIDADE

11
10
9
8
6
6
4
3
2

0 quadro demonstra que as disciplinas voltadas para a Area de custos, deveriam
ser mais exploradas no currículo do curso, indicando que o tempo disponível para estas não
foi suficiente para uma absorção satisfatória do conhecimento.

0 resultado das respostas a esta questão também serve para reforçar a pontuação
média obtida por cada disciplina, confrontando as disciplinas mais citadas nesta questão com
as disciplinas melhor conceituadas no ranking.
A questão 3, levanta informações sobre quais Areas de conhecimento, que foram
pouco abordadas pelas disciplinas do currículo, contribuiriam para uma melhor formação do
contador.
A pesquisa mostrou que 54% dos alunos acreditam que "habilidades em

comunicação" é o conhecimento mais apropriado para completar a formação do contador.
Entretanto, com um percentual também muito expressivo, 46% dos alunos acreditam que
"habilidades comportamentais" melhor completariam o currículo do curso.
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Para Marion (1993, p.96), a educação para os futuros contadores deve abranger
um conjunto de habilidade que está dividido em 3 categorias:
HABILIDADE EM COMUNICAÇÃO
A atividade contábil exige que seus profissionais sejam capazes de transferir e
receber informações com facilidade. Os profissionais contábeis deverão ser capazes
de apresentar e defender suas posições através de exposições formais e informais,
verbais ou escritas. Deverão ser capazes de se comunicar no mesmo nível dos
homens de negócios. A velocidade e a adequação de informação contábil deverão
acompanhar o ritmo das crescentes mudanças no mundo dos negócios.
HABILIDADE INTELECTUDAL
Quando consultado, o profissional contábil deve ser capaz de usar sua criatividade
para estruturar e apresentar rápidas soluções de problemas que muitas vezes não the
são familiares. Deverá ser capaz de identificar e, se possível, antecipar os problemas,
propondo soluções viáveis. 0 profissional contábil enfrenta constantes desafios e
pressões. Conflito de demanda, solicitações imprevisíveis e coincidência de prazolimite para o término de serviços são exemplo de situações que ele terá que
administrar. Isto requer habilidade e critério para selecionar e assumir prioridades
dentro das limitações de tempo e recursos.
HABILIDADE NO RELACIONAMENTO COM AS PESSOAS
Habilidade de trabalhar com outras pessoas e em grupo para executar determinadas
tarefas é essencial. 0 profissional contábil deverá ser capaz de influenciar outros; de
organizar e delegar trabalhos; de motivar e desenvolver outras pessoas; e de resolver
e suportar conflitos.

Comunicar-se bem é um quesito básico para um profissional que tem como um
dos seus principais objetivos fornecer informações, sejam elas de quaisquer tipos, sobre
determinada entidade ou unidade operacional dentro de uma entidade. Não adianta saber a
forma correta estrutural de se apresentar uma Demonstração do Resultado do Exercício, um
Balanço Patrimonial ou uma Demonstração de Origens e Aplicação de Recursos, se o
profissional contábil, quando for questionado, não souber explicar de forma satisfatória, quais

informações o administrador pode tirar de tais demonstrativos.
Quanto a importância das Habilidades Comportamentais, basta imaginar o
ambiente de trabalho do profissional contábil. Raro seria encontrar um contador trabalhado
sozinho em um escritório, ou mesmo um que não tenha subordinados a liderar.

0 resultado da questão 3 da pesquisa, demonstra que estas são preocupações não
só dos usuários da informação contábil, mas também dos próprios contadores.
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A questão 4, buscou identificar, segundo os acadêmicos, a existência de alguma

ênfase contábil no currículo do curso. Entretanto, não foi possível identificar a existência de
tal ênfase, pelo motivo de não ser computado uma expressiva variação entre as opiniões
obtidas. Todavia na opinião de 46% dos alunos, o curriculo tem ênfase na Contabilidade
Gerencial, 25% dos alunos acham que o curriculo enfatiza a Contabilidade Financeira, e 29%
deles defendem a idéia de que o currículo do curso não enfatiza nenhuma destas areas,
proporcionando conhecimento satisfatórios em ambas.
A pesquisa aplicada, também levanta dados sobre quais destes campos é o
interesse profissional dos acadêmicos. A questão 5 demonstra que 50% dos acadêmicos
pretendem atuar no campo da contabilidade gerencial, preocupados em atender a demanda de
informações gerenciais contábeis por parte dos gestores, bem como atuar na área de custos.
38% deles pretendem trabalhar com a contabilidade financeira, voltada As exigências dos
usuários externos. Outros 13% buscam trabalhar em Areas como: consultoria, administração e
Recurso Humanos e Contabilidade Pública.
Um dos resultados mais interessantes da aplicação da pesquisa, foi obtido através
da questão 6, que demonstra que na opinião de 58% dos acadêmicos, de maneira geral, os

empresários do pais carregam o peso da não utilização da contabilidade gerencial na gestão de
seus negócios, e que o principal responsável por isso é o próprio contador, que não é capaz de
convencer os empresários que a informação gerencial contábil agrega valor A empresa.
Este resultado acaba reforçando as informações obtidas na questão 3, onde
demonstra que os futuros contadores carecem de instruções em habilidades de comunicação.
Outros 42% acham que a não utilização da contabilidade gerencial é conseqüência
da falta de conhecimento do administrador, que não vê a importância desta ferramenta.
A última questão da pesquisa relata a imagem enviesada que o contador tem
perante a sociedade, conforme a recente pesquisa feita por Saladino, citada no inicio deste
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estudo, e solicita aos alunos uma opinião sobre a contribuição do currículo da UFSC na
reversão deste quadro.
A maior parte dos alunos, somando um total de 79%, acha que o curriculo
contribui muito para melhorar esta imagem, e que algumas disciplinas poderiam ser
substituidas por outras mais Ateis neste processo. Analisando o ranking das disciplinas podese identificar quais delas poderiam ser trocadas sem apresentar perdas significativas na
formação do contador.
Entre os extremos, tem-se que 13% dos alunos acham que o currículo não
contribui para a atualização desta imagem e outros 8% acreditam que o currículo em muito
contribui para a melhorar esta imagem.
Ainda com relação as disciplinas não abordadas no currículo, cabe lembrar
novamente que "a característica primordial que a nossa classe apresenta é a de ser composta
por profissionais introvertidos, acanhados, e, porque não dize-lo, avessos a qualquer projeção
ou exposição maior" (IBRACON apud MARION, 1996)
Marion (1996) comenta que:
intrigante que os cursos de ciências contábeis de todo o pais quase sempre
negligenciam a matéria de Marketing dentro de seus planos de ensino. E bastante
dificil encontrar um programa que contemple noçaes de marketing como conteúdo
obrigatório. Como o contador venderá seus serviços, então?

Concluindo este capitulo, o resultado da análise dos dados obtidos com o
questionário indica que, de maneira geral, os currículos dos cursos de ciências contábeis das

universidades brasileiras podem ser melhorados. Entretanto, o grave problema da formação
dos contadores está relacionado à educação continuada.
Marion (1996) apresenta alguns dados estatísticos com relação à educação
contábil continuada no Brasil, e os considera "surpreendentemente desastrosos".

50

A soma de todos os cursos de mestrado e doutorados do pais é de 1770, onde
apenas quatro pertencem a contabilidade, dos quais três são mestrados e um de doutorado.
De um total de 60.000 mestres e doutores em todo o pais, existem apenas 220 pósgraduados em contabilidade formados nos últimos 25 anos.
Nesta Area, se compararmos com a realidade americana, seremos totalmente
humilhados. Os Estados Unidos formam 6.000 novos mestres em contabilidade por
ano, tendo 700 escolas superiores de Contabilidade. Hi 80 cursos de doutorado em
Contabilidade, onde quase 250 doutores são formados a cada ano. Li existem
aproximadamente 5.000 doutores em contabilidade, para uma demanda de 700
novos doutores por ano para a docência e pesquisa. (MARION, 1996, p. 12)

A realidade do ensino superior de contabilidade no Brasil, está atrasada em
décadas quando comparado com o americano. Mais de 95% das instituições brasileiras de
ensino superior de contabilidade não possuem doutores em seu quadro docente, sendo muito
raro encontrar sequer um mestre na maioria delas. (MARION, 1996, p.12)
de conhecimento comum, que um dos melhores cursos de Ciências Contábeis
do Brasil é o da FEA/USP, que dispõe de 25 doutores em seu quadro docente. Isso indica a
grande relação entre a qualidade do ensino de contabilidade e o índice de profissionais pósgraduados envolvidos no processo. Sendo que, se esta relação for aplicada à realidade do
restante das universidades brasileiras, será possível formar uma idéia da qualidade do ensino
de contabilidade no Brasil.

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo o que inicialmente foi proposto, este estudo abordou com uma visão
genérica, a posição que a contabilidade se encontra atualmente no pais.
Como constatado, a Contabilidade surgiu em decorrência de uma necessidade de
informações dos homens de negócios da época. Ela supriu a necessidade de controle dos
comerciantes do século XIII, se consolidando como um eficiente sistema de informações
capaz de fundamentar o processo decisional e analítico das empresas. Concluindo que na
época de sua origem, a contabilidade tinha com único e exclusivo usuário, o interno, que

também foi seu próprio criador.
Com o surgimento do mercado de capitais, surge também um outro tipo de
usuário, o externo, que com o passar do tempo, foi aos poucos tomando o lugar do gestor da
entidade, sendo considerado atualmente, em muitos países, o principal usuário da
contabilidade. Após a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, a contabilidade passou por
fortes criticas, em decorrência de sua não padronização, e após absorver parte da culpa pela
quebra da bolsa, começa a ter, de forma mais acentuada, uma rígida regulamentação, com a
criação de leis especifica para tratar o assunto, bem com uma fiscalização, realizada por
auditores independentes.
Todos estes acontecimentos fizeram com que se desvirtuasse o foco dos objetivos
dos contadores, que não era mais gerar informações relevantes para auxiliar no processo
decisório do gestor, e sim a elaboração de relatórios financeiros padronizados e obrigatórios,
para fins de atender quase que exclusivamente a usuários externos.
Entretanto, principalmente nos últimos anos, e pelo crescente aumento da
competitividade entre as empresas, volta a ter grande importância no cenário mundial, a
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informação gerencial contábil, principal aliada dos gestores, na busca por resultados, visando
sempre o sucesso e continuidade de suas entidades. Todavia, verificou-se neste estudo, que
poucos são os contadores que prestam serviços contábeis com este intuito. A grande maioria
continua fazendo "contabilidade" para fins fiscais, o que acaba justificando a enviesada
imagem que este profissional tem perante a sociedade.
Esta pesquisa procurou analisar exatamente este problema, chegando a conclusão
que existem três principais fatores que influenciam neste quadro.
Um seria a falta de conhecimento por parte dos administradores de empresas, da
importância da contabilidade gerencial no processo decisório. Todavia este é um fator ao qual
a classe contábil, pouco pode influenciar ou tampouco interferir, uma vez que não se tem
autonomia para opinar sobra a formação dos novos administradores, e também pelo fato de
que o grande universo de atuação da contabilidade é o de micro e pequenas empresa, as quais
dificilmente tem, em seu comando, um administrador formado em uma universidade.
Outro fator seria a falta de conhecimento aprofundado, por parte dos próprios
contadores, sobre as ferramentas da contabilidade gerencial. É claro que se o contador não se
sente capacitado suficientemente para implantar sistemas de contabilidade gerencial em
empresas, não haverá outra pessoa que o faça em seu lugar. Todavia, cabe aqui ressaltar que
parte deste problema é resultante não apenas do currículo dos cursos de contabilidade das
universidades do pais, que não enfatizam a contabilidade gerencial, e realmente não é esse
seus objetivos. 0 grande problema é com relação à educação continuada da contabilidade no
pais, que como se verificou, não atende a necessidade da classe contábil brasileira.
Por Ultimo, o fator "comunicação e marketing" também influencia em muito neste
processo. Se a imagem enviesada do contador faz parte do subconsciente coletivo do povo
brasileiro, certamente que, de maneira geral, também faz parte do subconsciente coletivo dos
administradores de empresas. Conseqüentemente, o contador precisa redobrar esforços, para
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em um primeiro momento, em um contato inicial com o administrador, conseguir quebrar esse

"bloqueio automático" existente para a figura do contador, para só depois começar a expor os
"produtos" da contabilidade gerencial, e "vende-los" para os gestores de empresas. E é ai que,
de maneira geral, as instituições de ensino de contabilidade pecam ao não incluírem com
disciplinas obrigatórias cadeiras que ensinam habilidade em comunicação e marketing. Sao
raras as exceções que conseguem formar contadores habilitados a praticar o chamado
"marketing contábil".
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ANEXO

FORMULÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA DO CURRÍCULO

Pesquisa sobre o conteúdo do Currículo do Curso de
da Univesidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Novembro de 2003

Ciências Contábeis

1

IDENTIFICAAo OPICIONAL

Acadêmico(a):

e-mail

1) Fornecer urna nota de A a E para cada disciplina do Curso.
Notas ,
Significados
Tão boa que o tempo disponivel foi insuficiente para total aproveitamento

B

Obrigatória em todo curso de contabilidade

C

Interessante na formação do contador a titulo de divulgação de conchecimento

D

Deveria ser Optativa - Nem todos os contadores seguirão esta area

E

Perda de Tempo. Substituivel por leitura pôs graduação, ou quando fosse útil.
CÓDIGO
CCN 5115
CSO 5218
CIN 5100
LLV 5211
MTM 5181

rl

CCN 5116

CONTABILIDADE II

CNM 5105

INTRODUÇÃO

DIR 5951

INSTITUIÇÕES DE DIREITO

MTM 5182

MÉTODOS QUANTITATIVOS II
INFORMÁTICA CONTABIL II — A

CSO 5145
CCN 5118
CAD 5104

4

INE 5126

A

CONTABILIDADE Ill
LABORATÓRIO CONTABIL I
MÉTODOS ESTATESTICOS I
MATEMÁTICA FINANCEIRA I
CONTEXTO SOCIAL E CONTABILIDADE I
CONTABILIDADE IV

t;

4

,

TEORIA ADMINISTRATIVA

LLV 5212

REDAÇÃO COMERCIAL I

CCN 5122
DIR 5991

LABORATORIO CONTABIL II
LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA
LEGISLAÇÃO COMERCIAL E SOCIETARIA

4 0"

4,
Nd

DISCIPLINA

NOTA

CCN 5139

ANALISE DE CUSTOS

CCN 5316
CCN 5303

CONTABILIDADE TRIBUTARIA I
ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
LEGISLAÇÃO SOCIAL E PREVIDÉNCIARIA

DIR 5972
CSO 5146

co4

MTM 5152

LLV 5213

CÓDIGO

NOTA I

ECONOMIA

MÉTODOS ESTATISTICOS II
MATEMÁTICA FINANCEIRA II

DIR 5966
CCN 5143
CCN 5137

ensino.

PESQUISA BIBLIOGRAFICA
FUNDAMENTOS GRAMATICAIS

CCN 5221

CCN 5121
INE 5125
MTM 5151

0-

DISCIPLINA

Ao decidir qual nota aplicar, Rao levar em consideração as limitações do
professor que a ministrou, e sim o conteúdo da disciplina contido no plano de

CONTABILIDADE I
ESTUDO DA REALIDADE CATARINENSE

MÉTODOS QUANTITATIVOS I
INFORMATICA CONTABIL I — A

CCN 5222
CCN 5117

4

Observação:

A

CONTEXTO SOCIAL E CONTABILIDADE II

LLV 5374

REDAÇÃO OFICIAL

CCN 5140

CONTABILIDADE GERENCIAL

CCN 5317

CONTABILIDADE TRIBUTARIA II

CAD 5151

TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES

CNM 5145

TEORIA ECONÓMICA

EPS 5119
CCN 5123

PESQUISA OPERACIONAL APLICADA A CONT
LABORATORIO CONTABIL III
TÉCNICAS DE PESQUISA EM CONTABILIDADE

CCN 5141
CCN 5151
FIL 5109
CCN 5318
CCN 5144
CAD 5133

JOGOS DE EMPRESA I
ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA
AUDITORIA CONTABIL
TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANÇAS PUBLICAS

PSI 5114

ADM FINANCEIRA APLICADA A CONTABILIDADE
PSICOLOGIA APLICADA A CONTABILIDADE

CCN 5145
CCN 5146

CONTABILIDADE PUBLICA
PERÍCIA CONTABIL

CCN 5152
CAD 5147

JOGOS DE EMPRESA II
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO
FILOSOFIA DA CIÊNCIA

FIL 5103

TEORIA DA CONTABILIDADE
CONTABILIDADE DE CUSTOS
REDAÇÃO COMERCIAL II

2) Em sua opinião, quais das disciplinas do curso deveriam ser mais exploradas?
123.

3) Em sua opinião, quais áreas do conhecimento humano, que não foram abordadas pelas disciplinas do curriculo, contribuiriam para uma
(escolha uma ou mais opções)
melhor formação do profissional contábil?
Habilidades em Comunicação (apresentar e defender suas, posições no mesmo nivel dos homens de negócios , formal, informal, escrito ou verbalmente)
10 Habilidades Comportamentais - no relacionamento com as pessoas (organizar e delegar trabalhos, influenciar, motivar e desenvolver pessoas, resolver conflitos)

O

0

Outros (

4) Em sua opnião, o curriculo do curso de Ciências Contábeis da UFSC tem sua ênfase em :
0

(escolha apenas urna opção)

Contabilidade Financeira (preocupado em atender as exigencias dos usuários externos)

O Contabilidade Gerencial ou Adimistrativas (preocupada em suprir as necessidades de informações gerenciais dos usuários internos, gestores
O

e administradores)

O curriculo não enfatiza nenhuma area , proporcionando conhecimentos satisfatórios nas duas areas.

5) Após a conclusão do curso de Ciências Contábeis, você pretende trabalhar voltado(a) para qual area dentre de uma organização?
O

Interna - Contador Gerencial, Administrativo, de Custos

O

Externa - Contador Financeiro, area fiscal e tributária

0

Externa - Outros (

6) Em sua opnião, os empresários brasileiros dão a merecida importância para a Contabilidade Gerencial?
O

(escolha apenas uma opção)

(escolha apenas uma opção)

Sim, de maneira geral os empresários utilizam adequadamente a informação gerencial contábil.

O Não, de maneira geral muitas empresas carregam o peso de seus administradores não terem o conhecimento necessário da importância da Contabilidade Gerencial.
O Não, entretanto acho que o principal responsável pela não utilizaçao da contabilidade gerencial é o próprio contador, que não é capaz de convencer o empresário
que a informação gerencial contábil agrega valor à empresa.
7) Contador: Uma pessoa de óculos, atrás de uma mesa lotada de papéis, introvertida, detalhista, que tem como principais atribuições apurar impostos, fazer declaração de
imposto de renda, atender a fiscalização, fazer escrituração, serviços de cartório, obtenção de vias de documentos , elaboração de balanços indecifráveis etc.
Recente pesquisa realizada pela FEA-USP mosta que esta é a definição da imagem que se forma no subconsciente coletivo do povo brasileiro, principalmente daqueles que
não trabalham com a contabilidade, quando se fala deste profissional.

1••

•

•-

-•.

.•-

it

-•••.

Em sua opnião, o curriculo do curso de Ciências Contibeis da U.F.S.0 está contribuindo para que os novos contadores venham um dia a
reverter esta imagem que se forma no subconsciente coletivo do povo brasileiro quando se fala no profissional contábil?
O
O

(escolha apenas uma opção)
Não, acredito que este curriculo não contribui para a reversão deste quadro.
Sim, entretanto acho que contribui muito pouco. Existem disciplinas que poderiam ser substituidas por outras mais úteis neste processo.

0 Sim, acredito que em pouco tempo os novos contadores conseguirão reverter esta imagem enviesada do contador.

