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EDITORIAL

Prezados que perfazem a comunidade científica e demais leitores, a Revista Connexio che-
ga ao seu Terceiro Número, aproximando-nos das metas de qualidade que continuamente 
buscamos alcançar.

Aceitamos o desafio de acatarmos artigos de instituições internacionais e com muito or-
gulho neste número contamos com o artigo na área de inovação, em língua inglesa, “CRO-
WDSOURCING INNOVATION: a proposal for a brokering architecture focused in the inno-
vation needs of SMEs”, de autoria conjunta de pesquisadores das Universidades do Minho 
(Portugal) e de Portsmouth (Inglaterra).

Ainda neste número temos a satisfação de publicarmos trabalhos, que são frutos de 
pesquisas realizadas nas áreas de Contabilidade, Gestão Financeira, Controladoria e Lo-
gística. A grandeza do referido conteúdo alinha-se à proposta da Connexio de ligar a Uni-
versidade ao mercado. Nestes termos, apresentamos brevemente os artigos publicados 
neste número, a saber:

O segundo e o terceiro artigos: “ INVESTIGAÇÃO E PROPOSTA DE MELHORIAS NA 
GESTÃO DE ESTOQUES: UM ESTUDO DE CASO NA FARMAFÓRMULA LTDA – NATAL/
RN”, e “A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE ESTOQUES NO CAPITAL DE GIRO, 
UM ESTUDO DE CASO”, apresentam propostas de melhorias na gestão dos estoques 
das empresas pesquisadas.

No quarto artigo, “A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS NORMAS CONTÁBEIS E A SUA RELA-
ÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTÁBIL CREDENCIADOS PELO CRC NA CIDA-
DE DO NATAL/RN”, o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis em co-autoria com a 
Bel. Em Ciências Contábeis Sabrina Carla Paes Viana apresenta os resultados de pesquisa 
de campo aplicada junto aos contabilistas do RN.

O quinto artigo, “ESTUDO DE CASO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DOS PRO-
CEDIMENTOS DE AUDITORIA INTERNA NA CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER 
DURVAL PAIVA EM 2010”, aborda os principais aspectos de auditoria interna aplicado em 
uma organização do terceiro setor.



O sexto artigo, “O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NAS DESPESAS COM PESSOAL DOS 
PROGRAMAS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA, um estudo de caso” abrange a área da 
Contabilidade Pública.

No sétimo artigo, “TURNOVER: UMA ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A 
DECISÃO DE SAIR DA EMPRESA DOS COLABORADORES DA ALFA COMÉRCIO LTDA”, em 
um texto rico em exemplos, os autores discorrem sobre aspectos comportamentais que 
contribuem com a rotatividade de empregados nas organizações.

E por último, mas não menos importante, o artigo “ESTÍMULO INTELECTUAL E RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM”, leva o leitor à reflexão.

Tenham uma excelente leitura,

Liêda Amaral de Souza
Vilma Lúcia S. Neves

As editoras
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Abstract: Crowdsourcing is evolving into powerful outsourcing options for organizations by pro-
viding access to the intellectual capital within a vast knowledge community. Innovation broker-
ing services have emerged to facilitate crowdsourcing projects by connecting up companies with 
potential solution providers within the wider ‘crowd’. Most existing innovation brokering services 
are primarily aimed at larger organizations, however, Small and Medium Enterprises (SMEs) of-
fer considerable potential for crowdsourcing activity since they are typically the innovation and 
employment engines in society; they are typically more nimble and responsive to the business 
environment than the larger companies. SMEs have very different challenges and needs to larger 
organizations since they have fewer resources, a more limited knowledge and skill base, and im-
mature management practices. Consequently, innovation brokering for SMEs require considerably 
more support than for larger organizations. This paper identifies the crowdsourcing innovation 
brokerage facilities needed by SMEs, and presents an architecture that encourages knowledge 
sharing, development of community, support in mixing and matching capabilities, and manage-
ment of stakeholders’ risks. Innovation brokering is emerging as a novel business model that is 
challenging concepts of the traditional value chain and organizational boundaries.

Keywords: Crowdsourcing innovation. Broker architecture. Collective memory management. Risk 
management. Knowledge repository.

CROWDSOURCING INNOVATION: UMA PROPOSTA 
DE ARQUITETURA DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO 
FOCADO NA INOVAÇÃO NECESSIDADES DAS PME

Resumo: O crowdsourcing está a evoluir para opções poderosas de outsourcing para as organi-
zações, fornecendo acesso ao capital intelectual dentro de uma comunidade de vasto conhe-



cimento. Serviços de mediação de inovação surgiram para facilitar projetos de crowdsourcing, 
ligando-se empresas com fornecedores de soluções potenciais na maior ‘multidão’. Os serviços 
de mediação de inovação existentes destinam-se principalmente em organizações maiores, no 
entanto, Pequenas e Médias Empresas (PME) oferecem um potencial considerável para a ativi-
dade de crowdsourcing, uma vez que são normalmente os motores de inovação e de emprego 
na sociedade, eles são tipicamente mais rápidos e ágeis para o ambiente de negócios do que 
as grandes empresas. As PME têm desafios e necessidades muito diferentes das organizações 
maiores, uma vez que têm menos recursos, um conhecimento mais limitado e base de habili-
dades e práticas de gestão imaturas. Consequentemente, a intermediação da inovação para as 
PME necessitam de apoio consideravelmente maior do que para grandes organizações. Este 
documento identifica as adaptações de serviços de mediação de inovação necessárias por parte 
das PME, e apresenta uma arquitetura que estimula o compartilhamento do conhecimento, o 
desenvolvimento da comunidade, combinando recursos e gestão de riscos das partes interessa-
das. Intermediação de Inovação está a emergir como um modelo de negócio inovador que está 
desafiando os conceitos da cadeia de valor tradicional e fronteiras organizacionais.

Palavras-chave: Crowdsourcing. Arquitetura de mediação. Gerenciamento de memória coletiva. A 
gestão de risco. Repositório de conhecimento.
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1. INTRODUCTION
Crowdsourcing offers organizations a new way of outsourcing that draws upon a vast 
knowledge community embedded in social networking infrastructure and user practices. 
Crowdsourcing involves taking tasks that were traditionally performed by employees and 
then outsourcing them in the form of an open call to a large undefined group of people or 
social networking community (ADAMS; RAMOS 2009).

This paper focuses on crowdsourcing innovation, the needs of Small and Medium Enter-
prises (SMEs) and the development of innovation brokering support. There is a growing 
interest in innovation brokering services (ARORA; FOSFURI; GAMBARDELLA, 2002; CHES-
BROUGH; CROWTHER, 2006). The number of crowdsourcing intermediary companies has 
been growing and crowdsourcing innovation brokerage is emerging as a promising new 
business model in itself as well as providing key outsourcing support functions (WINCH; 
COURTNEY, 2007; VERONA; PRANDELLI; SAWHNEY, 2006; TORRÖ, 2007; TROMPETE; 
CHANAL; PELISSIER, 2008). Brokers facilitate the access to a vast open and global knowl-
edge community, and provide support in integrating contributions, as well as managing 
and motivating the ‘crowd’ participants. Companies outsource part of their innovation pro-
cesses to open and global knowledge communities, while also transferring many of the 
innovation risks to the brokering firms.

Using innovation brokering services seems a particularly interesting strategy for SMEs of-
fering them the capability to participate in and accelerate innovation activity without incur-
ring heavy investments (ADAMS; RAMOS, 2009; VRANDE et al., 2009). Companies such 
as Innocentive, yet2.com, Nine Sigma, IdeaWicket, IdeaConnection and YourEncore are 
well known examples of crowdsourcing innovation brokers. They help in creating a global 
market for scientific knowledge, where everyone can contribute with the ideas and the own 
developed technology. These brokers have been studied and are key players in the crowd-
sourcing innovation brokering for medium and large companies. However, existing inno-
vation brokering support for SMEs is less well developed. Brokers would need to provide 
an extended support to innovation given the many challenges faced by smaller companies 
(VRANDE et al., 2009).

This paper presents an integrated proposal for a crowdsourcing innovation brokering ar-
chitecture focused on the specific innovation needs of SMEs. In section 2, the innovation 
challenges faced by SMEs requiring adequate responses by the broker are presented. The 
architecture of the brokering service is presented at section 3. Motivation and memory 
aspects of the knowledge community are presented in sections 4 and 5. The management 
of the broker’s risks is a key aspect to ensure the service success and the overall strategy 
proposed by the authors is described in section 6.
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2. BRIDGING SMES AND THE 
CROWD: THE INTERMEDIATION 
CHALLENGE

To examine the range of issues and challenges that brokers of crowdsourcing innovation 
activity for SMEs have to deal with it is useful to consider an illustrative example. Take the 
situation of company X that has a R&D task that would traditionally take a team of say 5 
skilled people 1 week to do, i.e. 5 people at 40 hours a week, a total of 200 hours of work 
– say at a cost of employment of $50 or 50 Euros per hour, a total of $10,000 or Euros. A 
crowdsourcing solution may consist of X providing a $5000 or Euros prize, say attracting 
1000 responses with the crowd respondents contributing an average of 1 hour each on the 
task. The corporate customer clearly has a potential win situation here with the access to 
1,000 hours of intellectual capital (compared to 200 hours) from a wider range of expertise 
and at the same time paying half the amount of money. In this situation only one of the 
crowd participants receives any reward, with the majority receiving no reward.

The long term success, of both the crowdsourcing innovation business model and the 
innovation broker, will require getting continued buy-in and participation from both the 
corporate customers and crowd participants. Repeat business from both is needed, and for 
that there has to be fair mechanisms for rewarding contribution and ensuring the quality of 
responses from the crowd participants. Developing such fair mechanisms is at the heart of 
the main challenges for the crowdsourcing innovation brokers.

In the example of X company, the ‘prize’ reward model used only rewards the winning 
participant(s) leaving the majority of the crowd participants down on the deal – they have 
contributed their time and effort for no (monetary) reward, which will likely leave them 
less willing to participate in future crowdsourcing activities. Similarly, if a ‘sharing’ reward 
model is used then it would result in the $5000 or Euros prize being shared thinly by the 
1000 crowd participants – not a very attractive return for the expertise and time spent for 
the majority of the crowd participants and also leaving them less willing to participate in fu-
ture crowdsourcing activity. In addition, there is less motivation to come up with the ‘best’ 
idea because there is no premium for that.

Company X could offer more substantial reward for a solution to be shared out among the 
participants – say that every participant gets a minimum reward, however, this could be a 
very large expense if there are many respondents, and it would be an unknown quantity (i.e. 
don’t know how many respondents there will be) – both of which would be unattractive for 
company X. The larger the crowd response then the less they have to share between them. 
However, increasing the size of the crowd will result in an increase in access to intellectual 
capital and likely increase the quality of the solution, but would produce more problems in 
fairly rewarding participants and containing costs for the company.

Developing fair reward and pricing systems becomes more of a challenge when one con-
siders the quality of responses. A reasonable assumption is that the crowdsourcing par-
ticipants are not going to provide an equal quality of response or level of participation. 
The quality of the responses is likely to range from ‘poor’ to ‘ok’ to ‘excellent’. The spread 
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of response quality may be similar to something like a normal distribution, or possibly a 
beta distribution with either more responses in the lower or higher quality ranges. For the 
company X example, there was an average contribution of 1 hour from each participant; 
however, actual engagement in the tasks would likely vary considerably in time spent on the 
tasks, say ranging from a few minutes to several days. There is also likely to be variation in 
the task expertise of the respondents. Further, there is no guarantee that the best responses 
will come from the participant(s) that committed the most amount of effort/time or that it is 
from the most expert participant(s) – for instance a non-expert to the task area may be able 
to provide some very fruitful new perspectives on the problems. Indeed, crowdsourcing 
examples such as the “Goldcorp Challenge” project to identify likely areas for gold deposits 
(Tapscott and Williams, 2006) or the Galaxy Zoo project (http://galaxyzoo.org/) to classify 
galaxies show that the general public and non-experts can provide equally good responses 
as experts and professionals. Not all responses would attract equal reward, or equal price, 
so there is considerable challenge in developing a fair mechanism to recognize involvement 
and quality of contributions.

Over time, the crowd participants could improve their skill-set and expertise in participat-
ing in crowdsourcing assignments, resulting in improvements in the quality of responses. 
This could be improved with active management from the brokers, and indeed could be 
a main business aim for an innovation broker. An example of such active management 
would be uTest (see http://www.utest.com/) which claims to be the world’s largest mar-
ketplace for software testing services with a global community of over 18,000 testers from 
more than 150 countries. A tester signs up to join the uTest community and participate 
in whichever project or stage they want to and have the right skills for. A Pay-for-Perfor-
mance reward model is used where companies pay for defined bug fixes, the completion 
of test scripts or usability surveys undertaken. uTest’s model for a fair reward mechanism 
that recognizes involvement and quality of contribution is to use a grading systems where 
testers earn grading points for each reported bug and recommendations, with higher 
grades attracting more money per bug. For testers there is also a training element, effec-
tively by participating testers undergo training and keeping skills up to date on a current 
testing projects. uTest provides forums and online meeting facilities to develop the sense 
of community for the testers. This also includes ‘gaming’ type activity such as their ‘Bug 
Battle’ testing assignments. For instance, in “March 2009: uTest announces the results 
of its second Bug Battle: Facebook vs. LinkedIn vs. MySpace. In all, 1,119 uTesters from 
64 countries around the world competed to find bugs in the three top social networking 
platforms” (http://www.utest.com/). Therefore, sustaining a knowledge community as-
sociated with the innovation crowdsourcing activity is a powerful mechanism to motivate 
involvement and improve quality of contributions.

A financial reward model may work well for basic tasks, however, when the tasks cover in-
novation and the development of intellectual property (IP) then other reward mechanisms 
may be needed. A complementary approach is to provide some access to any IP produced. 
For instance, the winning solution provider from the crowd responses could have a share 
in the IP produced. This would limit the initial financial outlay and risk by the company, at 
the same time the wining participant(s) share the longer term risks and financial rewards 
but accept a reduced initial reward. This mechanism may also encourage the more efficient 
knowledge transfer from the people involved in producing the innovative idea or technology 
to the company implementing it into a commercial innovation.
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There is much potential for encouraging participation from SMEs in such innovation 
crowdsourcing activity (RAMOS et al., 2009). SMEs are typically the innovation and em-
ployment engines in society since they are typically more nimble and responsive to the 
business environment than the larger companies (DICKEN, 2007). They are also likely to 
consist of talented people, entrepreneurs with particular skill sets. However, SMEs may 
lack the full range of skills or capabilities to complete large assignments or fully commer-
cialize innovative solutions.

Consequently brokering services must address different support needs than those pro-
vided by the brokers specialized in the innovation needs of large companies. On one level 
the service must be flexible, accessible, preferably in close proximity to served companies, 
and must be trustable (KOLODNY et al., 2001). Crowdsourcing Innovation brokers can 
help SMEs to access external ideas and solutions, structured knowledge repositories and 
networking along different stages of the value chain. Indeed, crowdsourcing innovation 
brokers have further challenges in dealing with SMEs, such as providing support to fill any 
gaps in expertise and reach the full commercial potential of a crowdsourcing innovation ac-
tivity. Part of this support may include providing collaborating partners to facilitate knowl-
edge and technology transfer – a mix and match capability. It may also include training 
activity, handling the development of IP and commercializing ideas. Clearly, this requires a 
strong trusting environment for the SMEs to operate.

There are risks for the corporate customers, for instance, the crowdsourcing innovation 
activity may not result in a ‘correct’ or useful solution to their problem. It is new territory for 
corporate customers as they contend with the traditional Service Level Agreement (SLA) 
mindset of outsourcing involving defined requirements, costs, service provision and rem-
edies if requirements are not met (AALDER 2001; GOO 2008; GOO; HUANG; HART, 2008). 
They may also open up their intellectual property to the wider business operating space and 
potential competition. Innovation brokers will need to provide some mechanisms to limit 
such risks to corporate customers.

The brokers have to deal with their own set of Risks. They are stuck in the middle between 
the corporate customers and so, potentially, will attract criticisms from both. They have to 
manage the crowd participation to encourage both repeat activity and quality of responses. 
The brokers are likely to have a role in managing the IP from both the crowd suppliers and 
corporate customers. They may even have some call upon the IP especially if they have 
played an active role in mix and matching skill sets from SMEs and other parties to address 
a business problem.

In traditional outsourcing activity SLAs have been used to manage risk, such as mitigation 
strategies in sharing the risk with outsourcing partners or in containing costs (BEULEN; 
FENEMA; CURRIE, 2005; AALDER, 2001). In crowdsourcing activity, especially involving 
innovation type tasks, the crowdsourcing innovation brokers are performing much of the 
risk management roles. Conflict resolution and code of practices will need to be developed 
in this new and promising business arena. These will include explicit rules and procedures 
so that participants are clear about what is on offer and what is expected of them. The base 
of these should be working out fair mechanisms for rewarding contribution and recogniz-
ing the IP of the stakeholders.



15

3. DESIGNING THE SERVICE
Crowdsourcing innovation brokers can help SMEs to access external ideas and solutions, 
to take advantage of structured knowledge repositories and to support their networking 
efforts along the value chain. These brokers can also foster intellectual property markets 
where SMEs can sell their own ideas and technologies. However, taking into account the 
specific challenges that innovation pose to SMEs, these brokers must be flexible, acces-
sible, in close proximity to served companies, and trustable (KOLONDNY et al., 2001).

Clearly innovation brokering aimed at SMEs requires more support in mixing and matching 
capabilities. Such a system is being implemented at the University of Minho, in Portugal, 
and is represented in Figure 1 (RAMOS et al., 2009).

Figure 1: PERCEPTUM – Crowdsourcing innovation brokering architecture
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The broker’s architecture as displayed in Figure 1 was developed taking into account the in-
novation challenges that many SMEs face as well as the challenges specific to crowdsourcing 
innovation intermediation. The concepts and architectures are being developed by a team of 
5 PhD researchers and the development of the pilot system is being planned for 2010, in a 
research collaboration with one of the most important business associations in Portugal. The 
service will be mainly offered via the web integrated three value creation processes:

• Sustaining a knowledge community. Community building involves integrating 
and motivating individuals willing to provide their knowledge and skills to devel-
op solutions for innovation challenges provided by companies. At the community 
level the interaction will be independent of any innovation activity. The broker 
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will make available learning and socialization opportunities in order to sustain a 
sense of a learning community. The financial rewards are complemented by rec-
ognizing contribution, building reputation within the community and providing 
opportunity for external impact and recognition for contributions.

• Intermediation. The service involves fostering an innovation marketplace, both 
for challenges delivery and IP commercialization. Companies can receive sup-
port in defining clear challenges; they can be assisted in evaluating solutions and 
other IP taking into account scientific and technological development trends. The 
service will also assist in IP negotiation and contracting between the corporate 
companies and the solvers.

• Technology incubation. The service will provide assistance in developing the 
acquired IP into an organizational or commercial innovation. This assistance in-
cludes specific consulting (filling skill gaps), tracking of funding and partner-
ships opportunities, making information on market trends available, and sup-
porting the management of innovation projects for the corporate clients.

The intermediation of crowdsourcing innovation is being researched at University of Minho 
having the above architecture as the starting point of several research projects designed 
to develop scientific knowledge and useful tools for entrepreneurs willing to succeed in 
this business area.

The next three sections provide details into three of those research projects, one developing 
organizational memory within the ‘crowd’, one covering refining the brokering architecture, 
and one developing risk management methodology to support stakeholders. These projects 
are being carried out by the KMOWL research team at University of Minho (www.kmowl.
org). Companies and business associations have been involved, namely Primavera BSS 
(innovation and risk management – – www.primaverabss.com), Mota-Engil (knowledge 
repositories – www.mota-engil.pt), AHP (organizational memory – – http://www.hoteis-
portugal.pt/), ANETIE (crowdsourcing innovation – www.anetie.pt/). The overall project is 
supported by the Portuguese Ministry of Economy, Innovation and Development (secretary 
of state for energy and innovation) and the Portuguese Coordinator for the Lisbon Strategy.

4. LEARNING AND MEMORY 
SUPPORTING THE CROWD

The success of crowdsourcing innovation brokers is strongly connected with the creativity 
and motivation of the crowd. The brokering service must find an effective way of having a 
large number of people, the crowd, motivated to provide solutions to innovation challenges 
and also interested in selling intellectual property (IP) online. The success of the broker 
depends of a continuous demand and supply of IP.

The crowd may be seen as a community or a network of people. Though many times 
put together, the concepts of community and network can be parted. Fiore refers to the 
difference between the tension that occurs within a community, towards homogeniza-
tion and conservation, something that makes it a space of belonging; and the network 
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implying a tension towards differentiation, creative communication and also a space for 
competing (FIORE, 2007).

Crowdsourcing innovation requires the knowledge diversity implied in the concept of net-
work and the sense of belonging implied in the concept of community. At present there 
aren’t studies about the long range effects of nurturing a network or a community associ-
ated with the broker. In this paper, the authors assume that diversity of knowledge and 
skills can be ensured in a wide online community by providing its members with diverse 
and personalized learning opportunities, meeting their needs of skills development in order 
to feel empowered to be an active producer of high-quality IP.

The brokering service portrayed in Figure 1 provides a wide range of learning and socializa-
tion online activities designed to foster learning, community member’s empowerment and 
inclusion, and a sense of belonging. This is achieved by sustaining a collective memory, the 
support of the collective intelligence.

Collective memory is commonly agreed to consist of mental and structural artifacts within 
a social context, namely a group, an organization, or a society (WEXLER, 2002). Most 
studies of collective memory are performed within the organizational context, therefore the 
concept of organizational memory is better developed.

Organizational memory involves the construction at either the individual or organizational 
level, of a structure capable of bringing to present knowledge from the past, in order to sup-
port current activities (WALSH; UNGSON, 1991; DESHPANDE; WEBSTER; FARLEY, 1993; 
DESHPANDE; WEBSTER, 1989; MARTIN, 1982; WEICK, 2000; ORR, 1990). Therefore, or-
ganizational memory can be understood as a “network of people and artifacts, experiences 
and processes, which interrelate developing a memory that is, simultaneously an artifact 
that keeps its own state and an artifact present in individual and organization processes” 
(ACKERMAN; HALVERSON, 2000) and its overall purpose is commonly defined as “the 
means by which knowledge from the past is brought to bear on present activities, thus 
resulting in higher or lower levels of organizational effectiveness” (STEIN; ZWASS, 1995).

In the case of the brokering service described in the section 3 of this paper, the collective 
memory that the authors suggest to be central for the successful sustaining of creativity 
and motivation have many contact points with an organizational memory but also several 
differences. The community memory also involves the construction of a structure capable 
of bringing to present knowledge from the past, both of individuals and of the whole com-
munity, in order to support current learning and creativity activities. This structure is cre-
ated by community members activity and resources made available by the service. This 
network of interrelated people and artifacts, experiences and online processes creates a 
collective memory enabling lower or higher levels of creativity and motivation. Strategies 
and tools must be developed to foster a healthy collective memory, i.e., a memory that al-
lows for high levels of creativity and motivation.

The emerging understanding of collective memory resembles more and more the under-
standing Neuroscience holds on human memory, one key element of human intelligence. 
In this context, bringing to the discussion knowledge developed in neurosciences claiming 
that “equating human memory with a storage and retrieval mechanism does not square 
with the idea of cognitive systems as constructing entities that do not passively process in-
coming data but actively construct information in the first place” (OYAMA, 1985; CLANCEY, 
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1991; RIEGLER, 2005), memory is now seen not only as a repository, but mainly as a dy-
namic constituent of the cognitive system. This knowledge can also inform new advances 
in our understanding of collective memory that should include the structure and dynamics 
supporting functions similar to human memory functions.

In this line of reasoning, the authors argue that the concept of collective memory should 
portrait a (more) active process, where experiences, procedures and all other sources of 
knowledge that constitute the collective memory may be contextually evaluated to support 
collective historical experiences. Considering remembering as a constructive act, “far more 
decisively and affair of construction than one of mere reproduction”, that is, seeing memory 
as an active element, where each information memorized or stored is framed independently 
from each action of recalling or remembering in the context of the activity it is supposed 
to enable, seems to bring a more faithful reading on the way information is initially pro-
duced and stored and, subsequently interpreted and understood by other people, in other 
settings, at other times (BANNON; KUUTTI, 1996). Integrating the dynamic dimension of 
memory as well as its ability to create new understandings from integrating recollections of 
past experiences seems to result in a more genuine view of the way knowledge is generated 
collectively both in individuals and organizations interactions in a continuous basis.

The basis for human creativity lies also in this memory capability of, independently of 
any conscious act of recalling, connecting past experience within present contexts of 
action to form new insights that so often solve problems that have been kept unsolved 
for a long time. The authors see here an opportunity to produce tools, technological 
and methodological, that can help emerge this “unconscious” capability in collective 
memory. In the next section, one such tool is described associated with the knowledge 
repository of the brokering service.

Memory dysfunctions have a negative impact in the ability of solving problems, interpreting 
experience and envisaging the future. Some examples of dysfunctions in human memory 
include difficulties to access long and short term memory, loss of knowledge of autobio-
graphical experience, unstable identity and dementia. Therefore, if the concept “collective 
memory” is to be used in a consistent way, the first step that should be taken to ensure 
the sustainability and innovation capacity of a community is to know the maturity of its 
memory and be able to intervene to minimize eventual dysfunctions. To do so, a theoreti-
cal model of the collective memory must be developed. Only then, the methodological and 
technological tools to improve existing collective memories can be developed.

The authors are developing this model informed with insights provided from three theories:

• Transactive memory theory that intends to explain group cognition and de-
tails the relationship between the individual’s memory and the communica-
tion that occurs among those individuals and refers that people, in continuous 
interrelations, often develop a specialized division of work that respects the 
codification, storage and dissemination of information originated in different 
substantive domains (WEGNER, 1991). This theory provides a structural basis 
for the collective memory.

• Structuration Theory (AST) (DeSANCTIS; POOLE, 1994). This theory places a 
particular emphasis in the perceptions dynamically created, during the work of 
groups and organizations, about the role and usefulness of information tech-
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nologies and the way these may be applied in organizational activities. This un-
derstanding will help us to examine the types of structures that are enabled by 
information systems used to support patterns of human action and interaction 
and to understand their influence in the evolution of collective memory.

• Social capital theory .Having the collective memory’s dynamic structure de-
fined by integrating AST in our study, we still need a theoretical support to guide 
our research in mapping the collective capacity of organizational members to 
share and re-construct knowledge (COHEN; PRUSAK, 2001). A theory such as 
the social capital theory according to which there is a set of rules, information 
and confidence present in informal social networks, developed by individuals in 
their daily life, in search of promoting the confidence and cooperation between 
people in communities and society in general… (DURSTON, 1999) seems to 
incorporate the support that is necessary to approach the weak links of collec-
tive memory, those that by continual construction and destruction allows us to 
understand how communities can reconstruct experience and arrive to out of the 
box thinking (ACKERMAN; HALVERSON, 2003).

It can be argued that the collective memory of the “crowd” may be quite different from the 
collective of organizations since there are less clear boundaries and structural elements 
sustaining it. However, all kinds of memories should be similar. While the memory of the 
“crowd” may be more volatile and emergent than an organizational memory, it will have 
some structure enabling dynamic connections. Furthermore, the broker as conceived, in 
Fig. 1, provides a basic structure for knowledge creation, storage and retrieval, i.e., the 
basic functions of the collective memory of the “crowd”.

5. THE ARCHITECTURE 
OF THE SUPPORTING 
KNOWLEDGE REPOSITORY

A knowledge repository (KR) can be defined as an integrated, virtual holding area where 
tool-independent view of all kind of data from a variety of heterogeneous sources within an 
organization, could be related and accessed (KWAN; BALASUBRAMANIAN, 2003; LEMON; 
SAHOTA, 2004; STANISZKIS et al., 2004; TANNENBAUM, 2002).

A crowdsourcing innovation broker can benefit from a structured and integrated KR that 
allows managing information and knowledge created by the three value creation processes: 
knowledge community building, intermediation, and technology incubation. The KR will be 
both the enabler of the community’s collective memory and the repository of the explicit 
knowledge captured and exchanged in the various learning and social activities online. It 
will capture explicit knowledge created and exchanged in the activities of intermediation, 
such as contract negotiation, project management, IP commercialization. Knowledge cre-
ated and made explicit in the business process of technology incubation will also be stored 
in the KR supporting the service. Figure 2 shows a generic architecture of the portal sup-
porting the brokering service as defined in section 3.
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Figure 2: The web portal
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Many authors have emphasized that while KR can store large amounts of knowledge repre-
sentations, i.e., information, retrieval technologies must be developed to make the access 
to that knowledge representations more effective and adequate to the moment-to – mo-
ment needs for knowledge (GRUBER, 2008; BOJARS et al., 2008).

Adequate visualization and search tools must be developed that can help gaining access 
and pre-processing large amounts of knowledge representations according to the specific 
needs of the community’s members as they participate in the various activities online. The 
aim is to empower them and creating a sense of belonging to an active and intelligent com-
munity (CANNATARO; TALIA, 2003; KELLER; TERGAN, 2005).

In addition, a tool must be developed to automatically combine knowledge representations into 
meaningful streams of knowledge delivered to community’s members according to patterns 
of online behavior and information exchange. This tool would match a very important human 
memory function responsible for human creativity and adaptability. Human memory possess 
this capability of connecting past memories without the need for a conscious act of recalling. 
We are bombarded by memories that we never asked for but that often are at the root of cre-
ative insights or unexpected solutions for problems that have troubled us for some time.

6. MANAGING THE RISKS 
OF THE SERVICE

Risk can be understood as a set of vulnerabilities that affect the goals that the organization 
can define and its ability to achieve them. The risk can define a threat or an opportunity. In 
this context, risk has not only negative meaning; not taking advantage of opportunities can 
be considered a risk as well (SOUZA; RAMO; ESTEVES, 2009).
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The AS/NZS 4360 Standards-1999:2004 (Australian/New Zealand, 2004) defines risk as 
“the chance of something happening that will have an impact upon objectives and it is 
measured in terms of consequences and likelihood of an incident happening”.

Byrd and Brown (2003) provided a comprehensive approach to risk management in in-
novation processes. Their premise is based on the relationship between creativity and risk 
taking, which are combined in the following formula: innovation = creativity x risk taking.

Despite the potentially important role that innovation brokers can play, there are a number 
of risks and possible drawbacks that have also been identified with regard to their function-
ing. (KLERKX; HALL; LEEWIS, 2009). Innovation brokers are especially useful because 
they can contribute to reduce uncertainty in the early stages of innovation processes when 
there is a high risk of failure, therefore discouraging companies, especially SMEs display-
ing the problems mentioned in previous sections of this paper, from innovating (JOHNSON, 
2008; SAPSED, GRANTHAM; DeFILLIPI, 2007).

It is important to identify the interrelationships between risks factors and processes and 
structures of crowdsourcing innovation. When a business enterprise decides to open its 
innovation process to the crowd, it incurs in several risks, namely, the disclosure of its in-
novation strategy, the lack of control over the quality of solutions provided by the crowd, 
the weak contractual ties with the solvers, and the risk of intellectual property loss.

One popular method for identifying risk factors has been the use of checklists (SCHIMIDT 
et al., 2001). Many such checklists can be found in the software project management lit-
erature or in the information systems implementation literature. Souza, Ramos and Esteves 
(2009) listed some risks that could affect the main value creation processes of the innova-
tion brokering service presented in section 3 of this paper.

Knowledge Community Building integrating all activities performed required to sustain a 
community of creative people with diversified skills and knowledge that are motivated to 
answer the innovation challenges posed by SMEs. An illustrative list of risks grouped by 
five risk sources (rows) includes the following risks of the value creation processes that are 
included in Table 1 (columns).

Table 1: Risks of crowdsourcing innovation

Knowledge community Intermediation Technology incubation

1. Risks 
related with 
People:

• Not enough skill 
diversity;

• Not enough motivation;

• Solvers do not deliver 
good ideas/inventions;

• Inability to find the right 
skills for a challenge;

• “Not-invented-here” culture at the 
seeker organization;

• Lack of knowledge and resources at 
the seeker organization;

2. Risks 
related with 
Business 
Processes:

• Insufficient access to 
knowledge resources;

• Not being able to build 
strong reputation;

• Inability to provide 
adequate support to 
formulate a challenge;

• Difficulty in evaluating the 
quality and relevance of a 
solution;

• Weak consultancy skills in specific 
technologies;

• Inability to find the resources that 
the seeker needs to implement the 
innovation;

3. Risks 
related with 
Technology:

• Difficult to use 
technology;

• Security breaches leading 
to disclosure of IP;

• Seekers don’t feel at ease using the 
online resources of the broker;
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4. Risks 
related 
with Legal 
Aspects:

• Information security 
breaches;

• Non compliance with 
contractual clauses;

• Transferred IP owned by a third party;

5. External 
Sources:

• New and stronger 
competitors

• Changes in market leading 
to devaluation of a solution.

• Changes in science and technology 
lowering the innovation value.

Source: The authors

In addition to the risks associated with the value creation processes, the brokers will 
also face risks related with to the two supporting processes: governance and infrastruc-
ture management.

To mitigate risks like these, we propose the following Risk Management Methodology (Fig-
ure 3), consisting of three phases, to increase the success rate of a crowdsourcing innova-
tion brokering service. Each activity is interlinked and designed to build support and trust 
as the collaboration develops.

Figure 3: Overview of the Risk Management Methodology for Crowdsourcing Innovation
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The first phase is the Risk Assessment. This phase consists of identification and evaluation 
of risks and risk impacts, and recommendation of risk-reducing measures.

Risks must be identified before they can be managed. This phase consists mainly of identi-
fying what, why and how problems can arise as the basis for further analysis. In this phase 
controls will be identified and risks will be analysed in terms of the consequences and 
likelihood in the context of those controls. Consequence and likelihood may be combined 
to produce an estimate of the level of risk. The estimation of the risk level will permit to 
separate the risks that the decision maker decides to accept with no plan to mitigate them 
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from the major risks that require careful control and mitigation plans. Then a plan to mini-
mize the effects of the risk event should follow. This consists of comparing the estimated 
level of risk against the pre-established criteria. This enables risks to be ranked to identify 
management priorities and recommend actions to reduce risks.

Three methods of control should be considered: avoidance, mitigation and acceptance. 
Possible actions to downgrade the risk include eliminating the root cause of the risk event, 
reducing the exposure to the risk by passing it on to another area, or assigning a project 
team member to actively reduce the characteristics of the risk event. Alternatively the con-
sequences of the risk event can be accepted by developing and implementing a specific 
management contingency plan. For instance where the risk event does occur the manager 
should consider getting a fund to face the consequences. The main goals of this phase are 
the production of a list of risks, ranking the list and listing the actions to reduce the risks.

The second phase is the Risk Mitigation. This phase consists in prioritizing, implement-
ing, and maintaining the appropriate risk reducing measures recommended from the risk 
assessment process.

The last step in managing risks is Continual Evaluation Assessment phase. This last phase 
consists in implementing a risk management program and getting feedback to improve the 
methodology. The risk manager, throughout the crowdsourcing innovation intermediation 
life cycle, must monitor each identified potential risk event. Actions need to be taken to 
eliminate the risk or to downgrade the risk. This is, to monitor and to review the perfor-
mance of the risk management system and make the necessary changes.

7. CONCLUSIONS
Crowdsourcing is emerging as an interesting outsourcing option for organizations enabling 
them to draw upon a wider set of intellectual capital than can be achieved internally or 
through traditional outsourcing arrangements. Tasks that were traditionally performed by 
employees, or outsourced to an outsourcing company, can be ‘outsourced’ by an open call 
to a large but undefined group of people. There are both cost and quality of solution drivers 
towards the crowdsourcing option, particularly with innovation and problem solving tasks.

However, the crowdsourcing option represents a paradigm shift in management thinking 
around outsourcing: Traditional outsourcing is dominated by the SLA mindset of well-
defined requirements and level of service provision, detailed costs and legal remedies if 
requirements or service levels are not met – all of which are less relevant to crowdsourcing 
activity. Key to the success of crowdsourcing activity is the development of brokerage facili-
ties that operate as a middleman between the organizations and the open ‘crowd’ of poten-
tial contributors. There are considerable challenges in crowdsourcing activity. Innovation 
brokers have to set in place a fair and robust operating environment for the stakeholders 
(organizations, solution providers from the open community and the broker themselves) 
to participate in crowdsourcing activity. Normal business models and rules are stretched 
to accommodate innovation brokering activity through crowdsourcing, such as traditional 
value chains and organizational boundaries.
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Several existing innovation brokering services have emerged, such as such as Innocentive, 
yet2.com, Nine Sigma, IdeaWicket, IdeaConnection and YourEncore and others, however, 
these are primarily targeted at the larger organizations.

An examination of the characteristics of SMEs show that they have very different needs 
to those of larger organizations and also that they hold much potential for participation in 
crowdsourcing activities: SMEs are nimble and responsive to the needs of the business 
environment and are usually the innovation and employment engines in society. However, 
innovation brokering support for SMEs is less well developed than for larger organiza-
tions. This paper has addressed this limitation by developing architecture for innovation 
brokering aimed at the needs of SMEs and applying this to develop an innovation brokering 
service based around a University in Portugal.

As with the development of any novel support structure in a dynamic environment, the oper-
ating aspects have to evolve as they are applied in practice. The initial developed innovation 
brokering architecture captures aspects of organizational memory within the ‘crowd’ and as-
pects of risk management to support the SME stakeholders. The paper makes further contri-
bution by developing knowledge of crowdsourcing innovation and the economic and social 
impact of brokers within the SME environment, and develops methodological and technical 
tools that will support managers decisions and interventions. In addition, the business and 
operating model developed aims to ensure the sustainability of the brokering services.

Innovation brokering is emerging as a novel but challenging business activity that takes 
advantage of the powerful Web 2.0 technologies and growing expertise and user practices 
across the global web. Innovation brokering aimed at meeting the needs of SMEs has extra 
challenges in providing trusted collaborative market place, mix a matching of skills and 
tailored support to help innovative ideas to germinate.
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Resumo: O presente trabalho tem como foco a gestão de estoque realizada na Farmafórmula Ltda, 
o setor estudado foi o almoxarifado. Levando-se em consideração que esta área procura sempre 
tornar menor os custos e desperdícios da empresa, promovendo a satisfação e benefício para 
seus clientes, este estudo tem como objetivo avaliar a gestão de estoque e após o resultado fazer 
propostas de melhorias para o controle de estoque. A metodologia utilizada foi adequada para 
o modelo de consultoria qualificada como um estudo de caso do tipo descritivo com abordagem 
qualitativa, onde a coleta de dados foi realizada através de uma entrevista semiestruturada com 
o gerente de estoques. De acordo com o resultado do diagnóstico funcional, foi constatado que a 
gestão de estoques da empresa não é eficiente, de maneira que foi desenvolvida uma proposta 
técnica sugerindo melhorias para um bom funcionamento do controle de estoque como: definir o 
estoque mínimo e máximo, ponto de pedido, implantar a ferramenta para classificação de todos 
os itens do estoque e a substituição do software. Os problemas expostos são de fácil correção e 
adaptação, e suas possíveis soluções são de baixos custos para os padrões da empresa.

Palavras-chave: Logística. Gestão de estoque. Farmácia.

RESEARCH AND PROPOSED IMPROVEMENTS IN 
THE MANAGEMENT OF INVENTORIES: A CASE 
STUDY IN FARMAFÓRMULA LTD – NATAL / RN

ABSTRACT: The present work has as focus the management of supply carried through in the Far-
mafórmula Ltda, the studied sector was the warehouse. Taking itself in consideration that this 
area always looks for to become minor the costs and wastefulnesses of the company, promoting 
the satisfaction and benefit for its customers, this study has as objective to evaluate the supply 
management and as result to make proposals of improvements for the supply control. The used 
methodology was adjusted for the model of qualified consulting as a study of case of the des-
criptive type with qualitative boarding, in which the collection of data was done with an interview 
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half-structuralized with the manager of supplies. In accordance with the result of the functional 
diagnosis was evidenced that the management of supplies of the company is not efficient, it was 
developed a proposal technique suggesting improvements for a good functioning of the supply 
control as: to define the minimum and maximum supply, point of order, to implant the tool for 
classification of all the item of the supply and the substitution of software. The displayed problems 
are of easy correction and adaptation, and its possible solutions are of low costs for the company.

Keywords: Logistics. Inventory Managemen. Pharmacy.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com Ballou (1993), a logística é vista como área das ciências da administração 
que estuda os métodos de como planejar, organizar e controlar efetivamente as atividades 
de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de produtos. Segundo o 
mesmo autor, os fatores logísticos se estabelecem desde os fornecedores de matérias-
-primas e insumos, com os prestadores de serviços, parceiros, clientes, distribuição de 
produtos, enfim, com uma visão completa da cadeia de suprimentos, buscando alcançar 
os objetivos da empresa.

Outro fator de destaque no estudo da logística é o entendimento das atividades ligadas à 
gestão de estoque. Na concepção de Corrêa, Gianise e Caon (2000, p.45) “estoques são 
acúmulos de recursos materiais entre fases específicas de processos de transformação”. 
Logicamente, que a definição acima está voltada muito mais para empresas industriais, 
onde se concebe a transformação de uma matéria-prima qualquer em um produto, todavia, 
existem também os estoques de mercadoria para revenda, que também podem ter trata-
mentos diferenciados. Algumas razões da existência dos estoques ainda segundo Corrêa, 
Gianise e Caon (2000), é a dificuldade de coordenar suprimento e demanda, quer por 
incapacidade pelo alto custo de obtenção ou por restrições tecnológicas com fins espe-
culativos, pela escassez ou pela oportunidade com a finalidade de gerenciar incertezas de 
previsões de suprimento e/ou demanda, na formação de estoques de segurança.

O presente trabalho tem como foco estudar a gestão de estoques realizada na Farmafór-
mula de Natal e propor melhorias que podem ser adotadas pelos gestores desta mesma 
empresa. Logo, levando em consideração que esta área procura sempre tornar menores os 
custos e desperdícios da empresa, e promover a satisfação e benefício para seus clientes, 
este estudo tem como objetivo avaliar a gestão de estoques do almoxarifado e após o re-
sultado fazer propostas de melhorias para o controle de estoque.

Os resultados da pesquisa possibilitarão aos gestores identificarem as falhas ocasionadas 
no controle de estoque, podendo otimizar a gestão evitando compras desnecessárias para 
suprir o estoque, tendo o controle do seu estoque mínimo e máximo.

2. A FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO NO BRASIL

O mercado farmacêutico é dividido em quatro segmentos: medicamentos de referência, si-
milares, genéricos e medicamentos de venda livre (não é preciso receita médica). Contudo 
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deixa de inserir neste mercado os medicamentos manipulados em farmácias magistrais, 
que hoje estão presentes na maioria dos municípios do país (SILVA et al., 2007).

De acordo com Crosta (2000), existe diferença entre o medicamento manipulado e o me-
dicamento industrializado, principalmente no prazo de validade, os produtos manipulados 
têm um menor prazo de validade. Estes medicamentos são manufaturados artesanalmente 
e formados por vários insumos farmacêuticos, pelos quais possuem diferentes prazos de 
validade, por isso é necessário um gerenciamento eficiente de estoques, para que possam 
ser evitadas as perdas.

Segundo os dados da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (ANFARMAG), o 
Brasil já é o maior mercado mundial de farmácias de manipulação, crescimento de 40% en-
tre os anos de 2002 e 2007. Como já existem grandes marcas de farmácias de manipulação 
no país, é natural que este setor esteja experimentando um grande crescimento na área de 
redes franqueadas (ANFARMAG, 2007).

3. LOGÍSTICA
As atividades Logísticas são classificadas de várias formas, uma delas é dividida em dois 
grupos, as atividades primárias e secundárias ou de apoio. As atividades primárias são os 
transportes, o processamento de pedidos e a manutenção de estoques, conceituando-as 
como de fundamental importância para a obtenção dos objetivos logísticos de custo e nível 
de serviço que o mercado consumidor deseja alcançar. O processamento de pedido é uma 
atividade primária de custo reduzido, que dá inicio à movimentação dos elementos logísti-
cos, com tendência para ser um elemento crítico no que diz respeito ao tempo indispensá-
vel que é levar bens e serviços aos clientes (BALLOU, 1993; POZO, 2010). A manutenção 
de estoques é “o uso de estoques, como regulador de demanda, resulta no fato de que, 
em média, ele passa a ser responsável por aproximadamente um a dois terços dos custos 
logísticos” (POZO, 2010, p. 10).

As atividades primárias são indispensáveis para que se cumpra e seja coordenada a lo-
gística, atingindo assim a qualidade dos serviços. As mesmas devem ser integradas com 
as atividades secundárias para que haja sucesso na empresa. Pozo (2010) classifica as 
atividades secundárias ou de apoio em armazenagem, manuseio de materiais, embalagem, 
suprimentos, planejamento e sistema de informação. Essas atividades dão suporte às ati-
vidades primárias, ajudando a obtenção dos bens e serviços solicitados pelos clientes. Se-
gundo Ballou (1993), armazenagem é a administração do local necessário para conservar 
o estoque, envolvendo problemas do tipo: localização, dimensionamento da área, arranjo 
físico e recuperação do estoque. O manuseio de materiais apoia na manutenção de esto-
ques, envolvendo a movimentação do produto no local da estocagem. O Sistema de Infor-
mação mantém uma base de dados que gera informações importantes como a localização 
dos clientes, volume de vendas, padrões de entregas e níveis de estoques.

As principais funções da embalagem, segundo Bowersox e Closs (2007), são: utilidade, efi-
ciência de manuseio, proteção contra avarias e comunicação. De acordo com os mesmos 
autores, atividade de suprimento proporciona ao produto ficar disponível, no momento 
exato, para ser utilizado pelo sistema logístico. As atividades secundárias de planejamento, 
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“refere-se primariamente às quantidades agregadas que devem ser produzidas bem como 
quando, onde e por quem devem ser fabricadas” (POZO, 2010, p. 12).

O sucesso da empresa não está ligado apenas no desempenho das atividades separada-
mente, e sim da adaptação e coordenação de todas elas. Através destas atividades, a logís-
tica tem como objetivo proporcionar serviços que se ajustem às variadas necessidades do 
consumidor e também dos fornecedores a um custo razoável e competitivo. Logo, diante 
das informações citadas através dos diferentes autores, verifica-se que todas as atividades 
logísticas sejam elas primárias ou secundárias são de suma importância para a empresa, 
pois através delas os processos são facilitados desde a aquisição das matérias-primas até 
a entrega para o consumidor final.

Expressadas as atividades logísticas e suas funções, torna-se oportuno abranger sobre o 
estoque, sendo ele parte principal deste trabalho.

3.1. Gestão de Estoque
“Toda empresa está à procura desesperada de um método que ofereça a possibilidade de 
ter estoques de produtos mínimos e, além disso, atender aos pedidos dos clientes sem que 
existam artigos em falta” (KOBAYASHI, 2000, p. 105).

Os estoques podem ser definidos como “a acumulação armazenada de recursos materiais 
em um sistema de transformação” (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002, p. 381). Dian-
te dos conceitos citados, percebe-se que é ideal que a organização consiga uma sintonia 
entre a demanda e a oferta dos produtos, mantendo um estoque que possa garantir a dis-
posição dos produtos para seus clientes.

Segundo Krever et al. (2003), um eficiente controle de estoques amplia a qualidade do ser-
viço, a disponibilidade dos produtos e reduz os custos de manutenção. Não é interessante 
para a empresa ter capital empregado em um estoque, pelo qual não é necessário. Por isso, 
o gerenciamento dos estoques precisa ser bem planejado. A adoção de uma política de es-
toques por uma empresa resulta dos materiais que serão adotados e dos objetivos da mes-
ma. O uso de estoques em mínimas quantidades para redução dos custos pode ocasionar a 
falta de alguns produtos em casos de inconstantes demandas (LEMOS; FOGLIATTO, 2004).

Segundo Martins e Campos Alt (2009, p. 198), a gestão de estoques é composta por 
várias ações permitindo que o administrador possa averiguar os estoques, analisando 
se os mesmos estão sendo bem localizados diante dos setores que os utilizam, bem 
manuseados, controlados e utilizados. Para Bowersox e Closs (2007), os sistemas de 
informações da gestão de estoque têm que reunir características que são capazes de 
executar as necessidades em relação aos dados dos gestores e admitir as operações e 
planejamentos da empresa.

Os estoques das farmácias de manipulações possuem uma enorme variedade de produtos, 
tornando difícil o planejamento de seu ressuprimento. Os medicamentos são divididos em 
grupos e cada um deles tem determinadas particularidades gerenciais como: giro, preço, 
consumo e prazo de entrega. Suas demandas incorporam alta eventualidade, com isso o 
gestor de estoques deve separar os produtos em grupos que tenham características pa-
recidas (CORRÊA; GIANESI; CAON, 2001). Os diversos itens fabricados em uma farmácia 
de manipulação são de formas diferentes e o seu número de matérias-primas utilizadas é 
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bem elevado, isso porque em uma mesma formulação pode existir a necessidade do uso 
de variadas substâncias sem atividades para difundir um único medicamento ativo, o que 
acrescenta mais a quantidade de produtos a serem adquiridos. O tipo de estoque em uma 
farmácia de manipulação é o estoque de antecipação, pois compensa diferenças de ritmo 
entre o fornecimento e a demanda (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2002).

Os medicamentos do setor farmacêutico apresentam demandas variadas, que podem ser: 
os permanentes (uso contínuo), os irregulares (procura espontânea), as sazonais (medi-
camentos que variam de acordo com a temperatura, por exemplo, um medicamento para 
resfriado), em declínio (perda de patente e vários concorrentes com baixos preços) e as 
derivadas (por exemplo, medicamento para dengue, uma epidemia) (BALLOU, 1993).

A Figura 1 mostra a amplitude da gestão de estoques. Percebem-se que diversos fatores 
se entrelaçam à gestão de estoques. Essas atividades por sua vez retratam a importância 
de uma boa gestão e um bom planejamento. Esses fatores que vão desde a sua análise e 
classificação dentro do método ABC, até seus métodos de controles passam pelo geren-
ciamento de estoque. Pode ser citado o comportamento da demanda, o inventário físico, 
saneamento, a contabilização, os indicadores gerencias que funcionarão como a bússola 
do gestor de estoques, onde por sua vez poderão ser analisadas as medidas tomadas e 
planejamentos adotados se estão condizentes com o objetivo e o propósito de ação da Or-
ganização, os métodos de controle, suas reposições, parâmetros de ressuprimento e por 
último os custos, que comandam toda a cadeia da gestão de estoques, sendo um de seus 
principais pontos a focar (VIANA, 2010).

3.2. PONTO DE PEDIDO (PP)
Ponto de Pedido é a quantidade de produtos que se tem em estoque e que garante o pro-
cesso produtivo para que não sofra problemas de continuidade, enquanto espera a chega-
da do lote de compras, durante o tempo de reposição. Também conhecido como Nível de 
Reposição (POZO, 2010).

Quantidade máxima de estoque permitida para o material. O nível máximo pode ser atin-
gido pelo estoque virtual, quando da emissão de um pedido de compra (VIANA, 2010, p. 
149). Por sua vez, Pozo (2010, p. 53) diz que “Estoque Máximo é o resultado da soma do 
estoque de segurança mais o lote de compra.” Portanto, o estoque máximo é o resultado 
da soma do estoque de segurança mais o lote de compra.

É denominada a quantidade mínima possível com a possibilidade de suportar um tempo de 
ressuprimento superior ao planejado ou um consumo desproporcional. Estoque Mínimo 
também conhecido como estoque de segurança ou estoque reserva, é uma quantidade 
mínima de produtos que tem que existir no estoque de uma empresa que tem como fun-
ção cobrir as possíveis variações do sistema, que podem ser: eventuais atrasos no tempo 
de fornecimento, rejeição do lote de compra ou aumento da demanda do produto (POZO, 
2010; VIANA, 2010).

Para evitar a ruptura do estoque, determina-se o estoque mínimo. Gonçalves, Novaes e Si-
monetti (2006) diz que o nível desse estoque pode ser localizado através de porcentagem, 
considera-se que o Estoque Mínimo resultará da aplicação percentual que varia entre 25% 
e 45% em relação à demanda média esperada.
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3.3. CURVA ABC
Segundo Viana (2010, p. 145), uma das primeiras medidas práticas, válidas até hoje, para 
solucionar a problemática do quanto e quando ressuprir foi a adoção de procedimentos 
como grau de controle, tamanho de estoque e quantidade de reposição, guiados pelos 
critérios da classificação ABC.

O quadro 1 mostra que os itens de classe A são considerados os mais importantes, em-
bora representados por poucos itens de 10% a 20% da quantidade e 70% a 80% do valor 
movimentado dos estoques, com o grau de controle rígido sendo necessária uma revisão 
constante e rigorosa. Os de classe B que são os intermediários, 30% a 40% de itens e mo-
vimentando de 15% a 20% do valor, seu pedido é feito normalmente com algum acompa-
nhamento. Já os itens de classe C a grande quantidade, representando de 40% a 50% são 
considerados os menos importantes, movimentam valores que variam entre 5% a 10%, 
seus pedidos são feitos espaçadamente com suprimento para um a dois anos.

Quadro 1: Ressuprimento em função da classificação ABC.

Classe Média registrada nas empresas
Grau de 
controle

Tamanho 
do Estoque

Procedimentos e constância de 
reposiçãoQuantidade 

(% de itens)
Valor

(% de R$)

A 10–20% 70–80% Rígido Baixo
Frequentes, revisões constantes e 
rigorosas.

B 30–40% 15–20 % Normal Moderado
Pedidos normais, algum 
acompanhamento

C 40–50% 5–10% Simples Grande
Pedidos espaçados, suprimento para 
1 a 2 anos.

 Fonte: Viana, 2010.

A separação dos produtos em grupos torna possível ao administrador dos estoques distin-
guir sua atenção para cada um deles, portanto um tipo de controle eficaz para um determi-
nado grupo pode não ser para outro (BARBIERI; MACHLINE, 2006). A curva ABC, também 
conhecida como Curva de Pareto é um procedimento que separa os produtos em grupos 
com características parecidas, em função de seus consumos e valores, a fim de originar 
um processo de gestão atribuído a cada grupo (DIAS, 1993).

Na avaliação dos resultados da curva ABC, percebe-se o giro dos itens no estoque, o nível 
da lucratividade e o grau de representação no faturamento da organização. Os recursos 
financeiros investidos na aquisição do estoque poderão ser definidos pela análise e aplica-
ção correta dos dados fornecidos com a curva ABC (PINTO, 2002).

Segundo Viana (2010, p. 64), depois de ordenados pela importância relativa, as classes da 
curva ABC podem ser definidas assim:

• Classe A: grupo de itens mais importantes que devem ser tratados com atenção 
bem especial;

• Classe B: grupo de itens em situação intermediária entre as classes A e C;

• Classe C: grupo de itens menos importantes que justificam pouca atenção.
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Por sua vez, Dias (1993) define que a divisão dividida em três classes A, B e C é uma 
questão de conveniência, pois é possível estabelecer quantas classes forem precisas 
para que se possa alcançar o que deseja, principalmente quando os itens se apresentam 
em grande quantidade.

4. METODOLOGIA
Para atingir os objetivos deste trabalho, foi realizada uma pesquisa quanto aos fins do tipo 
descritiva com abordagem qualitativa, que ofereceu aos pesquisadores maior conhecimen-
to sobre o tema e tornou possível a compreensão do problema. E quanto aos meios foi 
realizado um estudo de caso.

Através dos dados coletados junto à Gerente de Estoque, foram analisados e interpretados 
qualitativamente, apontando soluções para o problema proposto pelo estudo de caso. Esta 
interpretação e análise foram realizadas em cumprimento aos objetivos apresentados neste 
trabalho sendo comparados com o referencial teórico.

5. RESULTADOS
A Farmafórmula, farmácia de manipulação de medicamentos e cosmético da cidade de 
Natal/RN, fundou-se em 28 de outubro de 1993. A Missão da Farmafórmula é produzir, 
desenvolver e comercializar produtos e serviços personalizados que promovam a saúde e 
a beleza, superando as necessidades e desejos de seus clientes por meio de processos de 
qualidade superior. A empresa conta com 117 colaboradores, nas 08 (oito) lojas localiza-
das em Natal/RN, trabalhando nos seus variados departamentos. Em paralelo, suas unida-
des franqueadas movimentam mais de R$ 20 milhões por ano, com crescimento médio de 
60% nos últimos 03 (três) anos.

Atualmente a Farmafórmula Ltda trabalha com um mix de produtos que perfaz cerca de 
2.060 itens de estoque. A totalidade destes produtos é adquirida de fornecedores localiza-
dos em São Paulo e Rio de Janeiro, o que acarreta em um tempo de reposição de aproxi-
madamente 45 dias (entre o pedido e a chegada dos produtos).

A empresa utiliza o software Pharmacie para controle de estoque. Este programa é um dos 
líderes no mercado magistral brasileiro, no entanto apresenta limitações quando tratamos 
de controle de estoque, uma vez que não realiza de forma automática a baixa da matéria-
-prima no momento da produção da fórmula, fazendo, com isso, que o controle de estoque 
fique inconsistente. Desta forma, quando um produto é vendido na empresa, ele não é bai-
xado no estoque, fazendo com que o controle do mesmo tenha que ser feito manualmente. 
Fato que traz constantes faltas, gerando prejuízos para a empresa. Além disso, o software 
não está on line com as 08 (oito) lojas que a empresa possui em Natal/RN. Por isso, o 
controle tem que ser realizado de forma manual entre as lojas, dificultando a comunicação 
entre as mesmas e assim tornando frequentes informações desatualizadas.

A Gerente de Estoque é uma profissional farmacêutica, que está na empresa há quatro 
anos e sete meses. Existe internamente um rodízio entre os vários setores de atuação do 



37

farmacêutico e atualmente a mesma encontra-se como responsável do setor de almoxari-
fado, controlando o estoque. Agrega seus conhecimentos dos setores de manipulação para 
associar ou separar cadastros, inserir informações no sistema e definir matérias-primas 
que devem sair da lista de pedidos, por desuso.

5.1. Gestão de Estoque
Segundo a Gerente de Estoque, em relação aos desperdícios ocorridos na Empresa, estes 
se tornam dependentes de uma oferta de mercado, portanto é necessário se aliar as suas 
necessidades ao que é oferecido pelos fornecedores, que vendem uma quantidade mínima 
que, muitas vezes, é superior à necessidade da empresa, mas, para atender ao cliente fi-
nal, a empresa acaba comprando uma quantidade maior do que a desejada, ficando parte 
acumulada no estoque e, quando expirado o prazo de validade, realiza-se a incineração. 
Existe também a compra excessiva no período em que a classe médica prescreve determi-
nadas substâncias que são muito solicitadas sendo necessário se fazer compra em grande 
quantidade. O problema é que de uma hora para outra a substância deixa de ser prescrita, 
ficando paralisada no estoque até seu vencimento, para incineração.

5.1.1. A utilização da curva ABC para a gestão de estoque

A empresa não utiliza a Curva ABC para a sua gestão de estoque, tornando assim delicado 
o seu manejo e classificação de produtos em seu estoque. Segundo Martins e Campos 
Alt (2009, p. 198), a gestão de estoques é composta por várias ações permitindo que o 
administrador possa averiguar os estoques, analisando se os mesmos estão sendo bem 
localizados diante dos setores que os utilizam, bem manuseados, controlados e utilizados. 
Percebe-se a importância da gestão de estoque em uma empresa, visto que o estoque 
representa uma parte dos ativos da empresa e é imprescindível que o administrador com-
preenda se este setor está sendo bem utilizado e administrado.

De acordo com a Gerente de Estoque, anteriormente a empresa utilizava a Curva ABC para a 
classificação de estoque, mas em razão da ocorrência de algumas falhas devido às bruscas 
mudanças nas prescrições médicas, o método foi substituído por outro procedimento. A 
empresa trabalha com aproximadamente dois mil (2.000) itens no estoque. Como a empre-
sa não possui estrutura para monitorar de perto todos os itens, a ênfase ocorre apenas nos 
produtos de maiores saídas, ficando os de menores saídas esquecidos. Isto frequentemen-
te ocasiona faltas. Com isso foi definido observar igualmente todos os produtos sejam eles 
A, B ou C. Para isto, o estoque físico foi dividido em seções de acordo com a quantidade de 
colaboradores do almoxarifado e cada um deles se tornou responsável por sua área desde 
a limpeza até o controle do estoque. Barbieri e Machline (2006) dizem que a separação dos 
produtos em grupos torna-se possível ao administrador do estoque distinguir sua atenção 
para cada um deles, assim um tipo de controle eficaz para um determinado grupo pode 
não ser para outro.

5.1.2. O controle de estoque

Segundo a Gerente de Estoque da Empresa, o controle de estoque era feito através de uma 
conferência geral, devido à falta de um sistema informatizado confiável devido a mudanças 
de informações espontâneas ocorridas no software. Para isso foi necessário dividir entre 
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os almoxarifes o espaço de armazenamento entre prateleiras e estantes, para que os mes-
mos possam verificar o estoque de todas as matérias-primas no início de cada mês. Com 
isso é feita a relação dos materiais necessários para a compra, referente à necessidade para 
abastecimento de um ano, tendo o cuidado de não adquirir matérias-primas com validade 
abaixo desse intervalo. Há exceções, onde é avaliado o custo benefício, adquirindo assim 
matérias-primas com validades curtas. A empresa não mensura o estoque de segurança, 
por isso o pedido para repor o estoque é feito mensalmente. Se necessário, é feito outro 
pedido, comumente explicado pela carência de informações sobre o quantitativo do esto-
que no primeiro pedido. Para Viana (2010) compras e estoques são os pontos essenciais 
da gestão operacional de uma empresa. É necessário saber o quanto comprar e qual o 
estoque mínimo, para que se possa evitar a falta de capital de giro.

Percebe-se que ocorreu uma desordem na empresa no que diz respeito a estoque máximo 
e mínimo. A empresa necessita ter um controle de estoque seguro para que não haja faltas 
de matéria-prima e custos desnecessários, pois é essencial garantir aos seus clientes a 
disponibilidade dos produtos evitando que os mesmos se decepcionem por falta de merca-
doria, com isso é primordial saber controlar e planejar o estoque.

5.1.3. Armazenagem dos produtos

Quanto à armazenagem dos produtos, varia de acordo com o tipo de matéria-prima, pois 
existem diferenças entre temperaturas de armazenagem e estado físico, líquidos e sólidos, 
sendo estes armazenados em prateleiras separadas. Os produtos que necessitam de re-
frigeração são armazenados em geladeiras, sendo uma para líquidos e outra para sólidos. 
Mediante orientações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio da 
portaria nº 344/98 sobre medicamentos e produtos controlados, os mesmos ficam em 
armários fechados com chave. Existe também uma separação de corrosivos, inflamáveis e 
sensibilizantes que estão armazenados em locais segregados. Por falta de espaço físico, as 
matérias-primas que são adquiridas em grandes quantidades ficam armazenadas em uma 
sala distinta. Segundo Ballou (1993), a armazenagem é a administração do local necessário 
para conservar o estoque, envolvendo problemas do tipo: localização, dimensionamento da 
área, arranjo físico e recuperação do estoque.

A maneira de armazenagem é muito importante, a localização dos produtos deve estar de 
fácil acesso para qualquer tipo de averiguação, principalmente seu manuseio. O layout do 
almoxarifado é tão importante quanto o projeto da empresa, sobretudo quando se tem um 
agravante que é a falta de espaço físico suficiente para armazenar produtos em grandes 
quantidades, que é o caso da empresa em estudo. Em seguida a descrição de como é feito 
o controle de fluxo no estoque.

5.1.4. Controle de fl uxo no estoque

Segundo a Gerente de Estoque, a empresa realiza o controle de fluxo no estoque através 
de uma tabela que está em fase final de desenvolvimento, pela qual são definidas as quan-
tidades de consumo das substâncias no período de quatro meses e de um ano. Para Viana 
(2010), é necessário saber o quanto comprar e qual o estoque mínimo, para que se possa 
evitar a falta de capital de giro, pois compras e estoques são os pontos essenciais da ges-
tão operacional de uma empresa.
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A empresa em questão necessita de um estoque de segurança maior devido se encontrar 
fora do pólo fornecedor, que se localiza no eixo Rio de Janeiro – São Paulo, o que acarreta 
em um tempo de reposição de aproximadamente quarenta e cinco dias. É importante que 
exista na empresa a Classificação ABC, devido à grande quantidade de itens que a empresa 
possui no estoque. Com isso é imprescindível saber qual o sistema que a empresa utiliza 
para controlar o estoque.

5.1.5. Software para controle de estoque

Em relação ao uso de um software para o controle de estoque, atualmente a empresa 
trabalha com o Pharmacie; sistema que é utilizado para toda a gestão da empresa e inclui 
módulos administrativos e financeiros. Possui também estrutura para controle de estoque, 
no entanto, não é utilizado plenamente devido as suas limitações como não comunicar 
em lojas em tempo real (não está online) com as oito lojas que a empresa possui. Outra 
limitação ocorre quando um produto é vendido na empresa, uma vez que não é baixado 
automaticamente no estoque, fazendo com que o controle do mesmo tenha que ser feito 
manualmente, fato que traz constantes faltas, gerando prejuízos para a empresa. Assim, o 
controle de estoque é realizado de forma manual entre as lojas, dificultando a comunicação 
entre as mesmas. Diante disso foi adquirido um novo sistema e está sendo avaliado em 
uma das unidades para que possa utilizá-lo o mais breve possível em todas as lojas. O 
suporte técnico do sistema da empresa conta com um representante local, e também com 
o apoio de suporte online. De acordo com Drucker (2000), com as evoluções tecnológicas 
constantes, os processos logísticos, serviços oferecidos e recursos tecnológicos, as em-
presas têm a opção de escolha vasta na qual procuram uma em que se enquadram essas 
tecnologias de informação melhor ao seu perfil.

Os sistemas de informações servem de ligação entre as atividades logísticas e um pro-
cesso integrado, os hardwares e os softwares são utilizados para auxiliar o gerenciamento 
das operações da empresa, que necessita de um controle online de estoque. Diante disso 
é indispensável saber sobre a atualização do estoque pelo sistema.

A Gerente de Estoque diz que a atualização de estoque no sistema se torna difícil, pois o 
mesmo não oferece a baixa automática dos produtos, e não apresenta ferramenta para 
dar saída aos produtos, que atualmente é realizada manualmente tornando inviável devido 
ao grande fluxo. Já a entrada é feita por um profissional capacitado que alimenta o siste-
ma através das notas fiscais, sempre que chegam novos produtos, a atualização é feita 
manualmente inserindo dado a dado no sistema. Desta forma, o atual sistema apresenta 
algumas deficiências, a principal delas ocorre no controle do estoque, onde a entrada é 
alimentada pelo sistema, mas a saída não é realizada, ocasionando o acúmulo de quantida-
des inexistentes de produtos. Do ponto de vista de Bowersox e Closs (2007), os sistemas 
de informações da gestão de estoque têm que reunir características que são capazes de 
executar as necessidades em relação aos dados dos gestores e admitir as operações e 
planejamentos da empresa.

Diante do exposto, a empresa passa por vulnerabilidades causadas já que há discrepância 
entre o estoque físico e o virtual devido a não ter um controle de estoque eficaz, implicando 
em informações inconsistentes.
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5.1.6. Pontos fortes e pontos fracos da gestão de 
estoque da Farmafórmula de Natal/RN

Diante dos resultados obtidos, o quadro 2 apresenta o resumo da entrevista em pontos 
fortes e pontos fracos apontados pela Gerente de Estoque da Farmafórmula Ltda.

Quadro 2: Resultados da entrevista

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

Suporte técnico local e apoio de acessória online Compra excessiva de matéria-prima em “período de moda”

Reposição contínua de estoque Não utilização da Curva ABC

Armazenagem é feita de acordo com a necessidade 
da matéria-prima e sob orientação da ANVISA

Falta de espaço físico para armazenamento de matéria-prima 
adquirida em grande quantidade

Organograma bem definido Inconsistência no sistema informatizado

Não utilização do estoque mínimo, máximo e ponto de pedido

Não utilização plena de software para controle de estoque

Saída de material realizada manualmente

Rodízio de funcionários entre os setores

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

Os resultados são coerentes à realidade da empresa, o sistema utilizado pela mesma apre-
senta uma carência em relação ao controle de estoque, visto que atualmente é de suma 
importância que esse controle seja eficiente. Percebe-se a preocupação da empresa em 
sanar esse ponto fraco e almeja diante da gestão de estoque definir a quantidade certa de 
produtos evitando assim faltas e excessos.

6. PROPOSTA TÉCNICA
Esta etapa do trabalho teve o intuito de mostrar as sugestões elaboradas para a empresa, 
sugerindo algumas alterações com o objetivo de resolver dificuldades expostas e verifica-
das a partir do diagnóstico funcional.

Depois de analisar os dados obtidos, as principais dificuldades que requerem soluções são: 
não utilização de estoque máximo e mínimo e ponto de pedido; não realização de classi-
ficação ABC e quantificação de produtos do estoque físico divergente do estoque virtual 
(software). Abaixo, tornam-se claras as possíveis soluções visando à realidade da empresa.

• Estoque Máximo e Estoque Mínimo: Foi diagnosticado que a empresa não men-
sura estoque máximo e estoque de segurança adequadamente. Diante disso, 
propõe-se a definição dos mesmos. Baseado em Pozo (2010) calcula-se o es-
toque máximo somando o estoque de segurança com o lote de compra, com 
isso obtém-se a quantidade máxima de estoque permitida para o produto. Para 
tanto é necessário que a empresa determine o estoque de segurança ou estoque 
mínimo que por sua vez é calculado de acordo com Viana (2010) por meio da 
multiplicação entre o fator de segurança, o tempo de ressuprimento e o consu-
mo médio mensal, pois tem como função cobrir as possíveis variações do sis-
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tema, que podem ser eventuais atrasos no tempo de fornecimento, rejeição do 
lote de compra ou aumento da demanda do produto. É necessário levantar junto 
aos fornecedores a quantidade mínima para faturamento e tempo de entrega, 
evitando assim a ruptura do estoque.

• Ponto de Pedido: Recomenda-se estipular o ponto de pedido de todos os itens 
da empresa, baseado em Pozo (2010), é possível através da multiplicação do 
consumo normal do produto e o tempo de reposição, somado ao valor do esto-
que de segurança, anteriormente proposto. Mediante o ponto de pedido, sabe-se 
a quantidade de produtos em estoque, que quando é atingida aciona um sistema 
de compra gerando uma solicitação de pedido. Com isso deve ser verificado o 
estoque periodicamente de acordo com a conveniência da empresa para que 
o gestor venha saber a realidade do seu estoque. O ponto de pedido garante o 
processo produtivo, enquanto aguarda a chegada do lote de compras.

• Classifi cação e quantifi cação dos produtos do estoque: É proposta a adoção 
da Curva ABC para a gestão de estoque, onde os gestores classificam os pro-
dutos da empresa, identificando qual deles merece uma atenção maior e um 
tratamento diferenciado quanto ao seu valor e influência. É de suma importância 
para a administração de estoques e programação de produção dar parâmetros 
sobre a necessidade de adquirir matérias-primas essenciais para o controle de 
estoque, que variam de acordo com a demanda do consumidor. De acordo com 
Pinto (2002), a Curva ABC é bastante utilizada para a administração de estoques 
em uma empresa, define também políticas de vendas, estabelecendo prioridades 
para a programação de produção. A mesma serve de parâmetro para informar ao 
gestor sobre a necessidade de aquisição do produto que é essencial para o con-
trole do estoque, variando de acordo com a demanda do consumidor, garantindo 
a decisão de compra em relação à quantidade e valor.

• Substituição do Software: Evidenciou-se diante dos dados analisados, insegu-
rança em relação ao uso do software utilizado pela empresa. Recomenda-se o 
desenvolvimento de um software próprio que possa suprir as necessidades da 
empresa, agregando informações necessárias para a gestão de estoque, onde 
possa ser utilizado em toda a rede de farmácia Farmafórmula existente em Natal / 
RN, de maneira que o estoque possa ser acompanhado e atualizado diariamente, 
com isso se tem o controle de entrada e saída dos produtos. Do ponto de vista 
de Bowersox e Closs (2007), os sistemas de informações da gestão de estoque 
têm que reunir características que são capazes de executar as necessidades em 
relação aos dados dos gestores e admitir as operações e planejamentos da em-
presa. Este software deverá permitir todo o planejamento do fluxo de materiais, 
tornando eficiente a operação dos processos e facilitando para os gestores as 
tomadas de decisões. A finalidade é que através do mesmo a empresa possa ter 
um eficiente controle de estoque e obter informações dignas de confiança.
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7. CONCLUSÃO
O estudo alcançou seus objetivos. O propósito deste trabalho foi investigar a gestão de 
estoque da Farmafórmula localizada em Natal, no Rio Grande do Norte, e propor melhorias 
para a gestão de estoque desta farmácia. Assim, foram observadas limitações importantes 
decorrentes da não utilização de estoque máximo/mínimo e ponto de pedido; não realiza-
ção de classificação ABC e divergências de produtos do estoque físico e do estoque virtual 
(software).

Sugere-se que a organização defina e utilize estoques mínimo/máximo e ponto de pedi-
do. Ademais, recomenda-se a adoção da Curva ABC para orientar os gestores sobre que 
produtos são essenciais, ou seja, produtos onde sua falta acarreta maiores prejuízos. Por 
fim, aconselha-se, sobretudo, utilizar software que realize a baixa automática das matérias-
-primas e não modifique espontaneamente as informações registras, possibilitando que 
estoque virtual seja compatível com o estoque real. Estas medidas podem contribuir para 
diminuir rupturas e, consequentemente, dispor de matérias-primas em quantidade sufi-
ciente para atender à demanda dos consumidores finais
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Resumo: Na administração de estoques é fundamental saber quais produtos trazem viabilidade 
econômica e financeira e isso, porém, é percebido através das tendências do mercado. O controle 
de estoque é de suma importância para a empresa, pois se controla os desperdícios, apuram-se 
valores para fins de análise, bem como, evita o excessivo investimento, o qual prejudica o capital 
de giro. O mercado de bijouterias a cada dia procura atender às mudanças do ambiente externo. 
Cada vez mais os clientes buscam novos produtos a fim de satisfazer seus anseios, e para acom-
panhar essas tendências deve-se atribuir a esse cenário consumista, uma qualidade que garante 
aos produtos mais durabilidade, e isso indica maior custo. Por questões econômicas, o segmento 
de bijouterias tende a optar pelo preço mais baixo, mesmo que isso não caracterize um produto 
durável. A constante procura por esse tipo de produto faz com que os gestores efetuem compras 
constantemente e em grande volume mantendo assim seus estoques sempre abastecidos. No 
gerenciamento de estoques é importante perceber que o produto oferecido pelo fornecedor preci-
sa ser viável e oportuno onde as várias técnicas da administração de estoques demonstram qual 
o nível e o momento certo para a reposição dos estoques. Até que ponto o volume de estoque 
influencia o capital de giro de uma empresa comercial? A Análise das Demonstrações Contábeis 
é uma importante ferramenta de gestão que tem auxiliado os administradores no modelo de 
decisão das empresas comerciais. Através deste estudo foi realizada uma pesquisa com foco no 
gerenciamento de estoques e sua participação no capital de giro da empresa Feminina Bijoute-
rias, uma empresa de pequeno porte localizada em Natal/RN. A escolha do método referiu-se 
a um estudo de caso aplicado a uma microempresa comercial. Constatou-se que os estoques 
possuem participação elevada entre os elementos do ativo circulante. Sob esta perspectiva, sur-
ge a importância do controle do capital de giro, o qual é responsável pela operacionalização da 
empresa. Os estoques são elementos onerosos que possuem uma necessidade de reposição 
periódica, mas é importante que isto seja feito sob um planejamento baseado na Liquidez da 
empresa que indicará o momento e o volume necessário para a reposição das mercadorias. 
Verificou-se que os estoques ficam muito tempo parados até que sejam totalmente vendidos. A 
finalidade deste estudo foi demonstrar através dos índices, como a situação financeira e econô-
mica da empresa pode ser afetada pela falta de uma boa contabilidade financeira. Baseado nos 
diversos conceitos da administração financeira, recomenda-se a aplicação de um planejamento 
de compras para que a empresa não venha ter problemas de obsolescência de mercadorias, o 
qual impacta o ciclo natural do capital de giro.

Palavras-chave: Contabilidade gerencial. Capital de giro. Estoques.
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THE IMPORTANCE OF THE INVENTORY MANAGAMENT 
IN WORKING CAPITAL: A CASE STUDY

Abstract: Managerial accounting is an important management tool that has helped administrators 
in decision-making model of commercial enterprises. Through this work of completion was carried 
out research in management accounting to focus exclusively on the importance of inventory ma-
nagement in working capital. The main objective was to analyze inventory levels and participation 
in working capital of the company where the research was performed. The choice of method re-
ferred to a case study applied to a micro business. It was found that the stocks have high turnout 
among the elements of current assets. From this perspective, there is the importance of control of 
working capital, which is responsible for the operation of the company. Inventories are expensive 
items that have a need for periodic replacement, but it is important that this is done under a plan 
based on the liquidity of the company indicating the time and volume required for the replacement 
of the goods. It was found that the stocks are still a long time until they are completely sold. The 
purpose of this study was to demonstrate through the indices, such as financial and economic si-
tuation of the company may be affected by lack of financial accounting. Based on several concepts 
of financial management is recommended to apply a purchasing plans for the company and it will 
not have problems of obsolescence of goods, which impacts the natural cycle of working capital.

Keywords: Accounting Managerial. Working Capital. Stock.
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1. INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, a contabilidade tem permitido aos seus usuários controlar e avaliar 
seus patrimônios através dos dados gerados como fonte de informação, e o que parecia 
apenas uma obrigação burocrática, os demonstrativos contábeis passaram a serem instru-
mentos de decisões gerenciais.

Este trabalho vem tornar evidente a importância dos demonstrativos financeiros no ge-
renciamento das disponibilidades, tal como a administração de estoque o qual leva os 
gestores das empresas a tomarem decisões que determinam quais produtos devem ser 
adquiridos, objetivando o melhor giro do estoque e evitar-se a sua obsolescência.

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o volume dos estoques e sua influência no capital 
de giro; demonstrar a posição financeira com os índices de liquidez rentabilidade e endi-
vidamento; determinar o prazo de rotação de estoque, prazo de recebimento de vendas e 
prazo de pagamento de compras e por fim analisar o prazo de giro dos negócios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. AVALIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
Nesta sessão serão demonstrados os principais índices utilizados para a análise do capital 
de giro dentre os quais se podem destacar: Análise Vertical e Horizontal, os Índices de 
Liquidez e Rentabilidade, Estrutura de Capitais ou Endividamento.

2.1.1. Análise Vertical

A análise vertical indica o grau representativo dos elementos dos demonstrativos diante de 
sua totalidade.

De acordo com Morante (2009), na análise vertical é possível mensurar os diferentes ele-
mentos que compõem os demonstrativos individualmente com a sua totalidade.

Segundo o conceito de Cherobim, Lemes Junior e Rigo (2010), a análise vertical confere a evo-
lução em percentual das principais contas demonstrações financeiras submetidas à análise.

Hoji (2010) explica que a participação em percentuais dos itens do ativo e passivo é obtida 
dividindo-se cada item pela sua totalidade respectivamente, enquanto que na DRE, para o 
valor base toma-se a receita líquida.
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2.1.2. Análise Horizontal

A análise horizontal indica o grau representativo dos elementos dos demonstrativos em 
diversos períodos.

De acordo com Morante (2009), a análise horizontal possibilita visualizar a evolução dos 
mesmos elementos em períodos distintos e acompanhar suas tendências que resultam 
positiva ou negativamente.

Cherobim, Lemes Junior e Rigo (2010) especificam que para a análise dos valores a rece-
ber, esta se baseia nos recebíveis dos últimos cinco anos sendo estes findos.

Hoji (2010, p. 281) explica o cálculo: “Calculam-se os números índices estabelecendo o exer-
cício mais antigo como índices base 100. Podem ser calculados, também, aumentos anuais”.

2.1.3. Índices de Liquidez

a) Índice de Liquidez Corrente (LC)

O índice que avalia a capacidade de a empresa pagar os recursos aplicados no ativo cir-
culante outrora financiado pelo passivo circulante utiliza-se o Índice de Liquidez Corrente.

No cálculo da liquidez corrente divide-se o ativo circulante pelo passivo circulante confor-
me a fórmula citada por Morante (2009):

LC =
AtivoC irculante

Pasivo Circulante

Para Gitman (2010, p. 51), O índice de liquidez corrente, um dos índices financeiros mais co-
mumente citados, mede a capacidade da empresa de pagar suas  obrigações de curto prazo.

Braga (2010) cita que na análise da liquidez corrente, ainda que o ativo circulante supere 
o passivo circulante, não significa que a empresa esteja em uma situação efetivamente de 
solvência, uma vez que existam contas do ativo circulante que levam tempo para serem 
convertidas em dinheiro. Outro fator a ser levado em consideração são as possíveis perdas 
de créditos e ociosidades no estoque.

b) Índice de Liquidez Imediata (LI)

A administração financeira precisa saber se a empresa estará livre da possibilidade de 
insolvência para que possa honrar alguns compromissos de imediato prazo sem precisar 
esperar que os valores a receber se convertam em dinheiro. Esta medida é obtida através 
do Índice de Liquidez Imediata.

O índice de Liquidez Imediata é calculado através da fórmula conforme Morante 
(2009) demonstra:

LI =
Disponível

Passivo Circulante
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“Este quociente representa o valor de quanto dispomos imediatamente para saldar nossas 
dívidas de curto prazo” (IUDÍCIBUS, 2010, p. 92).

Hoji (2010, p. 288) acrescenta: “As disponibilidades são recursos imediatamente disponí-
veis, mas as obrigações de curto prazo podem estar compostas por dívidas que vencem 
em 15 dias, 30 dias, ou até 365 dias”.

Para Assaf Neto (2010), a liquidez imediata geralmente apresenta baixo índice, pois os 
valores mantidos em caixa costumam serem valores reduzidos, podendo comprometer a 
capacidade de a empresa honrar seus compromissos utilizando-se apenas de seus recur-
sos imediatamente disponíveis.

c) Índice de Liquidez Seca (LS)

O giro dos estoques é um evento imprevisível, no entanto, as dívidas adquiridas a curto 
prazo têm sua data estabelecida, portanto os gestores precisam ter certeza de que a em-
presa terá capacidade de pagar a seus fornecedores sem precisar esperar que as vendas 
de mercadorias se concretizem.

O índice de Liquidez Seca é obtido através da fórmula conforme citada por Morante (2009):

LS =
AtivoC irculante Estoque Despesas do execicios egu inte

Passivo Circulante

Para Gitman (2010, p. 52, grifo do autor), “O índice de Liquidez Seca assemelha-se ao de 
liquidez corrente, mas exclui do cálculo os estoques, que costumam ser menos líquido dos 
ativos circulantes”.

Segundo Braga (2010, p. 156), “Este índice oferece vantagem de desconsiderar os esto-
ques que necessitam ser vendidos para se transformarem em contas a receber ou caixa”.

“Este índice é um teste de força aplicado à empresa; visa medir o grau de excelência de sua 
situação financeira” (MATARAZZO, 2010, p. 108).

d) Índice de Liquidez Geral (LG)

O Índice de Liquidez Geral mede a capacidade de o ativo total pagar suas obrigações no 
passivo total, mesmo com a existência de elementos do ativo que não representem valores 
efetivamente no caixa.

O cálculo desse índice é obtido através da fórmula conforme demonstrado por Morante (2009):

LG =
Ativo  Circulante + Ativo  Realizável  a  longo  prazo

Passivo  Circulante  +  Passível  Exivível  a  longo  prazo

Segundo Morante (2009), o índice de liquidez geral tem como objetivo avaliar o poder de 
solvência da empresa diante de todas as obrigações utilizando-se de todos os recursos que 
compõem o ativo total.
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Para Hoji (2010), especifica que este índice indica a capacidade de pagamento de dí-
vida no longo prazo.

Dado o horizonte de tempo coberto por este índice, sua formação deve ser avaliada com 
cautela, pois muitos fatos futuros poderão afetar essa relação. (BRAGA, 2010, p. 156).

2.1.4. Índices de Rentabilidade

De acordo com Matarazzo (2010, p. 110), “Os índices deste grupo mostram qual a renta-
bilidade dos capitais investidos, isto é, quanto rendeu os investimentos e, portanto, qual o 
grau de êxito econômico da empresa”.

a) Giro do Ativo

O Giro do Ativo refere-se ao fluxo de vendas comparado aos investimentos realizados no 
ativo (circulante e não circulante).

O cálculo do giro ativo é obtido através da fórmula citada por Morante (2009):

Giro  do  Ativo =
Vendas

Ativo
 

De acordo com Sanvicente (2007, p. 182) “Este índice denota o número de vezes em que 
os ativos operacionais líquidos são “utilizados” num dado período [...] para gerar o volume 
de operações desse período”.

O cálculo do Giro do Ativo, portanto, avalia as receitas geradas em função das aplicações 
dos recursos.

b) Margem Líquida

A margem liquida é obtida através da fórmula conforme Morante (2009) demonstra:

ML =
Lucro  Líquido

Vendas
 

Segundo Morante (2009, p. 43), o objetivo deste índice é “indicar o percentual de lucrativi-
dade final, em relação às vendas totais”.

De acordo com Gitman (2010), a margem de lucro líquido está relacionada ao bom desem-
penho da empresa resultante dos lucros gerados pelas vendas.

A margem líquida pode ser considerada o principal ponto de interesse dos proprietários, 
pois demonstra o desempenho financeiro da empresa através dos demonstrativos no que 
se refere ao lucro líquido.
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c) Rentabilidade do Ativo / ROI1

De acordo com Morante (2009, p. 44), o objetivo desse indice é “indicar a lucratividade 
em relação às aplicações que destinou ao ativo total, ou seja, sobre recursos próprios e de 
terceiros, e qual o percentual que essa relação representa”

Morante (2009) cita a fórmula.

RA =
Lucro  Líquido

Ativo
 

Para Gitman (2010, p. 60, grifo do autor), “O retorno sobre o ativo total (ROA2), muitas 
vezes chamado de retorno sobre o investimento (ROI), mede a eficácia geral da adminis-
tração na geração de lucros a partir dos ativos disponíveis”.

Matarazzo (2010) reforça que este indicativo compara o desempenho das atividades eco-
nômicas e financeiras entre os diferentes exercícios.

Todo investimento requer sua viabilidade e essa avaliação é própria da análise do retorno 
sobre o investimento.

d) Rentabilidade do Patrimônio Líquido / ROE3

A rentabilidade do Patrimônio líquido avalia o quanto a empresa gerou de lucro líquido 
frente aos investimentos realizados pelos sócios.

Morante (2009) expõe a fórmula da seguinte forma:

RPL =
Lucro  Líquido

Patrimonio  Líquido
 

Para Morante (2009, p. 45), o objetivo deste índice é Indicar a lucratividade em relação aos 
capitais próprios, posicionando esses capitais diante de investimento alternativos. Seus resul-
tados para efeito de análise financeira será, quanto maior melhor para a segurança do credor.

De acordo com Gitman (2010, p. 60, grifo do autor), o “retorno sobre o capital próprio 
(ROE) mede o retorno obtido sob o investimento dos acionistas ordinários da empresa 
na empresa”.

Este índice avalia o retorno unicamente os investimentos realizados pelo capital próprio.

2.1.5. Estruturação de Capitais (Endividamento)

O endividamento é calculado através dos índices de Participação em Capital de Terceiros, 
Composição do endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido e Imobilização dos 
Recursos Não correntes, os quase serão apresentados a seguir:

1  Do inglês (return on investiment).
2  Do inglês (return on total assets).
3  Do inglês (Return on common Equity).
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a) Participação em Capital de Terceiros

Este índice demonstra quanto empresa a precisou realizar empréstimos para suprir sua 
demanda financeira, frente ao total do patrimônio líquido.

De acordo com Morante (2009), a participação de capital de terceiros é realizada conforme 
à formula a seguir:

PCT =
Capital  de  Terceiros

Patrimônio  Líquido
 

Para Morante (2009, p. 39), seu objetivo é: “Indicar quanto a empresa recorreu em capitais 
de terceiros, para cada unidade do capital próprio. Seu resultado para efeito de análise 
financeira será considerado, quanto menor, melhor para a segurança do credor”.

A participação em capitais de terceiros é algo bastante comum às empresas e algumas 
vezes trazem mais vantagens quando esses recursos são destinados aos investimentos do 
que se utilizar dos recursos próprios para o mesmo fim.

Matarazzo (2010, p. 88), acrescenta: Portanto, sempre que se aborda o índice de Partici-
pação de Capitais de Terceiros, está se fazendo análise exclusivamente do ponto de vista 
financeiro, ou seja, do risco de insolvência e não em relação ao lucro ou prejuízo.

É importante saber que as falências não se dão pela existência do endividamento pro-
priamente. Dentre tantos, inclui-se a falta de planejamento financeiro, fundamental para o 
equilíbrio nas finanças.

b) Composição do Endividamento

Entre as obrigações totais, os gestores precisam avaliar o percentual dessas dívidas a curto 
prazo, e isso é possível através da fórmula da composição do endividamento.

De acordo com Morante (2009) essa análise é feita através da seguinte fórmula:

CE =
Passivo  Circulante

Capitais  de  Terceiros
 

Para Morante (2009), o objetivo deste índice é indicar o grau de endividamento a curto e 
alongo prazo e menciona ainda que os credores sentir-se-ão confortáveis no momento de 
oferecerem crédito se estes índices apresentarem níveis que não comprometam a capaci-
dade de pagamento, sendo estes quanto menor, melhor.

“A Composição do Endividamento mostrará se existe ou não excesso de dívidas a curto 
prazo sobre as exigibilidades totais.[...] Uma participação muito elevada de dívidas a curto 
prazo pode indicar iminente aperto financeiro” (BRAGA, 2010, p. 155).
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c) Imobilização do Patrimônio Líquido

O índice de imobilização do patrimônio líquido ou capital próprio indica quanto desses 
recursos foram investidos em ativos permanentes.

Esta avaliação é calculada através da fórmula citada por Morante (2009):

IPL =
Ativo  Permanente

Patrimônio  Líquido
 

Para Morante (2009), este índice tem como objetivo avaliar a relação das aplicações dos 
recursos nas imobilizações provenientes do capital próprio sem o interesse de realizá-los.

Matarazzo (2010) conclui que as aplicações nos ativos devem obedecer ao grau de neces-
sidade de investimentos entre os elementos do ativo circulante e o ativo permanente, pois 
se for realizado maior parte dos recursos próprios no ativo permanente, a empresa estará 
sujeita recorrer as capitais de terceiros devido à má distribuição de recursos.

d) Imobilização dos Recursos Não Correntes

A diferença entre os índices de Imobilização do patrimônio Líquido e de Imobilização dos 
Recursos Não Correntes é que neste segundo incluem-se o Capital próprio somado ao 
capital de Terceiro para avaliar a destinação destes recursos para os ativos permanentes.

De acordo com Morante (2009), esta análise pode ser feita através da seguinte fórmula:

Morante (2009, p. 41) descreve que o principal objetivo deste índice é “Indicar a relação 
entre os recursos próprios e os de longo prazo, com destinações a investimentos perma-
nentes no ativo”.

Matarazzo (2010, p. 95) reforça que “[...] É perfeitamente possível utilizar recursos de longo 
prazo, desde que o prazo seja compatível com o de duração do imobilizado ou então que o prazo 
seja suficiente para a empresa gerar recursos capazes de resgatar as dívidas de longo prazo”.

2.1.6. Índices de Prazos Médios (Rotação)

Os Prazos Médios são calculados através dos elementos compostos no Balanço Patrimonial 
e Demonstração do Resultado do Exercício e demonstram o ciclo destes mesmos elementos.

Matarazzo (2010) recomenda para que os índices de Prazos Médios sejam analisados 
em conjunto.

Os índices que medem o ciclo operacional e de caixa que serão demonstrados a seguir são: 
Prazo Médio de Renovação dos Estoques (PMRE), Prazo Médio de Recebimento de Vendas 
(PMRV) e Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC).
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a) Prazo Médio de Renovação dos Estoques (PMRE)

O Índice de Prazo Médio de Renovação dos Estoques indica o período que estes levam para 
completar seu ciclo.

O cálculo do PMRE é obtido através da fórmula conforme menciona Morante (2009):

PRME = 360  X  
ESTOQUES

CUSTO  DE  VENDAS

De acordo com Assaf Neto (2010), este índice estabelece o tempo em que as mercadorias 
permanecem paradas em estoques até a sua venda.

De acordo com Morante (2009, p. 36), o PMRE tem como objetivo “indicar o número de 
dias que decorreram entre a compra da mercadoria e sua venda, no caso do comércio; no 
caso da indústria, a matéria-prima”.

b) Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV)

O Prazo Médio de Recebimento de Vendas indica o período de realização das vendas a prazo.

Para com Morante (2009) o PMRV é obtido através da seguinte fórmula:

PMRV =  X  
DUPLICATAS  A  RECEBER

VENDAS
 

Segundo Iudícibus (2010), este quociente indica o ciclo das duplicatas a receber, ou seja, 
o tempo que os recebíveis levam para serem transformados em dinheiro.

Conforme conceitua Morante (2009, p. 37), o PMRV tem como objetivo “indicar o número 
de dias que decorrem, em média, entre a efetivação da venda e o recebimento do valor 
correspondente”.

c) Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC)

O Prazo Médio de Pagamento de Compras indica o período em que a empresa deve cum-
prir com suas obrigações com seus fornecedores.

De acordo com Morante (2009), o PMPC é obtido através da seguinte fórmula:

PMPC = 360  X  
FORNECEDORES

COMPRAS

Segundo Matarazzo (2010, p. 283), “os prazos médios são elementos administráveis pelos 
dirigentes. A análise dos prazos médios e seu impacto financeiro é também uma análise da 
administração do capital de giro”.
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Para Morante (2009, p. 38), este índice tem como objetivo “indicar o número de dias que 
decorrem, em média, entre a compra e seu efetivo pagamento aos fornecedores”.

É importante que a empresa tenha uma boa relação com seus fornecedores, pois nos casos 
de impossibilidade de a empresa cumprir com suas obrigações obedecendo ao prazo médio 
de pagamento, poderá obter prazos flexíveis e ainda manter o crédito com os fornecedores.

3. METODOLOGIA
Os meios de investigação para o desenvolvimento deste trabalho serão ilustrados conforme 
define o estudo dos métodos, sendo este do tipo monográfico. De acordo com Lakatos (2008, 
p.108) “[...], o método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, 
condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações”.

O tipo de pesquisa adotada foi a do tipo Exploratória, onde serão utilizadas as principais de-
monstrações contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial) as 
quais terão como tratamento as análises através dos indicadores econômicos e financeiros.

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

4.1. VOLUME DOS ESTOQUES E SUA 
INFLUÊNCIA NO ATIVO CIRCULANTE

Tabela 1: Composição dos Estoques no Ativo Circulante

Períodos 2009 2010

Ativo Circulante 190.427,73 186.632,29

Estoques 88.966,74 79.982,33

Índice (%) 47 43

Fonte: Dados da Pesquisa (2011).

4.2. VOLUME DOS ESTOQUES E SUA 
INFLUÊNCIA NO ATIVO TOTAL.

Tabela 2: Composição dos Estoques no Ativo Total.

Períodos 2009 2010

Ativo Total 197.399,04 190.876,12

Estoques 88.966,74 79.982,33

Índice (%) 45 42

Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
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4.3. ANÁLISE DO CAPITAL 
CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL).

Tabela 3: Composição do Capital Circulante Líquido.

2009 2010

Ativo Circulante 190.427,73 186.639,29

(-) Passivo Circulante 14.465,52 13.922,38

= CCL 175.962,21 172.709,91

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
Tabela 4: Composição do Índice de Liquidez Corrente.

Períodos Valores R$ Índices R$

2009 LC =
190.427,73

14.465,52
13,16

2010 LC =
186.632,29

13.922,28
13,41

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.5. INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Tabela 5: Composição do Índice de Liquidez Imediata.

Períodos Valores R$ Índices R$

2009 LI =
12.208,06

14.465,52
0,84

2010 LI =
30.906,06

14.465,52
2,22

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.6. INDICE DE LIQUIDEZ SECA
Tabela 6: Composição do Índice de Liquidez Seca.

Períodos Valores R$ Índices R$

2009 LS =
190.427,73 88.966,74

14.465,52
7,01

2010 LS =
186.632,29 79.982,33

13.922,38
7,66

Fonte: Dados da pesquisa (2011).
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4.7. LIQUIDEZ GERAL
Tabela 7: Composição do Índice de Liquidez Geral.

Períodos Valores R$ Índices R$

2009 LG =
190.427,73+ 0,00

14.465,52 + 0,00
13,16

2010 LG =
186.632,29 + 0,00

13.922,38 + 0,00
13,41

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.8. GIRO DO ATIVO
Tabela 8: Composição do Índice de Giro do Ativo.

Períodos Valores R$ Índices

2009
,

GA =
333.721,62

197.399 04
169

2010 GA =
305.678,06

190.876,12
160

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.9. MARGEM LÍQUIDA
Tabela 9: Composição da Margem Líquida.

Períodos Valores R$ Índices %

2009 ML =
172.933,52

333.721,62
52

2010
,

ML =
166.953,52

305.678 06
55

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.10. RENTABILIDADE DO ATIVO

Tabela 10: Composição da Rentabilidade do Ativo.

Períodos Valores R$ Índices %

2009 RA =
172.933,52

197.399,06
88

2010 RA =
166.953,52

190.876,12
87

Fonte: Dados da pesquisa (2011).
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4.11. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Tabela 11: Composição da Rentabilidade do Patrimônio Líquido.

Períodos Valores R$ Índices %

2009 RPL =
172.933,52

182.933,52
95

2010 RPL =
166.953,74

176.953,74
94

Fonte: Dados da pesquisa.

4.12. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
Tabela 12: Composição dos Capitais de Terceiros

Períodos Valores R$ Índices %

2009 CT =
14.456,52

182.933,52
8

2010 CT =
13.922,38

176.953,74
8

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.13. COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO
Tabela 13: Composição do Endividamento.

Períodos Valores R$ Índices %

2009 CE =
14.465,52

14.465,52
100

2010 CE =
13.922,38

13.922,38
100

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.14. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Tabela 14: Composição da Imobilização do Patrimônio Líquido.

Períodos Valores R$ Índices %

2009 IPL =
6.971,31

182.933,52
4

2010 IPL =
4.243,83

176.953,74
2

Fonte: Dados da Pesquisa (2011).
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4.15. IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
NÃO CORRENTES

Tabela 15: Composição da Imobilização dos Recursos Não Correntes.

Períodos Valores R$ Índices %

2009 IRNC =
6.971,31

182.933,52
4

2010 IPL =
4.243,83

176.953,74
2

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.16. PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO 
DOS ESTQUES (PMRE)

Tabela 16: Composição do Prazo Médio de Renovação dos Estoques

Períodos Valores R$ Índices (dias)

2009 PMRE = 360  X  
80.070,07

55.912,04
516

2010 PMRE = 360  X  
84.474,54

44.313,85
686

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.17. PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO 
DE VENDAS (PMRV)

Tabela 17: Composição do Prazo Médio de Recebimentos de Vendas.

Períodos Valores R$ Índices (dias)

2009 PMRV = 360  X  
27.939,00

333.721,62
30

2010 PMRV = 360  X  
26.589,32

305.678,06
31

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

4.18. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 
DE COMPRAS (PMPC)

Tabela 18: Composição do Prazo Médio de Pagamento de Compras.

Períodos Valores R$ Índices (dias)

2009 PMRV = 360  X  
4.907,51

73.705,39
24

2010 PMRV = 360  X  
5.586,26

35.329,44
57

Fonte: Dados da pesquisa (2011).
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Figura 1: Prazo de Giro dos Negócios

009

010

516

686

30

31

Compra Venda Recebimento

009

010

546 dias

717 dias

Compra Recebimento

Fonte: Dados da pesquisa (2011).

5. INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS

Na avaliação da representação dos estoques no capital de giro, 47% formaram o índice de 
participação dos estoques no ano de 2009 e 43% formam o percentual do ano subsequente 
conforme demonstra a tabela 1.

Os níveis dos estoques da empresa Feminina Bijouterias tiveram maior índice dentre os 
elementos do ativo circulante, isso decorre pelo fato de os estoques absorverem grande 
parte dos investimentos.

Conforme a tabela 2, no ativo total, os índices de contribuição dos estoques apresentaram-
-se menores, comparado a sua participação no ativo Circulante, mas ainda com maior nível 
dentre os demais elementos do Ativo Total. Os níveis dos estoques absorveram 45% e 42% 
do Ativo Total nos anos de 2009 e 2010 respectivamente.

Conforme os dados da tabela 3, percebeu-se um declínio no capital circulante líquido onde 
sua composição foi de R$ 175.962,21 em 2009 e R$ 172.709,91 em 2010. A queda foi 
equivalente a 2% no ano de 2010 em relação ao ano anterior, no entanto, a Feminina Bi-
jouterias apresentou um Capital Circulante Líquido Positivo, o que a tornou capaz de suprir 
suas obrigações na medida em que se tornaram devidas.

De acordo com os dados demonstrados na tabela 4, na composição do índice de Liquidez 
Corrente, os indicativos foram considerados satisfatórios, onde no ano de 2009 apresentou 
um índice que correspondente a R$ 13,16 e ainda disponibilizando uma folga financeira no 
valor de R$ 12,16. No ano de 2010, o indicativo de Liquidez Corrente apresentou-se em um 
valor de R$ 13,41 e uma folga financeira de R$ 12,41 em suas disponibilidades.
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Os índices de Liquidez implicaram numa total capacidade de a empresa Feminina Bijou-
terias cumprir com seus compromissos a curto prazo. Dentro dos períodos analisados 
pode-se perceber que a capacidade de liquidez da empresa deve-se ao processo de rotação 
natural do capital de giro onde seus ativos conversíveis em dinheiro realizaram-se dentro 
do limite considerado de curto prazo, o que tornou a Feminina Bijouterias solvente diante 
de suas obrigações.

O índice de Liquidez Imediata da Feminina Bijouterias no ano de 2009 apresentou de acor-
do com a tabela 5 uma liquidez no valor de R$ 0,84. Em 2010, o índice de Liquidez Imediata 
da empresa apresentou-se em R$ 2,22.

Conforme os índices citados no parágrafo anterior, pôde-se perceber que, no ano de 2009 
a empresa Feminina Bijouterias apresentou um índice considerado abaixo do limite mínimo 
para que uma empresa possa demonstrar liquidez o suficiente, baseada apenas nos valores 
disponíveis em caixa ou equivalentes de caixa para quitar sua dívidas a curto prazo, onde 
esse limite é de R$ 1,00 para cada unidade monetária de dívida composta pelo passivo 
circulante. A liquidez no valor R$ 0,84 do ano de 2009 implicou em uma incapacidade de 
a empresa honrar seus compromissos com terceiros havendo ainda uma necessidade de 
capital de giro com disponibilidade imediata no valor de R$ 0,19 para suprir cada unidade 
monetária das dívidas do Passivo Circulante.

Em 2010, o demonstrativo financeiro apresentou uma Liquidez Imediata com um valor 
de 2,22 disponível para cada unidade monetária de dívidas a curto prazo, mostrando um 
aumento de 1,64% em seu resultado e disponibilizando um folga financeira no valor de R$ 
1,22, indicando liquidez o suficiente para honrar os compromissos com terceiros.

De acordo com os índices da tabela 6, a Liquidez Seca da empresa apresentou-se favorável, 
sendo estes nos valores de R$ 7,01 e R$ 7,66 para os anos de 2009 e 2010 respectivamente.

Os índices de Liquidez Geral da Feminina Bijouterias mantiveram-se relativamente estáveis 
entre os dois anos analisados. No ano de 2009, a Liquidez Geral da empresa apresentou-se 
em um valor de R$ 13,16 disponível para suprir suas dívidas do exercício seguinte e no ano 
de 2010, o índice foi de R$ 13,41 disponível para cada unidade monetária de dívidas para 
o curto prazo e ainda folgas de R$ 12,16 e R$ 12,41 respectivamente.

No Cálculo para a obtenção do índice de Liquidez Geral somam-se o Ativo Circulante ao 
Realizável a Longo Prazo e divide-os pelo Passivo Circulante somado ao Exigível a Longo 
prazo. No entanto, a Empresa Feminina Bijouterias não dispõe de recebimentos e nem de 
obrigações a longo prazo sendo seus recebíveis composto apenas pelo Ativo Circulante e 
sua Obrigações com terceiros pelo Passivo Circulante.

A quantidade de vezes que os componentes do Ativo da Feminina Bijouterias giraram nos 
anos de 2009 e 2010 em relação às vendas foi obtida através do índice de Giro do Ativo 
conforme demonstrado na tabela 8. No primeiro ano, o Giro do Ativo demonstrou um per-
centual de 169% através do desempenho das vendas realizadas em 2009. Em 2010, o Giro 
do Ativo apresentou-se com 160% em função das vendas.

A Margem Líquida da Feminina Bijouterias apresentou no ano de 2009 um percentual de 
52% de lucratividade em função das vendas, já em 2010 subiu sua lucratividade para 55% 
frente às vendas realizadas conforme demonstrado na tabela 9.
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O percentual que representou a relação entre a lucratividade e as aplicações no ativo total da 
Feminina Bijouterias foi de 88% no ano de 2009 e 87% em 2010 de acordo com a tabela 10.

No segundo ano conforme demonstrado na tabela 11, o índice sofreu uma redução apenas 
de 1% em relação ao ano anterior, podendo-se considerar uma estabilidade entre os dois 
anos analisados. A taxa de rendimento do capital próprio da Feminina Bijouterias foi de 
95% em 2009 e 94% em 2010. O declínio do percentual de retorno sobre o capital próprio 
no segundo ano foi pouco significativo em relação ao primeiro, mas chama a atenção dos 
proprietários para que essa baixa no lucro da empresa não se repita em anos posteriores.

A feminina Bijouterias apresentou um índice de participação de capitas de terceiros de 8% 
nos dois anos consecutivos conforme a tabela 12, onde estes recursos de terceiros foram 
adquiridos apenas a curto prazo, demonstrando que a empresa não precisou de recursos 
de longo prazo e significando ainda que a maior parte da participação destes recursos 
originaram-se dos capitais próprios.

Conforme a tabela 13, os índices da Composição de Endividamento da Feminina Bijouterias 
não apresentaram variações em 2009 e 2010, mostrando um percentual de 100% nos dois 
anos consecutivos. A empresa não recorreu a recursos de longo prazo, portanto, as obri-
gações da Feminina Bijouterias foram apenas de longo prazo.

Os índices que indicaram o quanto a empresa aplicou de seus recursos próprios em ativos 
permanentes foram de 4% e 2% nos anos de 2009 e 2010 respectivamente conforme a 
tabela 14. A redução em 50% dos recursos próprios investidos nos imobilizados viabilizou 
a situação financeira da empresa, pois os bens dos imobilizados são onerosos e os altos 
investimentos nestes ativos afetam a liquidez da empresa.

Na tabela 15, os índices de Imobilização dos Recursos Não Correntes mantiveram o mes-
mo grau dos índices anterior, apresentando nos ano de 2009 e 2010 índices de 4% e 2% 
respectivamente. A empresa não se utilizou de capitais de terceiros de longo prazo, onde 
estas imobilizações advindas dos Recursos Não Correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a 
Longo Prazo) foram financiadas apenas pelo Patrimônio Líquido.

Através da análise do Prazo Médio de Renovação dos Estoques na tabela 16, pode-se 
perceber um problema de ociosidade nas mercadorias, onde período para que fossem 
totalmente vendidas foi de 516 dias na análise realizada em 2009, o equivalente a 1 ano e 5 
meses. Em 2010, o prazo foi de 686 dias, o equivalente a 1 ano de 11 meses.

Os Prazos de Recebimentos de Vendas da Feminina Bijouterias apresentaram-se dentro da 
média conforme demonstra a tabela 17, onde no ano de 2010, o período de conversão dos 
recebíveis foi de 30 dias e em 2010, o período de realização das contas a receber foi de 31 
dias. No primeiro ano, o fluxo de vendas ocorreu de maneira com que a empresa pudesse 
cumprir com suas obrigações no prazo de 24 dias a partir de sua compra, ou seja, antes 
do prazo médio de 30 dias que os fornecedores costumam oferecer. Já no segundo ano, 
houve uma necessidade de maior esforço de vendas para que a empresa pudesse cumprir 
seus compromissos no mesmo prazo do ano anterior, no entanto, isso não ocorreu, pois 
o prazo necessário para que a empresa pudesse pagar suas obrigações com fornecedores 
foi de quase dois meses conforme demonstrados na tabela 18.

De acordo com a figura 1, em 2009, os estoques levaram 546 dias para serem vendidos, 
em compensação o prazo de recebimento das vendas foram de 30 dias. Em 2010 os es-
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toques concluíram o giro de entradas e saídas num prazo de 717 dias com um prazo de 
recebimento de 31 dias. O período que se refere ao momento da compra de mercadoria até 
seu recebimento em 2009 e 2010 levou uma duração de 516 dias (1 ano e 5 meses) e 686 
dias (1 ano e 10 meses) respectivamente para a conclusão de seu ciclo chamado de “Prazo 
de Giro dos Negócios”. É fato que existem diversos fatores que contribuem para a redução 
ou alavancagem do fluxo de vendas, como por exemplo, as diferentes épocas do ano, os 
preços abaixo ou acima da média do mercado e etc.

Conforme constatado nas análises dos prazos médios, o Prazo de Giro dos Negócios da 
Feminina Bijouterias acontece de maneira desregular, onde, apesar dos recebíveis da em-
presa se realizem em apenas 30 dias, as mercadorias passam muito tempo paradas no 
estoque até que sejam vendidas e assim completarem o ciclo operacional, pois enquanto 
isso não acontece, os elementos do passivo circulante chegam a seu período de exigência.

6. CONCLUSÕES
O foco deste artigo científico foi contemplar a relevância da administração de estoques na 
condição de capital de giro da empresa Feminina Bijouterias. Os objetivos descritos foram 
validados de acordo com as análises, onde foi realizada a análise vertical contemplando 
assim o primeiro objetivo descrito o qual foi percebido que o estoque possui maior parti-
cipação tanto entre o capital de giro como no ativo total. O segundo objetivo foi validado 
ao ser realizada a análise através dos índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, os 
quais apresentaram uma situação líquida e estável. Os índices de rentabilidade da empresa 
foram favoráveis diante de seus investimentos e o grau de endividamento apresentaram 
níveis baixos, destacando apenas a composição do endividamento, onde seu nível é com-
posto apenas pelo passivo circulante.

O terceiro objetivo foi validado ao ser calculado o prazo médio de rotação dos estoques, o 
prazo de recebimento de vendas e o prazo de pagamento de compras e o quarto objetivo 
foi validado ao ser realizada a análise do prazo de giro dos negócios.

O proprietário da empresa pode visualizar desde o momento de entrada e saída de mer-
cadorias até seu prazo de recebimento. O calculo dos negócios é uma ferramenta eficaz 
para que os gestores possam tomar decisões gerenciais referentes aos investimentos e 
estratégias de vendas dentro da empresa.

As técnicas dispostas pela contabilidade foram utilizadas de maneira que pudessem tra-
duzir a situação econômica e financeira da empresa feminina bijouterias, onde através dos 
dados coletados foram devidamente tratados para os resultados pudessem ser alcançados

As referências descritas no capítulo 2 serviram como base científica para que a pesquisa fosse 
realizada de maneira consistente, possibilitando os resultados esperados pelos pesquisadores.
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Resumo: Com a evolução da economia global e as diferentes formas de registros, houve a neces-
sidade de uniformizar e padronizar a linguagem contábil mundial. Para tal mudança de grande 
significado, foi criado o IFRS – Normas Internacionais de Contabilidade, com o objetivo de publi-
car e formular um novo padrão para a literatura contábil que favorecesse uma maior compreen-
são e transparência nas informações transmitidas a todos os usuários da contabilidade. Neste 
cenário globalizado, o Brasil necessita se equiparar aos mais de cem países que já adaptaram 
suas normas ao contexto internacional e começar a registrar uma única linguagem contábil. Esta 
pesquisa teve como objetivo avaliar e demonstrar a grande importância da Contabilidade Inter-
nacional para o cenário profissional no que se refere aos profissionais da área contábil na Cidade 
do Natal. A convergência às normas internacionais deverá facilitar análises, auxiliar na tomada 
de decisão, colaborar para a redução do custo de capital e do custo de elaboração. O profissio-
nal contábil necessitará de permanente atualização dos conhecimentos referentes a este tema, 
sendo necessário capacitar e treinar professores, para que se tenha um ensino qualificado nesta 
área.Inserindo os fundamentos da internacionalização das normas no seio das instituições de 
ensino, para que ofereçam mais que apenas uma matéria em toda a grade curricular referente 
a este assunto, mas que a integre de forma interdisciplinar em todos os aspectos educacionais, 
formando assim profissionais capacitados e preparados para o mercado de trabalho.Para atingir 
o objetivo proposto, foi realizada uma revisão de literatura seguida de uma pesquisa empírica, 
através de um questionário aplicado aos profissionais contábeis, numa amostra de 75 partici-
pantes da área, na cidade citada. Aplicou-se o questionário de forma individualizada com cada 
entrevistado, a fim de apresentar uma maior percepção deste indivíduo quanto ao assunto tra-
balhado. A pesquisa revelou o nível de despreparo destes para com as Normas Internacionais 
de Contabilidade e sua falta de perspectiva para tal inovação na linguagem contábil mundial. De-
monstrando assim, de acordo com os pesquisados, que a melhor forma de diminuir este impacto 
é reavaliando as grades das instituições de ensino, para que as mesmas ofereçam de forma mais 
significativa esta matéria de grande importância, tanto para os profissionais já atuantes como 
também para aqueles que estão saindo da academia, favorecendo deste modo,o processo de 
convergência às Normas Internacionais,visto que as empresas irão se adaptar às novas regras 
diante de pessoas qualificadas que poderão nortear toda a aplicação e gestão da harmonização.

Palavras-chave: Contabilidade Internacional. Normas Internacionais. CPC.



66

Ano 2, n° 1, agosto de 2012 - janeiro de 2013

THE INTERNATIONALIZATION OF THE ACCOUNTING 
STANDARDS AND THEIR RELATIONSHIP WITH 
THE ACCOUNTING PROFESSIONALS ACCREDITED 
BY THE CRC IN THE CITY OF NATAL / RN

Abstract: With the evolution of the global economy and the different forms of records, it was ne-
cessary to unify and standardize global accounting language. For such a change of great sig-
nificance, was created to IFRS – International Accounting Standards, in order to formulate and 
publish a new standard for the accounting literature which would promote greater understanding 
and transparency of information transmitted to all users of accounting. In this globalized scenario, 
Brazil needs more than one hundred countries that have adapted their standards to the internatio-
nal context and to start recording a single accounting language. This research aimed to evaluate 
and demonstrate the great importance of the International Accounting for the professional scene 
in relation to accounting professionals in the city of Natal. The convergence to international stan-
dards should facilitate analysis, assisting in decision making, contributing to reduce the cost of 
capital and the cost of development. The accounting professional will require continuous updating 
of knowledge regarding this topic, it is necessary to empower and train teachers, in order to have a 
qualified teaching the fundamentals of this subject. The internationalization of standards within the 
educational institution will provide more than just a matter of the curriculum related to this subject, 
but to integrates interdisciplinary education in all aspects, thus forming professionals trained and 
prepared for market. To achieve this purpose, we performed a literature review followed by empiri-
cal research, through a questionnaire given to accounting professionals in a sample of 75 partici-
pants from the area, the city cited. The questionnaire was applied individually to each respondent 
in order to provide greater insight into this individual worked on the issue. The research revealed 
the level of unpreparedness towards International Accounting Standards and their lack of vision 
for such an innovation in the global accounting language. It is showing, according to respondents, 
the best way to reduce this impact is reevaluating the bars of educational institutions, so, they 
provide a more meaningful way in this matter of great importance, both for professionals already 
active as well as for those who are leaving the University. Helping the convergence to International 
Standards, the companies will adapt to new rules on qualified people who can guide the entire 
implementation and management of harmonization.

Keywords: International Accounting. International Standards. CPC.
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1. INTRODUÇÃO
Com a quebra de barreiras comerciais entre países e com a criação dos blocos econômicos, 
houve a necessidade de uniformizar a linguagem contábil mundial. Junto com este cresci-
mento, em vários segmentos, a área contábil apresentou grandes mudanças no contexto 
histórico e social, fazendo com que as empresas necessitassem de informações claras e 
compreensíveis. Devido à grande diversidade interpaíses, a contabilidade se tornou dife-
renciada em cada território, surgindo então órgãos preocupados com a harmonização das 
práticas contábeis, sendo criada então as IFRS –Normas Internacionais de Contabilidade, 
com o objetivo de publicar e formular um novo padrão para a literatura contábil.

O Brasil vem aplicando aos poucos estas normas em seu cenário através da Lei n°11.638/07. 
Neste processo, haverá impactos relevantes para toda a estrutura contábil brasileira, os 
quais afetarão consequentemente todos os usuários da contabilidade e principalmente os 
profissionais que irão lidar com esta mudança de grande significado.

Por ser um tema pouco explorado pelos profissionais de contabilidade e devido ao fato de 
ser um assunto relativamente novo no meio acadêmico, este trabalho é de grande impor-
tância, pois apresenta as mudanças que oferecerão à classe contábil um enorme campo de 
crescimento profissional e de valorização dos serviços. Esta pesquisa é de grande relevân-
cia, pois utiliza como foco de estudo uma análise dos profissionais credenciados no CRC 
do estado do Rio Grande do Norte, na cidade do Natal, objetivando confrontar a realidade 
local com as perspectivas da harmonização.

1.1. A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA CONTABILIDADE
A Contabilidade, segundo nossa visão, é um produto do meio e se desenvolveu harmonio-
samente com o ser humano, tanto na área social como econômica. Esta ciência não con-
seguiu ser restrita a uma única nação. Primeiro porque trabalha com informações e estas 
são importantes para todos os seus usuários e podem romper barreiras territoriais. Mueller 
(1994 Apud ECHTERNACHT, 2006) assegura que a internacionalização da contabilidade é 
resultado direto da internacionalização do ambiente político e econômico, formando assim 
uma relação de dependência interpaíses tanto em seus negócios quanto em seus investi-
mentos, logo a internacionalização contábil se tornou de fato, inevitável.

Estamos vivendo um momento internacional, onde é possível perceber que a governança 
corporativa e a gerência exercida pelas empresas multinacionais e nacionais estão cada vez 
mais eficientes e percebendo a grande vantagem de se oferecer transparência das informa-
ções contábeis (MACIEL, 2009).
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É possível evidenciar que existe uma grande variedade de práticas contábeis pelo mundo 
e de acordo com os autores citados anteriormente muitos são os motivos e causas deste 
fenômeno que acabam sendo influenciados constantemente pelo ambiente que estão inse-
ridos. Deste modo, é imprescindível que normas e princípios respeitem as peculiaridades 
de cada nação visto que é de grande importância evidenciar estas características nacionais.

1.2. HARMONIZAÇÃO CONTÁBIL COM 
AS IFRSs E SUA IMPORTÂNCIA
Realizando uma harmonização entre os países tornaria a linguagem contábil universal, 
favorecendo uma maior comunicação e um maior fluxo de troca de informações através 
dos relatórios contábeis. A normalização contábil pode ser entendida como um esforço 
da classe contábil que visa restabelecer e a regulamentar as regras contábeis usuais, de 
conformidade com padrões previamente analisados, discutidos e aprovados, tornando-as 
de cumprimento obrigatório no país.

No mercado financeiro, se usuários internos e externos de todas as empresas 
pudessem se basear no mesmo arcabouço de princípios e normas contábeis. 
Essa ideia é consenso entre a maioria dos profissionais e pensadores da con-
tabilidade, que também são bastante enfáticos ao afirmar que o que se dese-
ja é harmonizar e convergir ao máximo possível as normas de contabilidade, 
aproximando-se de um padrão unificado, mas tendo a consciência de que se 
chegar a um padrão “único” é praticamente impossível, tendo em vista os vários 
interesses e opiniões divergentes existentes (MARTINS, 2007, p. 2).

Entendemos que o lucro empresarial é o objetivo primordial de empresários e acionis-
tas, com as diferenças existentes nas demonstrações este foco pode ser interpretado de 
maneira distinta, ou seja, o lucro em outro país, pode não ser o mesmo de acordo com a 
escrituração brasileira.

Estas circunstâncias proporcionam a coexistência de diversos critérios de reco-
nhecimento e mensuração de um mesmo fato, com implicações diversas sobre 
as demonstrações contábeis. A disparidade é de tal ordem que o lucro poderia 
ser diferente, por exemplo, se apurado em países com práticas contábeis distin-
tas (GRUENFELD, 2007, p. 1).

As demonstrações contábeis são documentos que sempre serão requisitados pelos in-
vestidores, segundo Niyama (2008), pois apresentam como objetivo quantificar a conve-
niência e a oportunidade de finalizar grandes negócios. Com isso, as empresas acabaram 
ultrapassando fronteiras, deixando desta maneira de ser de utilização doméstica para se 
tornar instrumento de decisão a um panorama mundial.

Em uma entrevista na Revista Brasileira de Contabilidade, Tweedie (2011) afirmou que a 
maior parte dos países tinha seus padrões, suas normas nacionais. Mas a partir de 1975, 
a globalização começou e as empresas passaram a olhar do outro lado da fronteira para 
receber financiamentos. Apesar de todos os benefícios oriundos destas mudanças quanto 
à normatização universal da linguagem contábil, existem críticas, principalmente devido 
ao fato de que os países não apresentam interesse em abrir mão de suas características, 
principalmente em relação a sua soberania. “Críticas a esse processo de harmonização 
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dizem respeito a questões de soberania nacional, politização de Contabilidade e sobrecarga 
de normas” (NIYAMA, 2008, p. 18).

Conclui-se que, devido a esta aproximação rápida e pelas diferentes linguagens contábeis, 
fez-se necessário avaliar a possibilidade de se harmonizar esta linguagem heterogênea. 
Isto deve ocorrer de forma que, segundo Niyama, (2008) ocorra tanto em nível empresa-
rial, profissional, quanto educativo e que haja um consenso positivo para uma harmoni-
zação de padrões uniformes que favoreçam e facilitem a comunicação e contribuam para 
a redução das inúmeras diferenças internacionais, corroborando com maior possibilidade 
de comparabilidade. Isso ocorreu, segundo ele, devido à rapidez do desenvolvimento tec-
nológico principalmente no que se refere à área da comunicação, o avanço dos meios de 
transporte e o acelerado comércio internacional.

“A razão da multinacionalidade tem a ver com a troca de técnicas, instituições e conceitos 
contábeis no âmbito mundial” (ECHTERNACHT, 2006, p. 24). Estas empresas têm desempe-
nhado um importante papel para a transferência dos conceitos de um território. A razão de 
harmonização segundo este autor é de grande importância e se desenvolve com rapidez. O 
autor considera este processo como sendo a busca da preservação das particularidades ine-
rentes a cada país, mas que permita a reconciliação dos sistemas contábeis com outros países 
de modo que as informações sejam trocadas de forma mais interpretativas e compreensíveis.

É evidente, que muitos autores aprovam a normatização, porém acreditam que este fato 
não deve ser confundido com a padronização. Niyama (2008) esclarece a confusão errônea 
com padronização. Este explica que harmonização é um processo que busca preservar 
as peculiaridades inerentes a cada país, mas que possibilite a reconciliação dos sistemas 
contábeis com outros países de forma que possam facilitar a troca de informações a serem 
interpretadas e compreendidas.

De outro lado a padronização é um processo de uniformização de critérios, não admitindo 
nenhum tipo de flexibilização.

É de essencial importância que este processo de harmonização seja realizado com cautela e 
sempre utilizando do princípio que os usuários da contabilidade alcancem seus objetivos: a 
comparabilidade das informações, tanto por meio financeiro como econômico. Não deixan-
do de apresentar cuidados detalhados em relação aos próprios princípios fundamentais da 
Teoria da Contabilidade, para que não se altere a essência da área contabilística.

A harmonização poderá ocorrer de duas maneiras conforme Weffort (2005): nas práticas 
(harmonização de fato) e nas normas (harmonização de direito). A harmonização de fato 
se refere à efetiva aplicabilidade dos procedimentos recomendados no âmbito internacional 
às práticas contábeis locais. Em contrapartida, a harmonização de direito diz respeito, de 
forma geral, à incorporação do conteúdo das IFRS à legislação local,deixando assim os 
procedimentos contábeis determinados obrigatórios.

Fica claro que não é possível mais preparar demonstrativos coerentes com cada investidor 
e cada país. Em consonância com Martins (2007), algumas companhias têm que preparar 
dois conjuntos de demonstrativos contábeis, um para atender às exigências de seu país, e 
outro para atender aos investidores estrangeiros.

O que se tenta convencionar é a adoção de um padrão de normas internacionais que con-
temple essas necessidades, dos dois ou mais usuários, com um único conjunto de normas. 
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Isso também se justifica quando é considerado o fator custo, afinal, manter um sistema 
de contabilidade que prepare dois conjuntos de demonstrativos contábeis para atender às 
exigências diferentes de vários usuários se torna muito caro.

Em virtude do exposto, é possível evidenciar, que a convergência às normas internacionais 
deverá facilitar análises, auxiliar na tomada de decisão e colaborar para a redução do custo 
de capital e do custo de elaboração.

Neste aspecto de muita relevância, entendemos que é necessário que todas as empresas 
aos poucos efetuem sua conversão junto com toda a nação, para que juntos mudem a 
economia e facilitem as negociações interpaíses. Principalmente por ser diferenciada a 
forma contábil de cada localidade, dificultando o crescimento de muitos outros países. 
Deve se considerar a aplicação total das normas, e não por algumas normas específicas, 
levando sempre em consideração a relação que todos conhecemos bem que é a relação 
custo X benefício.

Partindo do princípio que toda mudança requer impactos, podemos visualizar que com 
o Brasil não seria diferente; a economia, a grade curricular das universidades, traba-
lhos de auditoria, os regulamentos contábeis e até mesmo o trabalho dos contadores 
e profissionais da área serão modificados. Tais mudanças e os impactos que afetarão 
diretamente os profissionais potiguares serão estudados de forma mais detalhada no 
decorrer deste trabalho.

1.3. BRASIL E IFRS
De forma mais específica em relação à convergência das Normas para o Brasil a Kpmg 
(2008a) afirma que os principais benefícios que a migração para os padrões IFRS para 
o nosso país serão: aumento da comparabilidade e da transparência nas demonstrações 
financeiras; integração supranacional do mercado de capitais; disponibilização de informa-
ções financeiras com mais qualidade para acionistas e autoridades responsáveis; aumento 
da qualidade e da eficiência de grupos internacionais; e potencialização das ambições de 
crescimento internacional do Brasil. A implementação das IFRS também proporciona van-
tagens decisivas para o negócio, tais como: a preparação de relatórios internos e externos 
de acordo com as IFRS contribuindo ativamente para o gerenciamento eficiente. O sistema 
de reporting é padronizado, resultando em comunicação financeira uniforme.

A adequação pelas empresas brasileiras às Normas Internacionais de Conta-
bilidade proporcionará a inserção ainda maior do Brasil na comunidade inter-
nacional de investidores e permitirá um maior acesso à poupança estrangeira. 
Diversas práticas contábeis adotadas no Brasil ainda são consideradas de difícil 
entendimento por parte dos investidores internacionais o que compromete a 
transparência das atividades empresariais brasileiras (MACIEL, 2009, p. 16).

É visível o fato de que as empresas estão apresentando maior conscientização no que 
tange às questões que envolvem a conversão para as IFRS e que questionam e debatem 
o tema, assegura Kpmg (2008a). Isto vem aumentado devido ao grau de responsabilida-
des, os desafios e as oportunidades que esse processo propicia. Esta, em seu artigo faz 
o seguinte questionamento: Atualmente, quais empresas deverão adotar IFRS no Brasil? 
A mesma responde que e acordo com a Instrução CVM nº 457 e o Comunicado do Banco 
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Central nº 14.259, as companhias de capital aberto serão obrigadas a apresentar demons-
trações financeiras consolidadas a partir do exercício de 2010. Portanto, as demonstrações 
financeiras da controladora continuarão a ser apresentadas e divulgadas de acordo com as 
práticas contábeis da legislação societária brasileira e normas da CVM.

1.4. A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE 
INTERNACIONAL PARA OS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTÁBIL
Os profissionais da área contábil terão, como primeira tarefa, que entender essa estru-
turação das IFRS e como ela afeta a interpretação e aplicação de cada norma específica. 
Consenza (2001) manifesta que aqueles profissionais acostumados em trabalhar somen-
te em cima das famosas partidas dobradas, fazendo apenas débitos e créditos estão com 
seus dias contados devido ao fato de não conseguirem agregar valor à entidade. Fahl 
(2006) assegura que ultimamente as empresas exigem dos profissionais da área contá-
bil, competência e habilidades voltadas para uma adaptação capaz de ser desenvolvida 
ao aprendizado constante.

Todos os profissionais que estão relacionados à contabilidade, principalmente no que tan-
ge à parte educativa em conformidade com Sá (2009), devem se questionar se os profis-
sionais que estão no mercado e aqueles recém formados possuem habilidades na área 
internacional e o que está faltando para atingir o objetivo, que é fazer com que estes profis-
sionais saiam preparados e cientes da importância da contabilidade internacional.

O contador de nossos dias deve ter formação cultural humanista bem forte e 
uma cultura voltada a saber pensar. O perfil do profissional dos nossos dias 
exige que o ensino prepare um intelectual que tenha condições de orientar as 
empresas para a prosperidade, para a eficácia da riqueza.Como a informação 
ficou absorvida,em quase sua totalidade, pelo recurso dos computadores, a 
valorização do Contador está em saber explicar os informes e em oferecer mo-
delos de comportamentos aos empresários e gestores de riquezas públicas.
Saber analisar,conhecer a razão do porque ocorrem os fatos e indicar caminhos 
para o uso racional da riqueza das células sociais é a missão do profissional da 
atualidade (SÁ, 2001 p. 2)

Contudo, é possível perceber que a expectativa que a sociedade apresenta em relação ao 
contador atual é cada vez maior. Cabe a estes profissionais se atualizarem e conseguirem 
acompanhar toda esta mudança para que não seja extinto do mercado profissional. Além 
de conseguir se reciclar e até mesmo sair da academia consciente da importância do estu-
do continuado, principalmente relacionado à matéria de contabilidade internacional, muitas 
outras atribuições serão requisitadas deste profissional. De acordo com Silva (2004) o 
profissional contábil deve assumir uma grande variedade destas atribuições que vão de 
encontro com a globalização e a harmonia contábil mundial, entre elas, pesquisar com 
profundidade as consequências e a relação mútua entre cenário e sistemas contábeis.

Este fato, será possível através da educação, sendo necessário capacitar e aperfeiçoar 
professores, para que se tenha um ensino nesta área e com qualidade e por conseguinte 
um efeito multiplicador. Costa et al (2009) nos conduz a entender que, para que os profis-
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sionais da área contábil se capacitem, será extremamente importante uma ótima instrução 
aos profissionais da área da educação, devido ao fato de ser esta categoria a responsável 
em retransmitir os conhecimentos adquiridos aos seus respectivos alunos.

Uma alternativa nesta situação, é trazer os profissionais de fora do país. 
Porém,essa alternativa gera maiores gastos para os órgãos responsáveis. Devi-
do a esta situação, os alunos de ciências contábeis necessitarão de treinamento 
desde a fase universitária (COSTA et al., 2009, p. 83).

No entanto, a valorização dos professores brasileiros deve ocorrer, visto que existem mui-
tos profissionais da área no mercado profissional contábil e que apenas precisam de capa-
citação e treinamento.

O Brasil, a carência de recursos capacitados em IFRS ainda é grande, pois as 
Faculdades de Contabilidade, até o momento atual, não estão preparadas para 
formar seus alunos para trabalhar com o novo padrão. No mercado, poucos 
profissionais possuem essa capacitação. Saem na frente aqueles que foram for-
mados com uma boa base teórica. A saída para as organizações capacitarem 
seus recursos será a contratação de consultores e cursos especializados, tarefa 
complicadíssima, enquanto a qualidade desses serviços ainda não possui um 
histórico de sucesso (BARRETO, 2011, p. 1).

Um dos problemas mais apontados dentre alguns autores, segundo Esperanto (2007) é 
quantidade mínima de instituições de ensino que apresentem em sua grade curricular a 
matéria contabilidade internacional, reduzindo assim o número de profissionais aptos no 
mercado. Consequentemente haverá de acordo com Martins (2008) o inevitável e o maior 
o julgamento por parte do profissional da contabilidade, quer como elaborador de de-
monstrações quer como auditor, e a consciência por todos os usuários das informações 
contábeis. O autor ainda conclui que:

Como se pode ver, os profissionais ligados à área de contabilidade terão que uti-
lizar de forma mais constante sua capacidade de julgamento e isso poderá criar 
grandes dificuldades; afinal, subjetividade é algo inerente às pessoas, portanto 
sem condições para fixação de regras. Assim, será de todo recomendável que 
esteja presente, cada vez mais, a máxima proferida pelo professor Sérgio de 
Iudícibus: ‘subjetivismo responsável’ (MARTINS, et al., 2008 p. 1).

No entendimento de Niyama (2008), o ensino da contabilidade tem influência limitada no 
financial reporting devido aos seguintes fatores:

a) Poucos cursos notoriamente de excelente qualidade;
b) Poucos docentes com formação acadêmica e titulação adequados; e
c) Regras para o financial reporting estão nas mãos de órgãos que editam nor-

mas contábeis. A profissão contábil e a academia têm pouca participação ou 
capacidade de influir.

Em nosso ponto de vista, é necessária uma maior mobilização dessas instituições para que 
ofereçam mais que apenas uma matéria em toda a grade curricular referente a este assun-
to, pois de acordo com os autores citados no decorrer de todo o trabalho, este profissional 
estará provavelmente fora do mercado em poucos anos e muito provavelmente aqueles 
que acabaram de se formar nem entrem.
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2. METODOLOGIA E RESULTADOS
Este estudo consiste em uma pesquisa exploratória posto que “ a pesquisa tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais ex-
plícito ou a construir hipóteses”.(GIL, 1999, p. 45). O referencial teórico que o sustenta foi 
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, redes eletrônicas, isto é, 
material acessível ao público em geral (VERGARA, 2010).

Realizou-se um estudo empírico – analítico que, conforme (MARTINS, 1994, p. 26) “são 
abordagens que apresentam em comum a utilização de técnicas de coletas, tratamento e 
análise de dados marcadamente quantitativos. Têm forte preocupação com a relação causal 
entre variáveis”. Sendo acrescentada uma análise qualitativa na coleta de dados.

O universo e a amostra da pesquisa estão relacionados com os profissionais de contabi-
lidade registrados no CRC-RN na cidade do Natal. A amostra se limita a 75 profissionais 
utilizados no questionário, utilizado como instrumento de coleta de dados.

3. ANÁLISE E INTEPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

Visando possibilitar a apresentação e a análise do estudo, os resultados da pesquisa são 
apresentados de forma tabulada, através dos quadros 1 e 2.

Os dados coletados são derivados de um questionário com doze perguntas diretas, seguidas 
de questionamentos que medem o grau de conhecimento dos participantes quanto aos as-
suntos abordados, favorecendo assim uma análise da relação existente entre os profissionais 
contadores desta região com a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade.

Quadro 1: Relação entre a Contabilidade Internacional e os profissionais Contadores da Cidade do Natal/RN.

FREQUÊNCIAS/QUESTIONAMENTO SIM % NÃO % TOTAL TOTAL %

Frequência com que a matéria foi ministrada no curso dos graduados 
pesquisados.

5 6,67 70 93,33 75 100

Frequência da Contabilidade Internacional na Grade Curricular 5 7 70 93 75 100

Frequência de incentivo por parte das instituições em relação ao tema 5 6,67 70 93,33 75 100

Frequência da importância dada pelos graduados à Contabilidade Internacional 68 90,67 7 9,33 75 100

Frequência referente às estudantes recém formados que são prejudicados 
diretamente pelo fato de ser a Contabilidade Internacional um assunto novo.

75 100 0 0 75 100

Frequência de despreparo destes profissionais em relação à harmonização 
da linguagem contábil.

48 64 27 36 75 100

Frequência de impacto a estes profissionais, devido ao fato de não ter tido a 
matéria Contabilidade Internacional em sua formação.

51 68 24 32 75 100

Nível de capacitação dos profissionais, caso a convergência ocorresse hoje. 10 13,33 65 86,67 75 100

Importância dada pelos graduados à padronização Contábil para sua 
própria profissão

65 86,67 10 13,33 75 100
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FREQUÊNCIAS/QUESTIONAMENTO SIM % NÃO % TOTAL TOTAL %

Necessidade de mudança nas grades curriculares das Instituições de Ensino 75 100 0 0 75 100

Acomodação dos profissionais contábeis em apenas liberar impostos para 
os empresários.

69 92 6 8 75 100

Valorização(perspectiva) por parte destes profissionais para a 
padronização contábil

8 10,67 67 89,33 75 100

Fonte: Dados da Pesquisa (2012).

A análise dos dados se dará inicialmente a partir do QUADRO 1, no que se refere à frequ-
ência com que as aulas de Contabilidade Internacional foram ministradas no curso dos 
graduados pesquisados.

Desta amostra de 75 graduados na área de ciências contábeis que realizaram esta pesquisa, 
aproximadamente 93% destes não apresentaram a disciplina Contabilidade Internacional em 
sua grade o que demonstra que existem poucas Instituições de Ensino que oferecem tal ma-
téria. Enquanto que aproximadamente 7% destes foram contemplados com as aulas em sua 
grade. Este fator faz com que muitos estudantes sejam prejudicados e consequentemente se 
sintam despreparados em relação ao tema.

Demonstrando assim que estas instituições não atendem às exigências mundiais em con-
templar a disciplina em questão. Com relação ao nível de interesse prestado pelas insti-
tuições estudadas pelos graduados utilizados como amostra desta pesquisa, é possível 
perceber que existem várias formas de propagação deste assunto, tais como debates, me-
sas redondas e palestras, no entanto, tendo tantos recursos a serem utilizados e poucas 
instituições se preocupam com tal tema.

Isto também está de acordo com o resultado da análise da tabela 1,visto que se as ins-
tituições não oferecem em sua grade uma matéria de tamanha importância, seria pouco 
provável que estas ofereceriam aos seus alunos outros meios de aprendizado em relação 
ao foco deste trabalho.Isto faz com que resulte em um total de 7% das entidades de ensino 
que aplicam em outras formas de recursos educacionais a contabilidade internacional ,en-
quanto 93% destas não estão atualizadas quanto ao cenário mundial, deixando assim seus 
alunos com uma consequente deficiência.

Sobre a importância dada pelos graduados em Ciências Contábeis ao assunto trabalhado em 
todo o decorrer deste trabalho, é notório que a maioria, totalizando um percentual de 90,6% 
afirma ter esta consciência, mas que infelizmente 9,3% dos profissionais entrevistados ainda 
não despertaram para este tema de grande relevância e muito menos pararam para pensar nas 
consequências imediatas que tal convergência pode causar diretamente em sua profissão.

A falta de incentivo e especializações em todas as universidades/faculdades do país, traz consi-
go uma grande demanda de profissionais despreparados e desatualizados.Diante do exposto,tal 
afirmação fica evidenciada através do questionamento sobre o despreparo dos mesmos em re-
lação à harmonização,onde os graduados se consideram despreparados, em um total de 64%. 
Apenas 36% se consideram preparados, não sendo possível verificar em que esfera, mas, o 
que de fato é visível, é que mesmo os que se dizem preparados precisam, de certa forma se 
atualizar e estudar todo este procedimento de uniformização da linguagem contábil.

Quanto ao impacto causado, 68% dos participantes, alegam ter tido algum tipo de impacto 
profissional devido ao fato de não ter estudado tal assunto, restando apenas 32% que afir-
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maram não ter sofrido impacto algum diante da deficiência das grades universitárias em 
relação ao tema abordado. O nível de despreparo em relação a esta classe de profissionais 
é tão significativa, que apenas 13,3% dos graduados afirmaram que caso a convergência 
ocorresse neste momento, estariam preparados para tal feito. Restando assim, 87% de 
profissionais graduados e atuantes no mercado sem um mínimo de preparo.

Em suma, 100% destes, asseguram que a primordial atitude para que se possa minimizar 
o máximo possível as consequências na área profissional, é modificar e/ou atualizar as 
grades estudantis. Isto irá favorecer a introdução deste assunto no âmbito acadêmico, to-
mando assim grandes proporções, diminuindo consideravelmente, a quantidade de alunos 
que saem de suas universidades sem saber os objetivos da harmonização.

É necessário desta maneira, a conscientização deste profissional quanto a sua importân-
cia no mercado, aumentando sua própria valorização, deixando de ser apenas uma pes-
soa responsável por encaminhar aos empresários os impostos do mês. De tal forma que 
92% participantes acreditam que atualmente esta é a real função do Contador(a),“liberar 
impostos”, enquanto apenas 8% ainda acreditam que estes, ainda apresentam outras 
funções não especificadas.

Enquanto não houver uma mobilização nacional quanto a este tema e sua importância, 
muitas coisas permanecerão da mesma forma. Enquanto houver ainda 10,6% de profissio-
nais que não valorizem esta uniformização e não compreendam os benefícios trazidos para 
a melhora da profissão, este processo poderá ser mais oneroso.

Quadro 2: Frequência nível de conhecimentos em relação às funções e atribuições de alguns organismos 
profissionais contábeis.

Parte 1

ÓRGÃO 1 2 3 4 Total

CFC – Conselho Federal de Contabilidade 0 0 0 75 75

BACEN (Banco Central do Brasil) 0 25 0 50 75

IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) 0 36 0 39 75

FASB(Financial Accounting Board) 30 35 10 0 75

SEC(Securities Exchange and Commission) 30 35 10 0 75

IFRS(Normas Internacionais de Contabilidade) 5 25 45 0 75

SIC(Standing Interpretations Committtee) 30 35 10 0 75

IFRIC 30 35 10 0 75

IFRS1(First – time adaption of the IFRS) 12 35 28 0 75

CRC(Conselho Regional de Contabilidade) 0 0 68 7 75

IASB(International Accounting Standards Board) 5 1 10 0 75

Legenda das Frequências

1 – NÃO CONHEÇO

2 – JÁ OUVI FALAR, MAS NÃO CONHEÇO SUAS FUNÇÕES

3 – CONHEÇO INTEGRALMENTE

4 – CONHEÇO PARCIALMENTE

Fonte: Dados da Pesquisa (2012).
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A tabela anterior apresentou uma escala de 1 a 4, onde o n°1 representa:“Não conheço”, 
o n° 2“ Já ouvi falar, mas não conheço suas atribuições”, o n°3 “Conheço Integralmente”e 
o n°4 que representa“ Conheço parcialmente”, no que se refere ao nível de conhecimento 
dos profissionais com os assuntos citados.

O Quadro 1 apresenta como sendo o órgão mais conhecido pelos profissionais em questão 
o CFC (Conselho Federal de Contabilidade),que atingiu 100% das marcados referentes ao 
n°4. Isto demonstra que conhecem não na totalidade, mas possuem conhecimentos favo-
ráveis em relação às suas atribuições. Esta quantidade significativa alcançada, pode estar 
diretamente direcionada ao fato de que a maioria cursou Bacharel em Ciências Contábeis, 
possuindo assim o provável registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade).

Em seguida, encontra-se o BACEN (Banco Central do Brasil), com 50 destes profissionais 
conhecendo parcialmente suas atividades e funções. Posicionado logo abaixo, é possível 
destacar o IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil),com 39% dos par-
ticipantes cientes de sua importância e de suas funções.

Posteriormente, são apresentados órgãos e/ou siglas estrangeiras e que apresentam sua 
sede no exterior, o que acaba justificando a baixa média, comparado aos órgãos brasilei-
ros. Em sequência são eles: FASB (Financial Accounting Board) e a SEC (Securities Ex-
change and Commission) que apresentaram como maioria das marcações feitas um total 
de 35% ,que afirmaram já ter ouvido algo sobre o assunto, mas não conhecem suas atri-
buições. De maneira surpreendente, 45% dos participantes afirmaram conhecer a IFRS 
integralmente, o que nos leva a interpretar este dado como um conhecimento superficial 
de suas funções, visto que em análises anteriores, foi possível visualizar uma certa carên-
cia destes em relação a este assunto.

A SIC (Standing Interpretations Committtee) e a IFRIC (International Financial Reporting 
Interpretations Committee representaram um montante de 35% das pessoas questionadas, 
que já ouviram falar mas sem muitos detalhes de suas atividades.

Por fim, de acordo com a análise de conhecimento da primeira tabela, 35% também já ouviram 
falar das IFRS1(First – time adaption of the IFRS) mas não conhecem seu importante papel.

4. CONCLUSÕES
A Contabilidade Internacional é um assunto de extrema importância devido às exigências 
mundiais quanto à uniformização e transparência das informações divulgadas. O profissio-
nal Contador é uma peça chave neste processo de convergência, visto que o mesmo é o 
mediador entre a informação propriamente dita e seus usuários.

Após o desenvolvimento da pesquisa, chega-se às seguintes conclusões:

A internacionalização das informações contábeis é um acontecimento inevitável tendo em 
vista a necessidade das empresas em ter alto índice de comparabilidade e clareza, fazendo 
com que possam se relacionar mundialmente apresentando uma linguagem universal.

Não diferente de outras entidades, as empresas da cidade do Natal/RN necessitam de pro-
fissionais que apresentem qualificações quanto a este assunto, para que possam conduzi-
-los para relações a nível internacional. Através da revisão de literatura seguida de uma 
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pesquisa empírica, foi possível verificar o grande despreparo de alguns dos profissionais 
da cidade citada para com as IFRSs e o quanto este fato irá impactar no cenário profissional 
regional, fazendo com que estes trabalhadores sintam a necessidade de se atualizarem e 
rever tudo o que foi aprendido e praticado durante ano no plano contábil nacional.

Sendo necessária, deste modo, uma mudança na cultura destes, quando as reais possibi-
lidades de o Brasil realizar por completo a convergência e exigir pessoas capacitadas para 
gerir tais assuntos. Caso contrário, é possível uma extinção de todos aqueles que não se 
adequarem às transformações da linguagem contábil do mercado de trabalho, tanto a nível 
regional, nacional, como também de forma internacional.
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Resumo: As entidades do Terceiro Setor não têm fins lucrativos, são não governamentais e as 
principais formas de obtenção de recursos são as doações da população, contribuições e con-
vênios com outras entidades. As Organizações do Terceiro Setor (OTS) necessitam de doações 
e contribuições para manter seu objetivo principal, que é atender à população de algum serviço 
que a sociedade não recebe do governo. Esta pesquisa consiste em um Estudo de Caso sobre 
a importância da aplicação dos procedimentos de auditoria interna em uma entidade do Ter-
ceiro Setor, visando avaliar a adequação e a veracidade das informações, a partir de exames 
como testes de observância e testes substantivos e por isso a auditoria toma posição de grande 
importância no cenário atual da Contabilidade. Na metodologia, utilizou-se o modelo científico, 
voltado para aplicação de um Estudo de Caso, através de pesquisa bibliográfica, livros, internet 
e outras fontes. Dentre os tipos de auditoria; a interna tem por finalidade identificar que todos os 
procedimentos internos definidos pela companhia e que todas as transações realizadas estão 
de acordo com critérios previamente definidos pelos controles internos, e na integração com a 
auditoria externa produzirá benefícios do tipo: Redução de honorários; maior segurança ao au-
ditor externo em função da extensão e qualidade dos trabalhos realizados pelo auditor interno, o 
que mostra a importância do trabalho do auditor interno para o trabalho da auditoria externa; e o 
cumprimento de prazos por parte do auditor externo dentre outros. Assim, este trabalho norteia-
-se em dois principais tópicos: Auditora – com foco na auditoria interna e destacando o Controle 
Interno proposto por esta técnica contábil e o Terceiro Setor, com base na revisão do sistema de 
controle interno, o qual é analisado e revisado permanentemente pela auditoria interna, com o 
objetivo de aprimorar a gestão das empresas, sejam elas com fins lucrativos ou Organizações do 
Terceiro Setor (OTS). O principal resultado trata da auditoria interna levantar dados da Casa de 
Apoio a Criança com Câncer Durval Paiva, sobre a importância da aplicação dos procedimentos 
de auditoria interna que apresentem informações relevantes para aperfeiçoar os controles inter-
nos da entidade, o que confirma a hipótese que as técnicas de auditoria interna poderão facilitar a 
redução de desperdícios, que podem ser detectados através de erros na instituição pesquisada, 
ocasionados por imperícia. Como resultados da pesquisa realizada na Casa de Apoio à Criança 
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com Câncer Durval Paiva, buscou-se verificar a importância da aplicação dos procedimentos de 
auditoria interna em assessorar a administração no desempenho de suas funções.

Palavras-chave: Auditoria Interna. Controle Interno. Terceiro Setor.

THE CASE STUDY ON THE IMPORTANCE OF THE APPLICATION 
OF INTERNAL AUDIT PROCEDURES IN THE “CASA DE 
APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DURVAL PAIVA” IN 2010

Abstract: This research refers to the Completion Course Work (CCW, in Portuguese, TCC) from a 
case study about the importance of application of procedures of internal audit in an entity from 
the Third Sector aiming to evaluate the information adequacy and veracity from sort of exams like 
compliance testing and substantive tests which led the audit to an important and great position 
front to the current Accounting scene. About the methodology, this work has used the scientific 
model, turned to the application of a case study by means of bibliographic research, books, the 
Internet and other sources. Concerning the theoretical appliance, among the types of audit; the 
internal aims to identify that all the internal procedures defined by the company and all transac-
tions done are according to the criteria previously defined by the internal control and also toge-
ther to the integration with the external audit and how it will produce benefits such as reduction 
of fees, greater safety regarding the external auditor by the extent and quality on works done by 
the internal auditor, what shows us the importance of the work of the internal auditor to the job of 
the external audit; and the accomplishment of deadlines by the external auditor, among others. 
Thus, this work focuses on two main topics: audit – focusing on the internal audit and highlighting 
the internal control proposed by this technical accounting and the Third Sector, based on the 
reviewing of the system of the internal control, which is permanently analyzed and reviewed by 
the Internal Audit in order to improve the business management of the companies, may they be 
profit-making companies or Third Sector Organizations (TSO, in Portuguese, OTS). The main 
result treats the relevance of the internal auditor rising data from the Casa de Apoio à Criança com 
Câncer Durval Paiva (Home Support to the Child with Cancer Durval Paiva), from the importance 
of applying audit procedures which present relevant information in order to improve the internal 
control of the entity, what confirms the hypothesis that the internal audit technics can reduce the 
wastefulness, that can be detects through the mistakes, that can be occasioned for unskillfulness. 
Within the concluding remarks of this work, through the research done in Durval Paiva which ve-
rifies the importance to application of the internal audit proceeding in advice to the administration 
in performance of the functions.

Keywords: Audit. Internal Audit. Internal Control. Third Sector.
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1. INTRODUÇÃO
Este estudo evidencia a atuação da auditoria interna e como esta poderá contribuir para as 
entidades do Terceiro Setor, a partir de um Estudo de Caso sobre a importante aplicação 
dos procedimentos de auditoria interna a ser realizado na Casa de Apoio à Criança Com 
Câncer Durval Paiva (CACC), onde se analisará a necessidade deste profissional assessorar 
a administração no desempenho de suas funções.

Cabe a seguinte questão – Qual a importância da auditoria interna assessorar a administra-
ção no desempenho de suas funções para tornar possível a adequação dos seus serviços ao 
aperfeiçoamento da gestão da entidade? As Hipóteses responderam parcialmente a proble-
mática da pesquisa que pode ser confirmada ou refutada durante as análises dos resultados.

A auditoria interna no Terceiro Setor poderá assessorar a administração no desempenho 
de suas funções para tornar possível a adequação dos seus serviços ao aperfeiçoamento 
da gestão da entidade? O principal objetivo desta pesquisa será verificar qual a importância 
da auditoria interna assessorar a administração no desempenho de suas funções, a fim de 
melhorar a funcionalidade dos procedimentos de gestão da entidade. Como objetivos se-
cundários, a) Levantar dados Durval Paiva, a partir dos procedimentos de auditoria interna, 
que apresentem informações relevantes para adequar os controles internos da entidade; 
b) Averiguar quais os procedimentos de Auditoria Interna que podem ser aplicados na or-
ganização com o propósito de obter evidências na instituição; c) Identificar quais itens do 
imobilizado da instituição podem apresentar problemas nos controles internos não vislum-
brados pela auditoria independente; d) Verificar se há alinhamento das práticas atualmente 
adotadas pela empresa aos padrões estabelecidos pelas técnicas de auditoria.

Assim, com base nos controles internos a serem implantados adequadamente na insti-
tuição, o resultado esperado na Durval Paiva será analisar a possibilidade de contratar o 
auditor interno para assessorar a administração no desempenho de suas funções e facilitar 
o trabalho da auditoria, independente em relação à aplicação dos procedimentos internos.

2. TERCEIRO SETOR: CONTABILIDADE 
DIFERENCIADA

O Terceiro Setor surgiu nos Estados Unidos e sabe-se que este signo desta língua faz 
parte do vocabulário de ideologia social corrente que foi traduzido como “Third Sector”. 
“Todas as instituições ‘sem fins lucrativos’ têm algo em comum: são agentes de mudança 
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humana. Seu ‘produto’ é um paciente curado, uma criança que aprende, um jovem que 
se transforma em um adulto com respeito próprio; isto é, toda uma vida transformada” 
(DRUCKER, 1984, p. 14).

Na Europa, mais precisamente na Inglaterra, passou a existir devido ao seu caráter voltado 
à cultura tradicionalista, onde é utilizada a expressão “charities” (caridades).

Para Gil (1992), um sistema de informação contábil deverá revertir-se em um sistema de 
informação dentro da instituição. Com uma arquitetura fundamentada na ciência contábil, 
e com abordagens especificas produzirá informações evidentes para tomada de decisões.

Já na América Latina, inclusive no Brasil, hoje, o termo mais abrangente é “Organização da 
Sociedade Civil”.

Para Domeneghetti (2001) o terceiro setor teve início nos Estados Unidos, [196-?], ainda 
é confundida com o Setor Terciário, mas agora está sendo entendida consideravelmente.

Romero (2010) diz que o Terceiro Setor nasce como fruto de um modelo político e, sobre-
tudo, como expectativa de resgate da solidariedade e da mobilização para a aplicação de 
políticas públicas voltadas para o bem-estar social, que já não era mais assumido como 
prerrogativa do governo.

As organizações com fins lucrativos possuem métodos institucionais que visam apenas 
maximizar os lucros e não se preocupam como irão conseguir isto, se de forma correta 
ou não. Desta forma, o Contador que tenha como área de trabalho a auditoria interna, 
poderá auxiliar nos controles internos de qualquer entidade, seja ela privada ou não gover-
namental. Já as organizações do Terceiro Setor possuem métodos que visam à obtenção 
de recursos para o bem da entidade e para seus clientes (pacientes) e não tem a intenção 
de sonegar imposto ou maximizar os lucros da instituição como nas entidades privadas.

2.1. DEFINIÇÕES DO TERCEIRO SETOR
As entidades do Terceiro Setor provocam mudanças no meio em que vivemos, pois cada 
organização deve definir, formal ou informalmente sua filosofia de trabalho.

Segundo o relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 
2001), o Terceiro Setor insere-se na esfera de atuação pública não-estatal, formado a partir 
de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no sentido do bem comum. Nesta 
definição, agregam-se, estatística e conceitualmente, um conjunto diversificado de insti-
tuições, no qual se incluem organizações não-governamentais, fundações e institutos em-
presariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e filantrópicas, assim como 
várias outras instituições sem fins lucrativos.

De acordo com Kanitz (2011) o primeiro setor é o Estado, que é responsável pelas de-
mandas sociais. O segundo setor pertence às organizações privadas, responsáveis pelas 
questões individuais. Com a falência do Estado, o setor privado começou a auxiliar nas 
questões de interesse social, através das inúmeras instituições que compõem o chamado 
“Third Sector”. Ou seja, o terceiro setor é composto por organizações sem fins lucrativos e 
não governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público para atender 
às necessidades da sociedade.
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São os movimentos sociais, instituídos pela sociedade civil, os precursores das 
organizações sociais propriamente ditas, tais como: associações, centros, fun-
dações, institutos, etc. Nesse contexto, observa-se que se trata de ações sociais 
paralelas às do Estado, caracterizadas pela ausência de finalidade de lucro (CFC, 
MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA FUNDAÇÕES E ENTIDADES 
DE INTERESSE SOCIAL, 2008, p. 17).

O Terceiro Setor surgiu nos Estados Unidos com a proposta de transformar a vida social 
das pessoas, que por algum motivo, não obtinha do Estado o serviço de qualidade neces-
sário para sua sobrevivência.

Sob a ótica das Entidades Sem Fins Lucrativos, as entidades privadas não instituídas pelo 
poder público e constituída sem a finalidade de lucro, são consideradas Organizações Não-
-Governamentais, o que engloba, por exemplo, igrejas pertencentes ao catolicismo ou ao 
protestantismo, outras entidades religiosas como os espíritas, sindicatos, partidos políti-
cos, clubes, grupos de bairros.

De acordo com Campos (1999), o conceito de OnG não é pacífico. Entre os autores, quase 
sempre acadêmicos e pertencentes a algum grupo de militantes desses movimentos so-
ciais, alguns poucos entendem essas organizações como consequência prática da própria 
negação que sua qualificação encerra: não-governamentais.

Segundo Marques et. al (2005) de modo geral, define-se as Organizações Não-Governa-
mentais (OnGs) como entidades privadas, mas com finalidade pública e sem fins de lucro. 
Geralmente, são associações de direito privado com atuação voltada para ações de inte-
resse público.

Olak 2010, p. 2, diz que o Banco Mundial define as Organizações Não-Governamentais 
como “organizações privadas que realizam atividades para reduzir sofrimento, promover o 
interesse dos pobres, proteger o ambiente, prover serviços sociais básicos, ou desenvol-
ver comunidades”. (The World Bank´s with nongovernamental organizations. Washington 
D.C.: Povertty and Social Policy Department, 1996).

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ONG ESTUDADA
A Casa Durval Paiva se caracteriza como OnG por não possuir finalidade de lucro, e sim 
transformar a vida das pessoas nas comunidades carentes, através de ações sociais volta-
das para a qualidade de vida das crianças e adolescentes.

Suas principais fontes de recursos são doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas, 
para a manutenção da empresa e do atendimento das crianças e adolescentes da instituição.

A entidade possui parcerias com empresas como Petrobrás, Banco do Brasil, UnP, entre 
outras empresas para obtenção de recursos que ajudem a manter a organização em fun-
cionamento, para que possa atender ao seu público-alvo.

As Fundações são entidades jurídicas, que visam ao patrimônio e devem ser dirigidas com 
o propósito de alcançar os objetivos vislumbrados pelo fundador da organização.

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC):
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As fundações são entes jurídicos que têm como fator preponderante o patri-
mônio. Este ganha personalidade jurídica e deverá ser administrado de modo a 
atingir o cumprimento das finalidades estipuladas pelo seu instituidor. A partir 
da vigência do Código Civil de 2002, somente podem ser constituídas fundações 
para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência (parágrafo único do art. 
62) (CFC, MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA FUNDAÇÕES E 
ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, 2008, p. 25).

Para Olak (2010), Fundação é uma entidade que atende aos interesses sociais, cuja finali-
dade é assessorar segmentos necessitados da população, nos mais diversos aspectos da 
necessidade humana, suprindo lacunas que o Estado não fecha, promovendo a consciência 
do indivíduo sobre o desempenho das corporações e das pessoas no âmbito cultural, cien-
tífico, ambiental, econômico e político-social.

As Fundações são organizações autônomas, que atendem aos interesses sociais, com o 
intuito de assessorar projetos que aperfeiçoem a qualidade da população, nas diversas 
necessidades que surgem no dia a dia.

2.3. LEGISLAÇÃO APLICADA AO TERCEIRO SETOR
No Brasil, Organizações do Terceiro Setor existem há muitos anos, em acordo com o Manu-
al de Procedimentos Contábeis para Fundações e Entidades de Interesse Social (MPCFEIS, 
2008), o Código Civil Brasileiro de 1916, já apresentava alguns tópicos sobre a regulamen-
tação da forma de registro das sociedades e das associações civis e das fundações.

Com o desenvolvimento desta atividade, dez anos mais tarde, já em 1998, foi aprovada e 
publicada a Lei Federal de nº 9.608, que rege o trabalho voluntário no Brasil, voltado prin-
cipalmente para o recrutamento feito pelas organizações sociais.

Prosseguindo a regulamentação dessas instituições, outro marco importante ocorreu em 
março de 1999, com a publicação da lei nº 9.790, que dispõe sobre a qualificação das 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos; condicionando para isso que os 
respectivos objetivos sociais e normas estatutárias devem atender aos requisitos instituí-
dos no caput do artigo primeiro dessa lei.

O atual Código Civil Brasileiro, em vigor desde Janeiro de 2003, também contempla o as-
sunto quando em seu artigo quarenta e quatro (44), define as pessoas jurídicas de direito 
privado como sendo “I – as associações, II – as sociedades, III – as fundações, IV – as 
organizações religiosas, V – os partidos políticos”.

2.4. CARACTERÍSTICAS DAS ORGANIZAÇÕES 
DO TERCEIRO SETOR
As organizações do Terceiro Setor possuem características peculiares. É visível que as 
entidades, sejam elas com ou sem fins lucrativos, precisam ter uma estrutura organizada, 
a fim de propiciar serviço de qualidade à população.

Segundo Costa e Davoli (2002), avaliar como as Organizações do Terceiro Setor (OTS) 
comportam-se tanto na sociedade como no meio empresarial não é tarefa fácil, por isto faz-
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-se necessário que se tenha critérios para compreender como uma entidade filantrópica se 
comporta e estes critérios devem seguir uma estrutura, composta por oito pontos cruciais: 
“Liderança; Planejamento; Foco no Cidadão; Desenvolvimento e Gestão de Pessoas; Ges-
tão de Processos; Indicadores de Resultados; Voluntariado; e a Atuação Política e Social”.

Segundo Kanitz (2002), diante de todos estes aspectos propostos, pode-se extrair base 
que permitirá a exposição dos critérios em si que poderão ser aplicados às entidades sem 
fins lucrativos e que serão à base de uma sistemática de avaliação.

Costa e Davoli (2002) relatam a necessidade das instituições sem fins lucrativos plane-
jarem os trabalhos a serem realizados, com o propósito de atender à população, esta é a 
sua missão. Para os referidos autores, as organizações não-governamentais precisam ter 
o foco nas pessoas (pacientes/clientes), e com isto poderão alcançar o sucesso almejado. 
Para tanto, é de suma importância que o gestor de uma OTS esteja atento aos desejos, 
anseios, necessidades do cidadão, para que assim, ao ouvir as exigências da população, 
estes gestores possam gerar um banco de dados e partir para a ação.

Conforme Costa e Davoli (2002) por mais que as entidades do Terceiro Setor não possuam 
fins lucrativos, elas necessitam de profissionais habilitados como o Médico, o Contador, 
o Administrador, o Telemarketing, o Assistente Social, que consigam trabalhar em equipe, 
para que a instituição se desenvolva e seja capaz de criar alternativas para adequar as 
necessidades da população a ser atendida com os serviços a serem prestados pela OnG.

A eficiência e eficácia administrativa destas instituições podem ser alcançadas com a prá-
tica do controle interno nos processos de gestão. Receber críticas sobre o modo como a 
organização procede na aplicação dos recursos adquiridos deve ser considerada, para indi-
car onde e de que maneira estes recursos deverão ser aplicados para melhor atendimento 
das necessidades da população, seja ela carente ou não.

De acordo com Costa e Davoli (2002), o desempenho das organizações do Terceiro Setor 
depende de como os recursos adquiridos pela instituição serão aplicados.

Os resultados obtidos a partir da aquisição destes recursos poderão indicar onde a entida-
de está eficiente e em que setor pode melhorar. Indicadores específicos como as doações 
(Contribuição de Pessoal Próprio) mostram que importância tem a participação da popula-
ção na qualidade do serviço prestado pela organização.

O trabalho voluntário é extremamente relevante para o bom funcionamento das organiza-
ções não-governamentais, tendo em vista que a participação da sociedade nestes casos diz 
o quanto a instituição é importante em determinado local.

Vale ressaltar que a população tem que ter muito cuidado com o serviço voluntário que 
será executado na instituição, pois, se for feito algo errado, isto prejudicará as atividades 
operacionais, legais e até comerciais da entidade. Coordenar as ações e ver o comprometi-
mento dos voluntariados dará ao gestor de uma OnG o subsídio necessário para o alcance 
das metas a serem atingidas na organização.

As Organizações do Terceiro Setor (OTS) necessitam desta estrutura para conquistar 
seu principal objetivo final que é por meio da captação de recursos, obterem lucro e 
atender à população, que de alguma forma ou por algum motivo específico, o governo 
não consegue atender.
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2.5. ESCRITURAÇÃO E 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A Contabilidade das entidades sem fins lucrativos também necessita que haja escrituração 
das demonstrações contábeis destas instituições, e os procedimentos de escrituração das 
transações aplicadas pelas Entidades de Interesse Social no Brasil, em alguns parâmetros, 
diferem dos utilizados para as demais entidades jurídicas, conforme disciplinado pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 10.4 – Fundações e NBC T 10.19 – Entidades 
sem finalidades de lucros), elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As citadas NBCs reconhecem que essas entidades são diferentes das demais e recomen-
dam a adoção de terminologias específicas para as contas de Lucros, Capital e para a deno-
minação da Demonstração do Resultado, com a finalidade de adequação dessas terminolo-
gias ao contexto das referidas entidades (CFC, MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 
PARA FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, 2008, p. 46).

Em harmonia com o conteúdo das citadas NBCs 10.4 e 10.19, este capítulo aborda um 
elenco de contas que foi balizado em um plano de contas adotado por inúmeras entidades 
de interesse social no Brasil, e poderia ser analisado pelas entidades, no que couber, com 
a finalidade de orientação e, jamais, de padronização.

Olak (2010, p. 67), afirma que, de acordo com o Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998, 
exige, para fins de concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, que a pes-
soa jurídica apresente as seguintes “demonstrações contábeis e financeiras (art. 4º): Ba-
lanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração de Mutação 
do Patrimônio; (sic) Demonstração das e Aplicações de Recursos; e Notas Explicativas”.

Os procedimentos de auditoria utilizados para o aperfeiçoamento dos controles internos das 
entidades filantrópicas fazem com que estas entidades necessitem do profissional contábil es-
pecialista em auditoria, para detectar problemas que possam ocorrer por desvios das doações 
e contribuições da sociedade, em relação a outras Entidades Sem Fins Lucrativos (ESFL).

Os contratos, os convênios e os termos de parceria na opinião de Olak (2010), mostram 
que estas organizações recebem um volume considerável de recursos das entidades do 
governo e das empresas privadas, com o intuito de desenvolver e executar um projeto 
social, e estas ações são reguladas por instrumentos jurídicos que definem o volume dos 
recursos arrecadados, a movimentação, o período, os órgãos fiscalizadores, e como é feita 
a prestação de contas.

Nas instituições filantrópicas, débito e crédito precisam ser mensurados, apurados e con-
feridos. A Contabilização de contrapartida não é muito discutida, pois demonstra os recur-
sos de empresas conveniadas e contratantes dos serviços oferecidos pelas organizações 
filantrópicas.

2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
CONTROLE INTERNO
A prestação de contas em uma organização filantrópica é realizada a partir dos demons-
trativos contábeis elaborados para obtenção de informações onde estão sendo aplicados 
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os recursos, qual empresa mais investiu, qual o melhor contrato de parceria firmado no 
último ano, estas e outras informações só quem fornece é a Contabilidade, e com o auxílio 
da auditoria interna estas informações são consideradas de maior fidedignidade e exatidão 
nos dados apresentados.

Para o Manual das Entidades de Interesse Social (2008), uma das principais obrigações 
dos administradores e gestores das Entidades de Interesse Social é prestar contas, inicial-
mente, ao próprio órgão deliberativo da instituição, e, por fim, ao Poder Público por meio 
dos inúmeros órgãos governamentais, de acordo com o caráter jurídico, títulos e certifica-
dos que pleiteia ou possui.

Em virtude do crescimento populacional e da demanda por serviços públicos de quali-
dade, as ESFL crescem no Brasil, por conta da falta de compromisso dos governos. Os 
elementos que compõem a prestação de contas são exigidos pelos órgãos interessados e 
autoridades constituídas, de acordo com os atos normativos que norteiam a entidade e a 
atuação de cada um deles.

A) AUDITORIA DO TERCEIRO SETOR

A auditoria no Terceiro Setor está voltada para as ações social, não preocupada com os 
aspectos gerais da entidade. Faz-se necessário através da auditoria gerar opinião sobre a 
correta aplicação dos recursos doados para uma determinada ação.

Nas Organizações do Terceiro Setor:

A auditoria nas Entidades de Interesse social, na prática, tem apenas abordado 
os projetos sociais de forma individualizada, não se atendo aos aspectos glo-
bais da entidade. Objetiva, exclusivamente, opinar sobre a correta aplicação dos 
recursos doados para uma ação social específica. A auditoria, normalmente, se 
apoia nas normas contratuais constantes dos documentos (contrato ou convê-
nio) firmados com os agentes doadores. (CFC, MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
CONTÁBEIS PARA FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, 2008, 
p. 94).

A partir do planejamento e do controle proposto pela auditoria nas Entidades de Interesse 
Social gera qualidade na estrutura organizacional da instituição e se sabe que a auditoria 
atua pontualmente nas relações legais, operacionais e negociais dos projetos propostos 
pela organização filantrópica. A auditoria aplicada deve ser sistemática, periódica e deve 
se apoiar nas informações contábeis devidamente confirmadas pelo contador que tenha 
habilidade técnica e legal para validar as demonstrações da entidade.

Quanto à relação da entidade auditada pelo profissional, podemos classificar a audi-
toria da seguinte maneira: Auditoria interna e auditoria externa, que apresentarão ca-
racterísticas distintas tanto na forma empregatícia quanto na realização dos exames. 
Portanto Hernandes (2006) nos informa que a auditoria externa é feita por profissional 
independente da entidade, que a partir de um contrato de prestação de serviços começa 
a pesquisa. O auditor externo tem por finalidade dar um parecer sobre a adequação dos 
demonstrativos, seus usuários são as empresas e o público e por fim abrange responsa-
bilidade profissional, civil e criminal.
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Conforme Attie (1984), a Auditoria Interna é um ramo em livre desenvolvimento e de real 
valor para a administração de uma organização. Tanto isto é verídico, que a existência de 
uma auditoria interna hábil e influente é considerada como um ponto forte para efeito de 
controle interno.

Crepaldi, (2009) considera que a auditoria interna está voltada para examinar a integridade, 
adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, contábeis, financei-
ras e operacionais da entidade.

Segundo a Resolução 986/03, alterada para o nº 1.329/11 que discute as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade – NBC TI 01 que orienta a Auditoria Interna, define que este tipo 
de auditoria estabelece o conjunto de métodos técnicos que tem por objetivo pesquisar a 
honestidade, adequação e eficácia dos controles internos e dos dados físicos, contábeis, 
financeiros e operacionais da empresa. (CFC, NBC TI 01, item 12.1.1.1, 2011).

Concluímos, então, que na auditoria externa, o trabalho é realizado pela contratação de um 
profissional independente da empresa, o qual possui objetivos de atender às necessidades 
dos interessados (governo, banco, fornecedores e a gestão), revisando as operações e 
controles internos, assim como verificar as informações contábeis da organização, tanto 
das contas do balanço patrimonial quanto nas contas de resultados, constatando a real 
situação da mesma; enquanto na auditoria interna o trabalho é executado por funcionário 
da própria empresa, onde este possui o objetivo de satisfazer as necessidades da admi-
nistração, realizando a revisão das operações, como também do controle interno, com o 
intuito de aprimorar os procedimentos existentes e orientar os funcionários a seguirem as 
normas estabelecidas pela empresa.

B) CONTROLE INTERNO

A partir do desenvolvimento estrutural das organizações são necessários mecanismos de 
controles internos bem elaborados em todos os seus setores, para que os desperdícios 
sejam reduzidos e aumentar resultados favoráveis, que são objetivos básicos que devem 
ser realizados por todos os gestores de uma organização, sobretudo as do Terceiro Setor. 
Sabe-se que a função básica do auditor interno é assegurar o sistema de controle interno 
eficaz, o que não desobriga os executivos das responsabilidades de verificação nos seus 
respectivos departamentos.

Para Hernandez (2006), o Controle Interno envolve o plano de organização e de todos os mé-
todos e medidas coordenados, seguidos numa empresa para proteger seus ativos, verificar 
a precisão das operações e promover a obediência às diretrizes administrativas instituídas.

Jund (2007) interpreta o controle interno como todos os meios utilizados pela entidade de-
signados à vigilância, vistoria e averiguação administrativa, que permitem antecipar, anali-
sar, reger ou governar os eventos que são verificados dentro da organização e que geram 
reflexos no patrimônio.

Controle Interno é “o controle que a empresa exerce sobre um determinado fato ou série 
de fatos, de acordo com as suas rotinas próprias” (SÁ, 2009, p.15).

Faz-se necessário tratar sobre os objetivos básicos dos controles internos. É relevante 
salientar que Jund (2007) afirma que devido à elevada gama de procedimentos, métodos e 
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dados que englobam um sistema de controles internos, e que em união permitem a conse-
cução de finalidades, qual seja, o de controlar, podendo ser bastante arriscado definirmos 
de maneira sucinta os objetivos do controle, no entanto, regra geral, um apropriado sis-
tema de controle interno, deve conter objetivos fundamentais para atender aos interesses 
da empresa: “Garantir informações adequadas, visando à tomada de decisões; Estimular 
o registro e a obediência às políticas da administração; Proteger os ativos; e Promover a 
eficiência e eficácia operacional” (JUND, 2007, p. 377).

De acordo com Crepaldi (2009), o controle interno na sua abrangência envolve o conjunto 
de recursos, métodos, procedimentos e processos seguidos pela empresa do setor público 
com o intuito de:

Salvaguardar os bens e garantir a veracidade dos elementos patrimoniais; apresentar confor-
midade ao fato contábil em relação ao ato adequado; propiciar a obtenção de dados oportu-
nos e apropriados; instigar adesão às regras e às diretrizes previstas; colaborar para a ascen-
são da eficiência operacional da organização; e auxiliar na vigilância de práticas ineficientes e 
antieconômicas, falhas, fraudes, má administração, abusos e outras inconformidades.

3. METODOLOGIA, ANÁLISE 
E INTERPRETAÇÃO 
DOS RESULTADOS

A entidade pesquisada tem como razão social Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval 
Paiva, iniciou suas atividades desde a sua fundação em 11 de Julho de 1995, a partir de um 
problema pessoal vivenciado pela família Paiva, em virtude da descoberta de um problema 
de câncer diagnosticado no filho do atual presidente da Instituição.

Os resultados apresentados pela pesquisa demonstrarão como a auditoria interna, se apli-
cados na instituição, poderão aperfeiçoar os controles internos, com a finalidade de alcan-
çar o objetivo geral e os específicos e confirmar ou negar as hipóteses.

O Trabalho apresenta as seguintes Hipóteses:

As técnicas de auditoria interna poderão facilitar a redução de desperdícios, que podem ser 
detectados através de erros na instituição pesquisada, ocasionados por imperícia.

No Terceiro Setor, a auditoria interna faz uma investigação nas contas, para mostrar os 
reais recursos disponíveis e onde estes são investidos;

Os procedimentos de auditoria interna podem ser realizados de forma satisfatória a partir 
da presença do auditor interno nas entidades do Terceiro Setor;

Caso existisse auditoria interna na instituição, o auditor beneficiaria a entidade ao utilizar 
os procedimentos de auditoria como ferramenta de gestão.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado com perguntas aber-
tas e fechadas, o que possibilitou levantar junto à entidade evidências da aplicação dos 
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procedimentos de auditoria interna na entidade pesquisada. A pesquisa foi aplicada nos 
dias 07 e 08/11/2011, período que foi possível obter informações relevantes no setor ad-
ministrativo e financeiro da entidade.

Foram entrevistadas 60 pessoas, sendo que, 5 pessoas foram entrevistadas para obter 
as principais evidências da pesquisa: X Pedagoga, trabalha no Setor Pedagógico, atua na 
entidade há 2 meses, tem entre 21 e 30 anos, Casada, com Pós-Graduação, Mestrado ou 
Doutorado; Y – Central de Doações, trabalha como Supervisora Operacional, atua na insti-
tuição há 3 anos, tem 31 e 40 anos, Casada, com Ensino Superior Completo; Z – Diretoria, 
trabalha como Secretária da Direção, atua há 11 meses na Casa, tem entre 31 e 40 anos, 
com Ensino Superior Incompleto; W – Psicologia, trabalha como Psicóloga, atua há 3 anos 
e 9 meses, tem entre 31 e 40 anos, Casada, com Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado; 
K – Artes, trabalha como Educadora de Artes, atua há 2 anos na organização, tem 21 e 30 
anos, Separada, com Pós-Graduação, Mestrado ou Doutorado.

3.1. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste estudo, buscou-se mostrar a importância da auditoria interna assessorar a adminis-
tração de uma ESFL no desempenho de suas funções, bem como aprimorar os controles 
internos tendo como base os procedimentos de auditoria realizados através dos testes de 
observância e testes substantivos, por meio de questionários, com o objetivo de obter in-
formações relevantes para fundamentar a pesquisa e orientar a organização como verificar 
se há alinhamento das práticas atualmente adotadas pela empresa aos padrões estabele-
cidos pelas técnicas de auditoria. As figuras 1 a 4 em seguida apresentadas sintetizam os 
resultados obtidos a partir da aplicação dos questionários.

Gráfi co 1: Grau de Escolaridade
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Fonte: os autores (2011).
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O gráfico da figura 1 mostra que 60% dos entrevistados da entidade possuem Pós-Gradu-
ação, Mestrado ou Doutorado, 20% Ensino Superior Incompleto, e 20% Ensino Superior 
Completo, ou seja, em virtude desta constatação, a auditoria identificará se os funcionários 
estarão aptos a exercer suas funções conforme a complexidade de conhecimento.

A partir disso, o primeiro objetivo da pesquisa: levantamento de dados da Durval Paiva 
é alcançado, a partir dos procedimentos de auditoria interna, que apresentem informa-
ções relevantes para adequar os controles internos da entidade onde cada membro da 
organização está habilitado para exercer suas funções, confirmando a hipótese que as 
técnicas de auditoria interna poderão facilitar a redução de desperdícios, que podem ser 
detectados através de erros na instituição pesquisada, ocasionados por imperícia, ou 
seja, quando o funcionário é designado para outro setor de trabalho onde desconhece a 
função que irá exercer.

Gráfi co 2: Análise do Controle das Disponibilidades
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Fonte: os autores (2011).

O gráfico da figura 2 mostra que, a partir dos quesitos apresentados no Apêndice A item 
3, chegou-se à seguinte conclusão: Nos quatro primeiros quesitos do Apêndice 1, assim 
como nos quesitos 6 e 7, observou-se que 100% dos entrevistados concordaram com os 
questionamentos atribuídos às disponibilidades; no quesito 5, 20% dos entrevistados não 
tiveram opinião sobre a questão proposta; e no quesito 8, 80% dos entrevistados não opi-
naram sobre a pergunta realizada.

Neste momento, segundo objetivo é alcançado quando relata sobre a importância da audi-
toria interna averiguar quais os procedimentos de Auditoria Interna que podem ser aplica-
dos na organização com o propósito de obter evidências na instituição validando a hipótese 
de que no Terceiro Setor, a auditoria interna faz uma investigação nas contas, para mostrar 
os reais recursos disponíveis e onde estes são investidos.
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Gráfi co 3: Análise do Controle do Imobilizado
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Fonte: os autores (2011).

Pode-se observar que o gráfico 3 demonstra nos quesitos 1 e 3, 100% dos entrevistados 
disseram SIM à questão sobre os itens do imobilizado do item 4 do Apêndice 1; nos que-
sitos 2 e 5, 80% dos entrevistados não opinaram nesta pergunta, 20% concordaram com 
o item proposto nesta questão; na quarta pergunta, 60% dos entrevistados disseram NÃO 
ao quesito elaborado, 40% concordam com o questionamento; e no quesito 6, 100% dos 
entrevistados não tiveram opinião sobre a questão proposta no Apêndice A.

Nesta etapa, o terceiro objetivo é alcançado, que trata sobre a relevância da auditoria in-
terna identificar quais itens do imobilizado da instituição podem apresentar problemas nos 
controles internos não vislumbrados pela auditoria independente; o que confirma a hipóte-
se que os procedimentos de auditoria interna podem ser realizados de forma satisfatória a 
partir da presença do auditor interno nas entidades do Terceiro Setor.

Gráfi co 4: Análise dos Bens Recebidos por Doações Armazenados na Entidade
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No gráfico apresentado na figura 4, vislumbra-se que nos quesitos 1 e 5, 100% dos entre-
vistados disseram SIM à questão proposta no item 5 do Apêndice 1; no quesito 2, 80% dos 
entrevistados concordam com o item interrogado; na terceira pergunta 60% dos entrevis-
tados não opinaram, e 40% concordam com o quesito deste item; na questão 4, 80% dos 
entrevistados concordaram com a pergunta proposta e 20% não tiveram opinião; e no item 
6, 60% dos entrevistados não tiveram opinião sobre o quesito e 20% dos entrevistados 
concordam e 20% disseram não à questão proposta.

Por fim, neste item o quarto objetivo é alcançado quando diz que o auditor interno necessi-
ta verificar se há alinhamento das práticas atualmente adotadas pela empresa aos padrões 
estabelecidos pelas técnicas de auditoria confirmando a hipótese que no Terceiro Setor, 
caso existisse auditoria interna na Instituição, o auditor beneficiaria a entidade ao utilizar 
os procedimentos de auditoria como ferramenta de gestão.

Em relação às respostas do Apêndice B, no primeiro quesito é apresentado um organo-
grama estrutural da instituição; no segundo, a entidade afirma que não há funcionários, 
setores e até mesmo uma estrutura adequada que seja suficiente para que a entidade vis-
lumbrasse a necessidade de contratar os serviços de auditoria interna, pois o custo seria 
inviável, desta forma, a instituição por ter receita anual realizada através de doações, con-
vênios e parcerias iguais ou superiores a R$ 600.000,00, e por esse motivo a mesma tem 
a obrigatoriedade de realizar auditoria externa;

O terceiro afirma que está em andamento a elaboração de um código de ética e conduta 
interna juntamente com os colaboradores para o funcionamento adequado da organização;

O quarto, em se tratando da segregação de funções não foi respondido, porém, a questão 
20 foi respondida, ao afirmar que os encarregados de caixa exercem outras funções, ou 
seja, a entidade não apresenta separação de cargos, o que constata uma falha de orien-
tação da auditoria realizada na instituição, e isto pode sobrecarregar alguns funcionários 
em ocupar várias atribuições, podendo ocasionar assim o rendimento não esperado por 
cada setor, tendo como consequência erros involuntários, que podem gerar desperdícios 
desnecessários na instituição.

O quinto afirma que todo ano é realizada a auditoria externa e que em nenhum momento 
foram detectadas irregularidades nos procedimentos aplicados pelo escritório de auditoria 
contrato pela empresa; nos quesitos 6 e 7 é informado que a Contabilidade externa da 
entidade é responsável tanto pelos registros do diário, quanto pela escrituração e pela 
preparação desses livros contábeis;

Conforme os quesitos 8, 9, 10, 11, 12 e 13, constatou-se que através dos dados obtidos na 
instituição, é o presidente quem autoriza todos os lançamentos e que estes são registrados no 
prazo determinado por lei, que até 31 de Dezembro do último exercício são escriturados no 
livro diário e no balancete anual, diz que a Contabilidade é quem cuida do livro diário, mantém 
os registros fiscais, e quem assina o inventário é o Contador em conjunto com o presidente.

Na décima quarta pergunta, afirma-se que o presidente exerce serviços de tesouraria, auto-
riza os pagamentos; na pergunta 15, o presidente diz que as exigências para os pagamen-
tos serem autorizados são feitas por cotação, qualidade e menor preço – porém, o quesito 
não foi respondido adequadamente, pois estas autorizações deveriam ser feitas através de 
nota fiscal ou outro documento comprobatório como um extrato bancário desta obrigação;
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No quesito 16 é relatado que são feitas cópias dos cheques emitidos para proteção deste 
documento; nas perguntas 17 e 18, afirma-se que existe fundo fixo para pequenos paga-
mentos, e que estes são autorizados pelo presidente da Casa; no décimo nono questiona-
mento, informa que há um caixa recebedor e outro pagador, supervisionado pelo Presi-
dente, juntamente com a Supervisora financeira de Doações e com o assistente financeiro.

No quesito 21, diz que o Presidente assina os cheques e autoriza as despesas; na questão 
22, o presidente controla o saldo bancário, em conjunto com o assistente financeiro; no 
vigésimo terceiro quesito, informa que quem solicita os talões de cheques é o assistente 
financeiro; na questão 24, o tratamento dado ao cheque cancelado é inutilizar o documento 
e arquivá-lo de forma segura;

Os quesitos 26 e 27 relatam que os bens do imobilizado da entidade são adquiridos através 
de compras, doações condicionais e doações incondicionais, e que o veículo em posse da 
empresa é utilizado para transportar principalmente os pacientes da Casa e os funcionários 
no exercício de suas funções;

No vigésimo oitavo e vigésimo nono questionamento, informa-se que as depreciações dos 
bens do imobilizado são calculadas pela Contabilidade, desta forma, o mesmo tratamento 
é dado aos demais itens do intangível da organização.

Com a aplicação deste questionário aberto, o objetivo geral de verificar qual a importância 
da auditoria interna assessorar a administração no desempenho de suas funções, a fim de 
melhorar a funcionalidade dos procedimentos de gestão da entidade foi atingido.

4. CONCLUSÕES
Neste artigo, através da pesquisa realizada na Durval Paiva, buscou-se verificar a impor-
tância da aplicação dos procedimentos de auditoria interna em assessorar a administração 
no desempenho de suas funções.

O profissional de auditoria interna para as empresas de grande porte aparece como peça 
fundamental para a melhoria de qualidade da gestão da organização. Nas entidades do 
Terceiro Setor, o contador que for contratado na modalidade de administrador poderá ter 
vários papéis como: Liderança, Planejamento, Foco no Cidadão, Desenvolvimento e Gestão 
de Pessoas, Gestão de Processos, Indicadores de Resultados, que podem ser apresenta-
dos a partir de um demonstrativo contábil ou de análise gerencial de qualquer demonstra-
tivo, Voluntariado e a Atuação Política e Social.

Percebeu-se durante a pesquisa, quantidade mínina de livros publicados relacionados à 
contabilidade do Terceiro Setor.

Todas as hipóteses foram validades durante a pesquisa.

No objetivo geral da pesquisa se obteve sucesso, pois, observou-se que se faz necessário 
verificar a importância da auditoria interna para as entidades do Terceiro Setor, pois, além 
de assessorar a administração no desempenho de suas funções, pode contribuir na otimi-
zação dos resultados já alcançados pela instituição.
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Os objetivos específicos foram alcançados por meio de dois questionários abertos e fecha-
dos realizados na instituição pesquisada.

O primeiro objetivo de levantar dados na Durval Paiva, a partir dos procedimentos de au-
ditoria interna, que apresentem informações relevantes para adequar os controles internos 
da entidade, foi atingido a partir da explanação do gráfico 1 localizado na subseção 3.1.

O segundo objetivo de averiguar quais os procedimentos de Auditoria Interna que podem 
ser aplicados na organização com o propósito de obter evidências na instituição, foi alcan-
çado a partir da explicação proposta no gráfico 2, localizado na subseção 3.1.

O terceiro objetivo de identificar quais itens do imobilizado da instituição podem apresentar 
problemas nos controles internos não vislumbrados pela auditoria independente, foi atingi-
do a partir da exposição do gráfico 3, localizado na subseção 3.1.

O quarto objetivo de verificar se há alinhamento das práticas atualmente adotadas pela 
empresa aos padrões estabelecidos pelas técnicas de auditoria, foi alcançado a partir da 
explanação do gráfico 4, localizado na subseção 3.1.

A metodologia aplicada ao estudo mostrou-se adequada e suficiente à produção das análi-
ses e desenvolvimento da pesquisa.

Este trabalho não tem a intenção, desde sua concepção de invalidar os procedimentos de 
auditoria externa aplicados na instituição, pois este tipo de auditoria é obrigatório por lei 
devido ao capital recebido por doações, contribuições e parcerias que são iguais ou supe-
riores a R$ 600.000,00, porém, cabem algumas recomendações.

A primeira recomendação à Instituição seria analisar a possibilidade de manter um auditor 
interno, tendo em vista que a auditoria externa não forneceu informações pertinentes sobre 
segregação de funções, aperfeiçoamento dos controles internos, o que facilitaria o trabalho 
destes profissionais.

Outra recomendação aos administradores da Durval Paiva é adequar a Contabilidade aos 
controles internos, assim os gestores tomariam decisões de forma eficiente e eficaz.

Por fim, recomenda-se que CACC abra as portas para os profissionais da Contabilidade com 
interesse nas Entidades Sem Fins Lucrativos, a fim de criar um banco de dados voltados para 
o aperfeiçoamento e aprimoramento dos controles internos, visando evitar desperdícios de 
recursos, maximizar a capacitação dos serviços voluntários e empregatícios da entidade e 
também maximizar a captação de recursos destinados aos pacientes da Casa Durval Paiva.

A recomendação para trabalhos futuros é que busquem propor uma rotina de implantação 
de sistema de controle interno a ser aplicada na Durval Paiva, na qual seja definida cada 
etapa a ser cumprida para os trabalhos executados pelos colaboradores.
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Resumo: Este trabalho estuda o impacto no orçamento das Despesas com Pessoal dos Progra-
mas na Área da Saúde Pública do Município de Touros no Estado do Rio Grande do Norte, no 
período de 2008 a 2010, com base na Lei 4.320 de 17 de março de 1964 e pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, sancionada em 2000 por Fernando Henrique Cardoso. Essa Lei limitou o 
gasto com pessoal em 60% da receita corrente líquida para os estados e municípios e 50% para 
a União atribuindo mais responsabilidade aos gestores públicos. O problema analisa a contra 
partida dos gastos com pessoal do município e mostra os reflexos diretos na porcentagem no 
orçamento de acordo com a LRF. A metodologia utilizada é o estudo de caso e aborda também o 
método dialético, o histórico e o estatístico, o exploratório e o descritivo e o explicativo, uma vez 
que se utiliza de pesquisas feitas com a população e com o gestor da cidade em questão, com 
levantamentos bibliográficos e análises e interpretações dos resultados. Enfatiza as sanções e 
penalidades de acordo com a LRF para os entes que ultrapassam o Limite Prudencial. Analisa o 
quadro das finanças, como também o impacto das contrapartidas dos gastos com pessoal des-
ses programas de acordo com o repasse das Receitas Correntes e das demais Despesas Cor-
rentes. Fundamenta-se em autores conceituados no assunto tanto em livros quanto em Artigos 
Científicos e sites acadêmicos, para a obtenção de respostas satisfatórias. Todas as questões 
levantadas foram analisadas e respondidas de forma a satisfazer a pesquisa desenvolvida. Con-
clui que o município ultrapassa o limite imposto pela LRF, tendo que financiar parte dos gastos 
decorrentes dos programas da Saúde: Programa Saúde da Família (PSF), Programa Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) e Agente Comunitário de Endemias (ACE), com os recursos advindos 
do Fundo de Participação do Município como também os encargos com a folha de pagamento 
que chega a alíquota de 22%. Recomenda futuros estudos tendo comprovado por esta pesquisa 
que é um assunto de extrema complexidade na Gestão Pública e de muita dificuldade para o 
administrador em um campo de atuação carente de conhecimento específico, tendo em vista 
o grande impacto que tem para a sociedade. Também é recomendado por este trabalho dentre 
outras, realizar a implantação de um controle dos gastos com pessoal de forma mais eficiente, 
eficaz e responsável; incentivar a execução de investimentos; realizar um planejamento com me-
tas para melhorar a arrecadação do município em relação às receitas próprias como ISS, IPTU, 
ITBI, dentre outros; implantar, pelo Ministério da Saúde, salário base com carga horária definida 
para estes profissionais, dada a dificuldade da distância dos municípios. Destarte que a falta de 
acesso à saúde da população inviabiliza o exercício da cidadania tirando a dignidade do cidadão 
aumentando a desigualdade social e a pobreza.

Palavras-chave: Programas de saúde. Lei de responsabilidade fiscal. Contabilidade pública.
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BUDGET IMPACT ON PERSONNEL EXPENSES 
PROGRAM IN PUBLIC HEALTH, A CASE STUDY

Abstract: This paper studies the impact on the budget of Personnel Costs of Programs in Public 
Health Area of the City of Touros in the State of Rio Grande do Norte, in the period 2008-2010, 
based on Law 4320 of 17 March 1964 and Fiscal Responsibility Law, enacted in 2000 by Fernan-
do Henrique Cardoso. This law limited the personnel expenses by 60% of current net revenue 
for states and municipalities and 50% for the Union by giving more responsibility to the public 
managers. The problem looks to return for personnel expenses of the county and shows  the direct 
impact on the percentage in the budget according to the LRF. The methodology is case study and 
also addresses the dialectical method, history and statistics, the exploratory and descriptive and 
explanatory, since it uses surveys of the population and the city manager in question, with biblio-
graphic and analysis and interpretation of results. Emphasizes the sanctions and penalties accor-
ding to the LRF for the entities that exceed the limit Prudential. It analyzes the context of finance, 
as well as the impact of offsets in personnel expenses of these programs in accordance with the 
transfer of Current Revenue and other current expenditure. It is based on respected authors on the 
subject both in books and in scientific papers and academic sites, to obtain satisfactory answers. 
All issues raised have been analyzed and answered in order to satisfy the research developed. 
Concludes that the municipality exceeds the limit imposed by the LRF, having to fund part of the 
expenses resulting from the programs of Health: Family Health Program (FHP) Program Commu-
nity Health Agent (CHA) and Community Agent of Endemic Diseases (ACE), with resources from 
the Participation Fund of the City as well as the burden of the payroll tax rate that reaches 22%. 
Recommended future studies by this research has proven that it is a matter of extreme complexity 
in Public Management and a lot of difficulty for the administrator in a field of action lacks specific 
knowledge, given the large impact it has on society. It is also recommended for this work among 
others, perform the deployment of a control on payroll more efficiently, effectively and responsibly, 
encourage the implementation of investments, make a plan with goals to improve the collection 
of municipality in respect of own revenue as ISS, property tax, ITBI, among others, deploy, the 
Ministry of Health, salary base load defined for these professionals, given the difficulty of the dis-
tance of the cities. Thus the lack of access to the health of the population prevents the exercise of 
citizenship by taking the dignity of citizens increasing social inequality and poverty.

Keywords: Health programs. Fiscal responsibility law. Public accounting.



101

1. INTRODUÇÃO
A despesa com pessoal sempre foi um dos maiores desafios dos gestores públicos, pois se 
trata de um montante considerável, mas necessário para o bom funcionamento da máquina 
pública. Silva e Silva1 consideram esse gasto como um “ralo” por onde escorre grande 
parte das receitas arrecadadas.

Fundamentando-se na Lei Complementar nº 101 – A Lei de Responsabilidade Fiscal, 
ou simplesmente a LRF, sancionada por Fernando Henrique Cardoso no ano de 2000, 
com o proposto de controlar os gastos dos gestores públicos, atribuindo mais respon-
sabilidade aos mesmos.

Mostrando inicialmente no capitulo 2, para melhor entendimento deste trabalho, o método 
utilizado neste estudo com suas devidas etapas e técnicas.

No capítulo 3 será tratado o referencial teórico, as teorias da contabilidade e do orçamen-
to público referindo-se à Lei 4.320 de 17 de março de 1964 enfatizando os estágios das 
receitas e despesas como também as principais demonstrações contábeis. Também será 
tratado a LRF quanto a sua origem, importância e aplicabilidade de acordo as Normas In-
ternacionais de Contabilidade.

No capitulo 4 será descrita a caracterização geral do Município de Touros/RN quanto aos 
aspectos Demográficos, Socioeconômicos como Produto Interno Bruto, Saúde e Educação 
e os Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) comparando com as varia-
ções do Estado do RN e do Brasil.

No capitulo 5 serão feitas as análises das Finanças Públicas do Município de Touros/RN 
do período de 2008 a 2010 enfatizando a estrutura dos Programas na área da saúde diante 
dos gastos com pessoal, comparando as despesas com as receitas deste município. E no 
capítulo 6 será analisada a visão da população quanto à aplicação destes programas no 
contexto da saúde pública no município em questão.

Por fim, serão apresentadas as considerações finais, demostrando o impacto dos gastos 
com pessoal no orçamento do município de Touros/RN apontando as recomendações ne-
cessárias no direcionamento de trabalhos futuros com esse mesmo tema.

1 Portal JurisWay, Sistema Educacional Online.
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2. REFERENCIAL TEORICO
As áreas exploradas no estudo teórico mostrarão a estrutura dos Programas da saúde, e como 
eles estão afetando a despesa com pessoal da área da saúde no Município de Touros/RN.

É fundamentado em pesquisas de livros e sites oficiais sobre Contabilidade Pública com a 
principal Lei regente nº 4.320 de 1964, buscando demonstrar a realidade da aplicação dos 
Programas no Município.

2.1. CONTABILIDADE PÚBLICA
Segundo Mais (apud, KOHAMA, 2010, p. 24), a “Contabilidade é a Ciência que estuda o 
patrimônio à disposição das aziendas’’. Em dias atuais vem sendo indispensável para qual-
quer organização, seja ela privada ou Pública. Tendo técnicas capazes de produzir infor-
mações fidedignas e relatórios indispensáveis para a administração na tomada de decisão.

A Contabilidade Pública segundo Angélico (2009, p. 107) é:

[...] o ramo da contabilidade que registra a previsão das receitas, a fixação das 
despesas e as alterações introduzidas no orçamento. Examina as operações de 
créditos, exerce controle interno, acompanhado passo a passo a execução orça-
mentária, a fim de que ela se processe em conformidade com as normas gerais 
do direito financeiro. Compara a previsão e a execução orçamentária mostrando 
as diferenças. [...] Evidencia as obrigações, os direitos e os bens da entidade.

Ou seja, a Contabilidade Pública é o ramo da contabilidade que além de fazer os registros, 
ela tem o “poder” de controlar e evidenciar as demonstrações e seus resultados como tam-
bém suas variações, sempre observando a legislação dos atos da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial, através do controle e acompanhamento na medida em que ela for 
se desenvolvendo.

Segundo a Lei 4.320 de 1964 a contabilidade pública é regulada pela Lei das Finanças Pú-
blicas, atualmente a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101 que 
está amparada legalmente no Capítulo II do Título VI da Constituição Federal. De acordo 
com o que colocou SILVA (2001, p. 3), “... esta lei é tão importante para o País que não 
pode [...] deixar de ser cumprida por falta de regulamentação, não pode deixar de ser ob-
servada por administradores públicos nem por seus auxiliares técnicos.”

2.2. AS FINANÇAS PÚBLICAS NO BRASIL: 
LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964
A Lei 4.320 de 17 de março de 1964 dispõe: “Esta Lei estatui normas gerais de direito 
financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art.5.º, XV, b, da Cons-
tituição Federal.” Segundo a Carta Magna, esta Lei discrimina todas as receitas e despesas 
evidenciando a forma de trabalho do Governo como também a sua política econômico-
-financeira, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade.
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2.2.1. Receitas Públicas

Segundo Nascimento (1971, p.80), “são receitas orçamentárias as entradas financeiras que 
aumentam o saldo do patrimônio líquido”. O artigo 3º da lei 4.320/64 entende por receita 
qualquer entrada de recursos nos cofres públicos, inclusive as de operações de créditos.

De acordo com Slomski (2009, p. 309), a receita pública divide-se em orçamentária e extra 
orçamentária. Esta última apresenta-se no “balanço patrimonial como passivo financeiro”, 
sendo estes recursos de terceiros que passam pelos cofres públicos, ou seja, não é vincu-
lada à execução do orçamento, portanto não é tida como uma renda.

Podem ser: “[...] cauções, fianças, depósitos para garantia de instância, consignações em 
folha de pagamento a favor de terceiros, retenções na fonte, salários não reclamado, ope-
rações de crédito a curto prazo e outras assemelhadas.” (ANGÉLICO, 2009, p. 46).

2.2.2. Despesas Públicas

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, 
suas estruturas de programas, códigos e identificação, respeitados os conceitos e determi-
nações da portaria nº 42, de 14-4-99.” (SLOMSK, 2009, p.314).

Para Angélico (2009, p. 62), Despesa é todo pagamento feito “a qualquer título aos agentes 
pagadores”, sendo ela orçamentária ou extra orçamentária. Silva e Cândido Júnior (2010), 
em artigo à Revista Brasileira de Economia, argumentam que a Despesa deve ser conta-
bilizada sob regime de competência, passando pelas fases de empenho, liquidação e pa-
gamento, contudo, na apuração da despesa é utilizado o regime de caixa. Neste sentido, a 
Despesa Pública somente irá afetar o resultado quando ela é devidamente paga.

2.2.2.1. Despesa com Pessoal

De acordo com a hipótese de Arthur Lewis e Alison Matin: Hiato de Produtividade, (apud 
Wilges, 2006, p. 121), “[...] o crescimento da despesa maior que o da renda nacional 
durante o crescimento da economia reside na menor produtividade do setor público em 
relação ao setor privado [...]”. Ele também ressalta que o emprego de mão-de-obra no 
setor público é mais intenso. Defesa, segurança e administração em geral “absorve os 
excedentes de mão-de-obra, principalmente a não qualificada”.

Segundo Luiz, Pires e Silva (2000, p. 85), a Despesa com Pessoal é uma despesa obrigató-
ria de caráter continuado. Ele destaca que “as despesas com pessoal sujeitam-se, também, 
às mesmas restrições à criação, ampliação e aperfeiçoamento da ação governamental e ao 
artigo 168 da Constituição Federal”, que diz que todas as despesas com pessoal deverão 
ser previamente autorizadas pela dotação orçamentária específica com autorização na LDO.

A LRF enfatiza o atendimento de suas normas quanto aos limites dos Gastos com Pessoal. De 
acordo com Silva, F (2010), é “uma das leis mais importantes para a administração pública 
contemporânea”, pois de forma prática fez com que os gestores pensassem qual a melhor for-
ma de administrar esse gasto tão importante para o bom funcionamento da máquina pública.

2.2.2.2. Avaliação dos Limites da Despesa com Pessoal

A LRF fixa limites para despesas com pessoal, determinando que sejam criadas metas para 
controlar receitas e despesas. De acordo com essa lei, o limite com o gasto com pessoal no 
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setor público estadual e municipal fica em 60% (sessenta por cento) Da Receita Corrente 
Líquida RCL, já para a União fica em 50% (cinquenta por cento), sendo revogada qualquer 
lei anterior que trate deste assunto, como a Lei Complementar Camata II, de 1999 (NASCI-
MENTO, [Ca 2006], p.13).

Para o poder executivo do município o limite prudencial (como é denominado o limite legal 
com a despesa com pessoal) é de 95% de 54% que é o equivalente a 51,3%, porém, para 
estudiosos e profissionais mais atualizados, o limite ideal é de 48,65%, que corresponde a 
90% do limite legal.

De acordo com a Lei, o município que não obedecer aos limites prudentes serão pe-
nalizados no desenvolvimento do seu cargo, deixando o mesmo restrito em alguns 
aspectos administrativos.

2.3. A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF)
Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
é uma lei, que ao contrário de muitas, foi feita para ser cumprida, fazendo parte do dia a 
dia jurídico, sendo uma espécie de manual para a administração pública. De acordo com o 
Conselho: “Trata-se de uma lei tão importante para o País que não pode cair no esqueci-
mento, não pode deixar de ser cumprida por falta de regulamentação, não pode deixar de 
ser observada por administradores públicos nem por seus auxiliares técnicos” (2000, p.3).

A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, dispõe sobre “normas de finanças pú-
blicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal” (LEI COMPLEMENTAR 101, de 
2000, art. 1.). Ela estabelece, além de regras orçamentárias, punições ao desrespeito da 
lei, exigindo transparência na sua execução para a União, aos Estados, o Distrito Federal 
e aos Municípios. É uma forma de prestar contas com os cidadãos que ficarão sabendo o 
quanto e como está sendo gasto o dinheiro público, podendo exigir explicações se a LRF 
não estiver sendo cumprida. (SANTOS, 2001, p.3)

Em seu § 3º, do art. 4º, da respectiva Lei, está disposto que a LDO irá conter “Anexo de Ris-
cos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.”

2.4. APLICAÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS 
NA CONTABILIDADE PÚBLICA
Com a LFR em 2001, foram feitas análises e reflexões do sistema de informação sobre 
a sua função fiscal e o que foi visto, dentre outras coisas, a ausência da aplicação dos 
princípios fundamentais, tanto nas empresas privadas e públicas e de economia mista. 
(MARCHIORETTO, [2010?], p. 94)

De acordo com Perez Junior (2006), A partir de 2005, as normas internacionais da conta-
bilidade, Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) foram adotadas em aproxima-
damente 92 países. No Brasil, foi através de algumas introduções e alterações de leis que 
procuraram a uma padronização favorável no que diz respeito às normas internacionais.2

2 LUDÍCIBUS, Sérgio de (Coord). Contabilidade Introdutória. 11. ed. Atual. São Paulo: 
Atlas, 2010.
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De acordo com Iudícibus (2010, p. 10):

[...] a introdução da Lei nº 11.638/07, que provocou alterações profundas na 
Lei das Sociedades por Ações, e com a Lei nº 11.941/08, que definitivamente 
desatrelou a automaticidade da ligação da contabilidade com as normas tribu-
tárias (cada uma tem sua vida própria agora), com a criação do CPC – Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e uma série de outras ações, tem-se agora o 
início de uma nova era, sob a égide das normas internacionais de contabilidade 
emanadas do IASB – Internacional Accounting Standards Board.

A necessidade de padronização se dá “Devido a novas tecnologias, novo modelo de con-
tabilidade e modernidade da gestão [...]” para que se tomem decisões mais acertadas 
no mercado global. Contudo as convergências possuem suas vantagens e desvantagens.3 
Como se pode ver no quadro abaixo:

3. METODOLOGIA
Neste capitulo será mostrado o método, as etapas a serem utilizadas para realizar o estudo 
de caso, segundo a ABNT. Tratando do método estudado, as técnicas realizadas na pesqui-
sa e o universo.

3.1. ESCOLHA DO MÉTODO
Este trabalho tem como estudo o método dialético, segundo Oliveira (2002 p. 67) “a dialé-
tica se desenvolve como sendo um método de pesquisa que busca a verdade, por meio da 
formação adequada de perguntas e respostas até atingir ao ponto crítico do que é falso e do 
que é verdadeiro”. Permitindo que haja uma discussão do problema da pesquisa em questão.

Tendo optado pelo Estudo de Caso, que segundo Gil (2002) descreve como sendo um es-
tudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
detalhado conhecimento. Faz-se necessário quando procuramos compreender, explorar e 
descrever fatos não comuns ou de difícil interpretação.

3.2. TÉCNICAS DE PESQUISA
Trata da investigação empírica realizada no Município onde ocorre a situação relevante, 
que dispõe de elementos para explicá-lo. Realizando também o Método histórico e Es-
tatístico sendo feitas pesquisas de campo e entrevistas na busca de coletas de informa-
ções, de forma que se tenha uma visão ampliada do Município de Touros/RN, possibili-
tando realizar a comparação dos acontecimentos envolvendo as despesas com pessoal 
na Área da Saúde Pública.

Para a maior familiarização do problema será muito utilizado o Método Exploratório uma 
vez que serão feitos levantamentos bibliográficos de pesquisas e livros, com autores reno-
mados. Também o Método Descritivo e Explicativo será aplicado neste trabalho, pois será 
utilizado um questionário, para coleta de dados, com observação sistemática e análise e 
interpretação do resultado com a preocupação do por que do fato.

3  MARCHIORETTO, Iara Sônia. Análise de custos, contabilidade internacional e estatística 
aplicada. [2010?], p. 94.
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3.3. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO 
MUNICÍPIO DE TOUROS
Touros é uma cidade litorânea, com 31.089 habitantes em uma área de 840,4 km², com 
densidade demográfica de 36,99 hab./km². Teve um crescimento de 1,09% de 2000 a 2007 
e segundo os dados do relatório dinâmico em 2010 79,7% dos domicílios possuíam aces-
so à rede de água e 19,6% a algum tipo de esgotamento sanitário adequado (IBGE – 2010). 
A população de Touros/RN teve uma taxa de crescimento de 11,51% de 2000 a 2010, 
sendo que a população Urbana cresceu apenas 4,32% enquanto que a população Rural 
cresceu 14,21%. Segundo o IBGE em 2007 o índice de urbanização chegou a 25,45% com 
484 pessoas nascidas vivas. Já em 2010 das crianças de até 1 ano de idade 11,5% não 
possuía registro em cartório.

Em 2009 a população dispunha de 14 estabelecimentos de saúde, sendo 13 públicas e 1 
privada. A vacinação, em 2010, de cada 100 crianças menores de 1 ano uma média de 94,7 
estavam com a carteira de vacinação em dia. Um percentual semelhante ao do Estado do 
Rio Grande do Norte.

O PIB ou Produto Interno Bruto é o somatório de todos os bens e serviços produzidos de 
um local em um determinado período de tempo. O PIB Municipal teve um crescimento 
entre 2006 e 2007 de 6,13% e uma variação negativa de – 10,17% de 2007 a 2008. Em 
relação ao PIB do RN o município de Touros representou em 2006 0,73%, em 2007, 0,70% 
e 0,56% em 2008.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um instrumento de extrema importância 
que vem sendo utilizado como avaliador das condições da população de um determinado 
Município, Estado, Região e até mesmo um País.

O IDH é medido através de uma média de “metas alcançadas [...] em três dimensões bási-
cas de desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, acesso à educação e condi-
ções de vida condignas” 4, ou seja, IDHM-R, IDHM-L e IDHM-E.

O município de Touros teve uma taxa de crescimento superior quando se compara ao Es-
tado do RN e ao Brasil. Touros teve um crescimento de 1991 a 2000 de 22,43% enquanto 
que o RN e o estado brasileiro tiveram, respectivamente 16,72% e 10,06%.

Gráfi co 1: IDH Total do Município de Touros/RN dos anos 1991 e 2000, comparado ao Estado do RN e Brasil.

Análise dos Bens Recebidos por Doação Armazenados na Entidade
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil – PNUD.

4 WATKINS, Kevin. Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 – Combater as alte-
rações climáticas: Solidariedade humana num mundo dividido. PNUD. IPAD. p. 227. http://www.
pnud.org.br/rdh/destaques/index.php?lay=inst&id=dtq#d2010
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3.4. ANÁLISE DO QUADRO GERAL DAS 
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN 
COM ÊNFASE NOS GASTOS COM PESSOAL
De acordo com as Tabelas a seguir, foram analisados os dados financeiros do Município de 
Touros/RN no período de 2008 a 2010, sendo avaliados os números de maior relevância, 
considerando as receitas e despesas realizadas.

3.5. FINANÇAS DE TOUROS/RN DO ANO DE 2008
De acordo com a tabela 1, as receitas dos programas da saúde em 2008 foram no valor 
de R$ 1.962.476,07 sendo que deste valor 68,84% foram destinados ao Programa Saúde 
da Família, 25,99% destinados ao Programa Agente Comunitário e 5,18% ao Programa de 
Agente de Combate de Endemias.

Estes valores corresponderam a 4,63%, 1,75% e 0,35%, respectivamente do valor das Recei-
tas Totais do Município. Os valores das Despesas com Pessoal dos Programas da Saúde em 
2008 foi R$ 2.574.998,67 representando 8,83% do valor Total das Despesas do Município.

Tabela 1: Finanças Públicas do Município de Touros/RN 2008
MUNICÍPIO / CONTAS 2008 %

ECEITA TOTAL R$ 29.177.416,28
I-RECEITAS CORRENTES R$ 29.174.879,37 100,00%

7 – Transferências Correntes R$ 27.320.746,63 93,64%

7.1 – União R$ 12.850.441,40 47,04%

7.3.1 – PROGRAMAS DA SAÚDE R$ 1.962.476,07 6,73%

7.3.1.1 PSF R$ 1.350.895,08 68,84%

7.3.1.2 PACS R$ 510.020,89 25,99%

7.3.1.3 PACES R$ 101.560,10 5,18%

7.4 – PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

7.2 – Estado R$ 2.070.081,95

8 – Outras receitas correntes R$ 218.063,04 0,75%

II – RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.536,91 100%

12 – Transf. de Capital R$ 2.536,91 100%

9 – Deduç. Receitas Correntes. (FUNDEB) R$ (1.909.423,84)

DESPESA TOTAL R$ 29.167.463,34
III-DESPESAS CORRENTES R$ 26.907.724,36

1-Pessoal e Encargos Sociais R$ 16.231.289,35 55,63%

1.1 – PESSOAL – PROGRAMAS DA SAÚDE R$ 2.574.998,67 8,83%

1.1.1 – PSF R$ 1.892.644,57 73,50%

1.1.2 – PACS R$ 582.244,57 22,61%

1.1.3 – PAES R$ 100.109,53 3,89%

2-Juros e Encargos da Dívida R$ 16.733,07

3 – Outras Despesas Correntes R$ 10.659.701,94

IV-DESPESAS DE CAPITAL R$ 2.259.738,98

4 – Investimentos R$ 899.288,14

6 – Amortizações da Dívida R$ 1.360.450,84

V-SALDO(REC.-DESP.) R$ 9.952,94
Fonte: Dados Retirados da Contabilidade da Prefeitura de Touros/RN
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O valor da Despesa com Pessoal do PSF e PACS ficou negativa em relação à receita – 28,62, 
– 12,4% respectivamente, gerando um adicional para o município de mais de R$ 613 mil.

3.6. FINANÇAS DE TOUROS/RN DO ANO DE 2009
De acordo com a tabela 2, as Receitas dos Programas da Saúde em 2009 foram no valor 
de R$ 2.343.574,76 sendo que deste valor 68,81% foram destinados ao Programa Saúde 
da Família, 25,23% destinados ao Programa Agente Comunitário e 5,96% ao Programa de 
Agente de Combate de Endemias.

Tabela 2: Finanças Públicas do Município de Touros/RN 2009.
MUNICÍPIO / CONTAS 2009 %

RECEITA TOTAL R$ 31.343.878,47
I-RECEITAS CORRENTES R$ 33.318.532,88 100,00%

7 – Transferências Correntes R$ 31.284.283,34 93,89%

7.1 – União R$ 18.198.191,60 58,17%

7.3.1 – PROGRAMAS DA SAÚDE R$ 2.343.574,76 7,48%

7.3.1.1 PSF R$ 1.612.600,00 68,81%

7.3.1.2 PACS R$ 591.360,00 25,23%

7.3.1.3 PACES R$ 139.614,76 5,96%

7.4 – PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO R$ 1.124.522,25 3,59%

7.2 – Estado R$ 2.012.323,49

8 – Outras receitas correntes R$ 358.306,79 1,08%

II – RECEITAS DE CAPITAL R$ 397.190,00 100%

12 – Transf. de Capital R$ 397.190,00 100%

9 – Deduç. Receitas Correntes. (FUNDEB) R$ (2.371.844,41)

DESPESA TOTAL R$ 30.055.705,26
III-DESPESAS CORRENTES R$ 28.244.579,85

1-Pessoal e Encargos Sociais R$ 19.340.068,89 58,05%

1.1 – PESSOAL – PROGRAMAS DA SAUDE R$ 2.855.539,07 9,50%

1.1.1 – PSF R$ 2.065.429,76 72,33%

1.1.2 – PACS R$ 678.472,78 23,76%

1.1.3 – PAES R$ 111.636,53 3,91%

3 – Outras Despesas Correntes R$ 8.904.510,96

IV-DESPESAS DE CAPITAL R$ 1.811.125,41

4 – Investimentos R$ 802.279,61

6 – Amortizações da Dívida R$ 1.008.845,80

V-SALDO(REC.-DESP.) R$ 1.288.173,21
Fonte: Dados Retirados da Contabilidade da Prefeitura de Touros/RN.

Estes valores corresponderam a 5,14%, 1,89% e 0,45%, respectivamente do valor das Re-
ceitas Totais do Município. Os valores das Despesas com Pessoal dos Programas da Saúde 
em 2009 foi R$ 2.855.539,07 representando 9,5% do valor Total das Despesas do Município.

O valor da Despesa com Pessoal do PSF ficou negativa em relação à receita – 21,92, ge-
rando um adicional para o município de – R$ 452.829,76. Para o PACS esse déficit ficou 
em – 12,84%, ficando um valor negativo em – R$ 87.112,78 e para o ACE 25,06% positivo, 
representando R$ 27.978,23.
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3.7. FINANÇAS DE TOUROS/RN DO ANO DE 2010
De acordo com a tabela 3, as receitas dos programas da saúde foram no valor de R$ 
2.442.840,00 sendo que deste valor 70,34% foram destinados ao Programa Saúde da 
Família, 27,93% destinados ao Programa Agente Comunitário e 1,73% ao Programa de 
Agente de Combate de Endemias.

Tabela 3: Finanças Públicas do Município de Touros/RN 2010.
MUNICÍPIO / CONTAS 2010 %

RECEITA TOTAL 38.478.447,40

I-RECEITAS CORRENTES R$ 37.518.447,40 100,00%

7 – Transferências Correntes R$ 34.705.375,68 92,50%

7.1 – União R$ 19.010.634,93 54,78%

7.3.1 – PROGRAMAS DA SAUDE R$ 2.442.840,00 6,35%

7.3.1.1 PSF R$ 1.718.400,00 70,34%

7.3.1.2 PACS R$ 682.206,00 27,93%

7.3.1.3 PACES R$ 42.234,00 1,73%

7.4 – PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO R$ 1.022.823,64 2,66%

7.2 – Estado R$ 2.999.215,02

8 – Outras receitas correntes R$ 325.088,06 0,87%

II – RECEITAS DE CAPITAL R$ 960.000,00 100%

9 – Deduç. Receitas Correntes. (FUNDEB) R$ (2.629.110,53)

DESPESA TOTAL R$ 35.086.260,17

III-DESPESAS CORRENTES R$ 31.296.243,57

1-Pessoal e Encargos Sociais R$ 22.221.979,53 59.03%

1.1 – PESSOAL – PROGRAMAS DA SAUDE R$ 3.103.045,77 8,84%

1.1.1 – PSF R$ 2.253.474,33 72,62%

1.1.2 – PACS R$ 714.689,54 23,03%

1.1.3 – PAES R$ 134.881,90 4,35%

2-Juros e Encargos da Dívida R$ 8.523,27

3 – Outras Despesas Correntes R$ 9.065.740,77

IV-DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.790.016,60

4 – Investimentos R$ 2.748.305,57

6 – Amortizações da Dívida R$ 1.041.711,03

V-SALDO(REC.-DESP.) R$ 3.392.187,23
Fonte: Dados Retirados da Contabilidade da Prefeitura de Touros/RN.

Estes valores corresponderam a 4,47%, 1,82% e 2,25%, respectivamente do valor das Recei-
tas Totais do Município. Os valores das Despesas com Pessoal dos Programas da Saúde em 
2010 foi R$ 3.103.045,77 representando 8,84% do valor Total das Despesas do Município.

O valor da Despesa com Pessoal do PSF ficou negativa em relação à receita – 23,74, ge-
rando um adicional para o município de – R$ 535.074,33. Para o PACS esse déficit ficou 
em – 4,55%, ficando um valor negativo em – R$ 32.483,54 e para o ACE – 68,69% ficando 
para responsabilidade do município – R$ 92.647,90.
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3.8. ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS 
PROGRAMAS DA SAÚDE: PSF, PACS E ACE
Através da pesquisa realizada no Município de Touros/RN, foram recolhidas respostas de 
um universo de 15 pessoas, sendo elas 80% do sexo feminino e 20% masculino, desta 
população 80% tem entre 16 a 34 anos e 20% entre 35 e 60 anos (TABELAS 8 e 9).

No universo da pesquisa, 40% concluíram o ensino médio e 60% concluíram ou estão con-
cluindo o Ensino Superior e segundo os pesquisados 27% da população do Município são 
agricultores e funcionários públicos, 20% são comerciantes e 13% são profissionais liberais.

Destes, 67% consideram boa a aplicação dos Recursos do PSF, 27% consideram regular 
e 7% consideram excelente. Já quanto ao PACS 60% consideram boa e 40% consideram 
este programa regular. No Programa Agente de Endemias 53% consideraram boa a aplica-
ção do recurso federal, 33% consideraram regular e 7% consideraram ruim.

Quando foi perguntado se a população conhecia esses programas, 93% responderam que 
sim e apenas 7% que não, destes, 60% consideram como ruim as condições da saúde no 
Município de Touros/RN, 33% como boa e 7% como ruim.

3.9. VISÃO DO GESTOR DO 
MUNICÍPIO DE TOUROS/RN
De acordo com Gestor, a saúde do município de Touros “vem se superando” e avança, 
apesar das dificuldades financeiras encontradas.

Ele tem ciência da carência de investimentos do SUS para que a população tenha acesso 
aos serviços de qualidade.

Com relação à estratégia da Saúde da Família – PSF, o Município de Touros, como qualquer 
outro Município no Brasil apresenta deficiência em razão da obrigatoriedade de carga ho-
rária máxima, e, em função dos baixos salários, que faz com que os profissionais médicos, 
não tenham interesse no programa, prejudicando os objetivos do programa.

4. CONCLUSÕES
A pesquisa comprova que os recursos desses programas da saúde são bem inferiores ao 
valor pago aos profissionais, esses dados vêm atender tanto ao objetivo geral quanto aos 
objetivos específicos estabelecidos no início deste trabalho, quando foi proposto identificar 
o impacto da despesa com pessoal nos programas da saúde no município de Touros/RN.

Tendo a folha de pagamento dos programas da saúde estudado constante crescimento, não 
havendo aumento suficiente nas transferências para cobrir todos os gastos para manter os 
programas, o gestor tem que se limitar, pois é o Município que custeia todos os encargos 
provenientes dos valores das folhas de pagamento, incidindo na alíquota de 22% sobre o 
valor da folha. Quando as despesas de custeio são caracterizadas pela CGU (Controladoria 
Geral da União) como contrapartida, sendo pagos com recursos próprios, culminando as-
sim uma aplicação direta na saúde pública.
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O profissional contábil é de extrema importância para o funcionamento correto do plane-
jamento, elaboração, execução e acompanhamento do orçamento público e seus demais 
elementos orçamentários relacionados ao custeio dos gastos com pessoal e as demais 
despesas do Município.

Em consequência das comprovações desta pesquisa, onde mostra um descontrole nos 
gastos com pessoal nos programas da saúde, são sugeridas as seguintes recomendações:

Realizar a implantação de um controle dos gastos com pessoal de forma eficiente, eficaz e 
responsável tendo em vista os limites estabelecidos pela LRF para que não seja ultrapassado;

Que o Governo Federal venha realizar repasses suficientes para arcar com as despesas dos 
programas da saúde, enviando via transferência fundo a fundo o valor suficiente que venha 
manter os programas de saúde pública, como SAÚDE DA FAMILIA, AGENTES COMUNI-
TÁRIOS DE SAÚDE e AGENTES DE ENDEMIAS , sendo assim iria suprir as despesas pelo 
menos da folha de pagamento desse programas citados;

Outro fator interessante seria que o ministério da saúde estipulasse um salário base para 
esses profissionais e uma carga horária, independente da distância do município;

Também que os gestores se unissem no chamamento aos conselheiros do Tribunal de 
Contas para um amplo debate sobre o assunto;

Maior Incentivo à execução de investimentos;

Fazer utilização das informações contábeis em tempo hábil relativo aos gastos com pesso-
al, implantando técnicas e políticas administrativas;

Realizar um planejamento com metas para melhorar a arrecadação do município em rela-
ção às receitas próprias (ISS, IPTU, ITBI, IRRF entre outras receitas tributárias), para que 
venha assim aumentar a Receita Corrente Líquida do Município de Touros.

Este estudo é de extrema importância para a formação acadêmica, agregando valores 
imensuráveis para com o profissional, em um campo de atuação carente de conhecimento 
especifico na área de Contabilidade Pública. Tendo assim, poucos profissionais especiali-
zados nesta área.
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Resumo: O turnover ou a rotatividade de funcionários pode causar diferentes danos às organi-
zações sejam estes financeiros ou até psicológicos. O objetivo desta pesquisa foi conhecer os 
fatores que podem contribuir para a decisão de sair da empresa dos colaboradores da ALFA 
Comércio LTDA. Para alcançá-lo foi realizada uma pesquisa quantitativa, exploratória e descri-
tiva, com uma amostra de 34 colaboradores definida por acessibilidade. A coleta dos dados se 
deu através de questionário, aplicado a todos os colaboradores da área operacional da empresa 
(vendedores e gestores de loja). Os resultados da pesquisa sugerem que a rotatividade pode ser 
consequência de fatores relacionados ao reconhecimento e promoção, ao desenvolvimento da 
carreira, ao envolvimento com o trabalho, a relação entre trabalho e vida pessoal, bem como ao 
desenvolvimento das políticas da empresa, e a qualidade dos relacionamentos no trabalho. Con-
tudo, conclui-se que a rotatividade de funcionários é um fenômeno complexo e de difícil solução 
para as organizações na medida em que pode ser motivado por diferentes fatores organizacio-
nais e pessoais.

Palavras-chave: Turnover. Satisfação. Fatores organizacionais e pessoais.

TURNOVER: THIS STUDY AIMED TO DETERMINE 
FACTORS FROM THE PERSPECTIVE OF 
EMPLOYEES ALFA COMERCIO LTDA.

Abstract: The turnover of staff can cause different damages to the organization, as financial or 
psychological problems caused to employees.The turnover is a problem faced by companies with 
great concern in the market nowadays. This study aimed to determine factors from the perspecti-
ve of employees ALFA Comercio LTDA., may contribute to the decision to leave the company. To 
achieve this goal, it was performed as a quantitative, exploratory and descriptive research, with 
a sample defined by accessibility. The data was done through a questionnaire applied to all em-
ployees of the company’s operating area (vendors and store managers). The survey indicates that 
the employee turnover may be due to factors that may intervene in the decision of the dispense 
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of the employee of the company: recognition and promotion, career, involvement with work, work 
and personal life, company policies and relationships at work. However, it is concluded that the 
employee turnover is a complex phenomenon and the difficulty to solve the problem for organiza-
tions, because it may be motivated by different personal and organizational factors.

Keywords: Turnover. Satisfaction. Organizational and personal factors.
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1. INTRODUÇÃO
A pesquisa ora apresentada trata sobre a rotatividade de funcionários ou turnover e objetiva 
identificar os fatores que podem contribuir para a decisão de sair da empresa dos colabo-
radores da ALFA comércio LTDA.

A rotatividade de funcionários tende a ser consequência de vários possíveis motivos influen-
ciadores a essa situação tais como: a satisfação dos colaboradores, a motivação, remune-
ração e recompensas, e até o processo de seleção e recrutamento realizado pela empresa.

Segundo Robbins (2002), os principais fatores relacionados com a satisfação no traba-
lho estão associados a questões que envolvem o trabalho mentalmente desafiador, as re-
compensas justas, as condições adequadas ao trabalho, o apoio dos colegas, o ajuste 
da personalidade com o cargo e a disposição genética do indivíduo. Com o aumento da 
produtividade a pessoa muitas vezes, recebe elogios, promoções e/ou aumentos salariais, 
tornando-se mais satisfeita com o trabalho.

Logo, não é a satisfação que aumenta a produtividade e sim, a produtividade que aumenta 
a satisfação (ROBBINS, 2002). A satisfação do colaborador perante a empresa é o reflexo 
de suas atribuições com seu estimulo e prazer em realizar estas.

A motivação funciona como o resultado da interação entre o indivíduo e a situação que o 
envolve. Nesta perspectiva, a literatura parece concordar no entendimento de que o nível de 
motivação varia entre as pessoas, e dentro de uma mesma pessoa através do tempo. As-
sim, “a motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados 
objetivos organizacionais, condicionados pela capacidade de satisfazer algumas necessi-
dades individuais” (CHIAVENATO, 2000, p.128).

A motivação aliada a fatores internos e externos influencia no comportamento do indivíduo e 
na sua satisfação no trabalho revelando o desejo ou não de deixar a organização em que atua.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO
O estudo sobre a rotatividade de pessoal tem despertado interesse de muitos pesquisado-
res que buscam uma maior compreensão o comportamento das pessoas nas organizações. 
Despertou igualmente a atenção dos gestores de recursos humanos, muito preocupados 
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com os custos relativos à rotatividade de pessoal bem como com a manutenção de seus 
talentos, visando à busca por uma maior competitividade.

A atividade excessiva do turnover pode se manifestar nas organizações em consequência 
de muitos fatores. O turnover é um termo utilizado para caracterizar o movimento de entra-
das e saídas, admissões e desligamentos, de profissionais empregados de uma empresa, 
em um determinado período (VANDEBER, 1999; CHANG, 1999; CHIAVENATO, 2009).

As razões para o desligamento podem ser diversas: os indivíduos podem solicitar sua 
demissão por descontentamento com alguma política da empresa, falta de motivação, ou 
busca de uma melhor colocação profissional. Por outro lado, a empresa também se coloca 
no direito de buscar profissionais mais capacitados para integrar o seu quadro funcional ou 
ainda procurar pela inovação e reforma profissional de seus colaboradores.

Atualmente com um maior investimento das organizações na área de Recursos Humanos e 
Gestão de Pessoas, é cada vez mais frequente a avaliação das principais causas que levam 
os colaboradores a saírem de uma empresa e também dos fatores que levam a organização 
a demiti-lo (LACOMBE, 2005; CHIAVENATO, 2010).

Além dos altos custos gerados à instituição empresarial, o elevado índice de turnover, 
aponta para o fato de que algo não está indo bem e precisa ser melhorado.

É importante citar que além dos gastos com demissões e admissões, o turnover gera 
transtornos na empresa por falta de mão-de-obra, o que pode comprometer a produti-
vidade da organização.

O absenteísmo no trabalho é uma forma dos trabalhadores externarem a insatisfação com 
as relações de trabalho, Nascimento (2003) diz que o absenteísmo é a falta do trabalhador 
em seu emprego, quando se esperava a sua presença.

A rotatividade de pessoal não é apenas uma causa, mas, o efeito e consequências de alguns 
fenômenos internos e externos que condicionam atitudes e comportamentos dos colabo-
radores (CHIAVENATO, 2000).

Morrell, Loan-Clarke e Wilkinson (2001) entendem que a análise da rotatividade de pessoal 
deve priorizar dois fatores: o fator mercado de trabalho ou econômico, e o fator psicológi-
co. No fator mercado de trabalho são considerados demanda de trabalho, procura por em-
prego, e disponibilidade de alternativas de emprego; Já no fator psicológico, analisa-se a 
satisfação no trabalho, o comprometimento organizacional, envolvimento com o trabalho, 
desenvolvimento de carreira, entre outros.

Um profissional motivado é, sobretudo, um entusiasta com aquilo que faz. Desenvolve e 
aplica com mais facilidade as habilidades de relacionamento, negociação e criatividade. 
Enfim, é um profissional muito mais produtivo e feliz dentro da empresa, não somente fora 
dela. Além disso, pode influenciar outros, pois é um disseminador de energias positivas, 
mas a qualidade da influência que provocará a outra pessoa é uma escolha (processo in-
terna) da pessoa influenciada (SEHN, 2005, p. 17).

A literatura considera que o principal fator que leva um funcionário a deixar uma organiza-
ção é seu nível de insatisfação com a função que desempenha. O descontentamento pode 
ser causado por qualquer um dos muitos aspectos que compõem o trabalho. A existência 
da correlação negativa entre satisfação no trabalho e rotatividade foi largamente estudada. 
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Diversas pesquisas confirmam esses resultados (HERZBERG, 1964; VROOM, 1964; LÉVI-
-LEBOYER, 1994 apud CAMPOS, 2008).

A satisfação com o trabalho também pode ser analisada através da relação do trabalho com 
outras atividades, como por exemplo, a relação de um funcionário entre seu trabalho e sua 
vida pessoal. De acordo com Greenhaus e Singh, (2004 apud LINDO et al, 2004).

Tanto os fatores relacionados à vida profissional podem influenciar positivamente ou nega-
tivamente na vida familiar; como os fatores relacionados à vida familiar podem apresentar 
influências positivas ou negativas na vida profissional.

A temática da satisfação do trabalho é um fenômeno multifacetado e de ampla definição, 
pois possui caráter subjetivo, variando de pessoa para pessoa, ou de circunstância para 
circunstância, sofrendo influências de forças internas e externas ao ambiente de trabalho 
(MARTINEZ, 2003 apud CUNHA, 2010). Assim, devido a essa característica, pode ser defi-
nida de distintas maneiras, dependendo da abordagem teórica adotada.

Ainda de acordo com Robbins (2005), a satisfação com o trabalho pode ser um conceito 
trabalhado de forma ampla, indo além da realização de atividades óbvias e que tragam 
alguma compensação pessoal.

Nesta perspectiva, a satisfação no trabalho é resultado de uma soma complexa de elemen-
tos, que vão desde a convivência com colegas e chefias até os padrões de desempenho e 
as formas de avaliação do funcionário.

Muitos fatores tentam explicar como os profissionais permanecem numa organização ou a 
deixam, mas a satisfação no trabalho talvez seja um dos fatores mais pesquisados em sua 
correlação com a rotatividade.

2.2. METODOLOGIA

2.2.1. Tipo de pesquisa 

Para atingir os objetivos propostos, o presente estudo abordou os seguintes 
tipos de pesquisa: 

Do ponto de vista de abordagem do problema foi usada a pesquisa quantitativa, pois o es-
tudo pretendeu medir algumas variáveis como: opiniões, preferências e comportamentos. 
Minayo (2007) diz que a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificado, o 
que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 

Do ponto de vista do objetivo adotou-se a pesquisa descritiva, pois se pretendeu descrever 
as características do fenômeno estudado, e obter um amplo conhecimento sobre o assunto 
em questão. “A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das caracte-
rísticas de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 
entre variáveis” (GIL, 2002, p.42). 

Já do ponto de vista dos procedimentos técnicos foi utilizada a pesquisa bibliográfica, 
respaldada em artigos científicos e livros. Gil (2002) afirma que a pesquisa bibliografia é 
desenvolvida tendo como base material já elaborado, constituído principalmente de livros 
e artigos científicos.
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2.2.2. Universo e amostra 

O universo desse estudo compõe-se de todos os colaboradores de nove lojas distribuídas 
em regionais. Para a aplicação do estudo foi considerada uma amostra referente a todos os 
colaboradores da área operacional (vendedores e gestores) ativos de três lojas localizadas 
em Natal perfazendo uma amostra de 34 colaboradores. Segundo Vergara (1998, p. 50) 
o universo é “um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas) que possuem as 
características que serão objetos de estudo”. 

A amostra é uma parte observada da totalidade dos elementos do estudo. Na presente 
pesquisa foi utilizada uma amostra não-probabilística. 

2.2.3. Coleta de dados 

A coleta de dados se deu através da aplicação de questionário adaptado de Oliveira, Nó-
brega e Leone (2008) contendo questões fechadas e de múltipla escolha. Com isso, pre-
tendeu-se investigar a opinião dos colaboradores sobre algumas variáveis. Para Gil (2002) 
pode se definir questionário como a técnica de investigação apresentada por escrito às 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações, entre outros. 

2.2.4. Tratamento de dados 

Quanto ao tratamento dos dados este estudo adotou a análise quantitativa, utilizando o 
Excel como ferramenta para levantamento de dados estatísticos. Segundo Vergara (2007) 
esse tipo de análise busca identificar os problemas a respeito do tema proposto.

2.3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
2.3.1. Perfi l dos colaboradores 

Para a realização desta pesquisa foram aplicados 34 questionários com os colaboradores 
da ALFA Comércio LTDA. Para atender ao primeiro objetivo específico de definição do perfil 
dos colaboradores foram escolhidas as seguintes variáveis: gênero, estado civil, grau de 
instrução, experiência profissional, nível salarial e cargos que ocupam. Neste sentido, o per-
fil dos colaboradores pode ser apresentado da seguinte forma: 71% dos colaboradores da 
empresa são mulheres e em sua maioria casada 82%. A maior parte dos colaboradores 74% 
tem o 2º grau completo, e apenas 24% possuem uma graduação. Dos respondentes 53% 
tem experiência profissional acima de 5 anos. A maioria dos colaboradores 56% apresenta 
um nível salarial de 1 a 2 salários mínimos, atuando como vendedores 74% e gerentes 9%. 

2.3.2. Reconhecimento e promoção 

Este tópico mostra os fatores ligados ao reconhecimento, promoção e carreira, que para 
os colaboradores, contribuem com maior ou menor importância para a decisão de sair da 
empresa. O quadro 1 apresenta o detalhamento das informações identificadas:

O quadro 1 mostra também alguns fatores ligados ao reconhecimento e promoção que 
podem influenciar para a decisão de sair da empresa. Para os colaboradores, dentre esses 



121

fatores, os de maior influência para essa decisão são: a baixa expectativa de promoção 
(26%), a desproporção salarial a partir do trabalho realizado (24%), e a escassez de bene-
fícios oferecidos pela empresa (21%). 

Quadro 1: Reconhecimento e promoção.

Reconhecimento e promoção Muito forte Forte Médio Fraca Muito fraca 

Falta de reconhecimento de suas aspirações 18% 18% 35% 24% 6% 

Pouca oportunidade de promoção 26% 18% 32% 18% 6% 

Salário desproporcional ao esforço realizado 24% 18% 29% 18% 12% 

Falta de benefícios oferecidos pela empresa 21% 21% 26% 26% 6% 

Ausência de formas de recompensa pelo 
trabalho realizado 

15% 24% 41% 15% 6% 

Ausência de reconhecimento profissional 12% 21% 35% 21% 12% 

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto de 2011.

Lacombe (2007) afirma que a remuneração é a soma de tudo que é periodicamente pago 
aos empregados por serviços prestados: salários, gratificações, bem como todos os bene-
fícios financeiros ou de recompensa oferecidos ao colaborador, como premio por produti-
vidade, participação nos resultados e operações de compra de ações, entre outros. 

Os dados colhidos na pesquisa vem concordar com o referido autor, em se tratando de 
benefícios, o salário não é o único e nem sempre o mais importante, fator de satisfação 
para o colaborador.

2.3.3. Carreira 

Neste tópico identifica-se fatores relacionados a carreira profissional, que para os colabora-
dores podem ou não, influenciar na decisão de deixar a empresa. Como mostra o quadro 2

O quadro 2 revela que para os colaboradores, alguns fatores ligados a carreira profissional, 
como: a não identificação do seu trabalho com a área profissional em que pretende atuar 
(com 24%, influência muito forte), pode influenciar na decisão de sair da empresa. Já a 
insatisfação com a carreira, apresenta uma influência não tão forte, porém também impor-
tante na decisão de deixar a empresa (35%, influência forte). 

Quadro 2: Carreira

Carreira Muito forte Forte Médio Fraca Muito fraca

Falta de identificação com sua carreira 24% 24% 12% 24% 18% 

Insatisfação com a carreira na empresa 6% 35% 24% 12% 24% 

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto de 2011.

Para Chiavenato (2006) as pessoas estão assumindo cada vez mais a  responsabilidade por 
suas carreiras, as empresas apenas oferecem oportunidades e incentivos para que estas 
pessoas sigam adiante e façam o seu próprio futuro profissional. 
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Os dados observados no quadro 2 vem concordar com o que diz o autor, a não identifi-
cação, e insatisfação com sua carreira, influencia na opinião dos colaboradores, para a 
decisão de deixar a empresa.

2.3.4. Envolvimento com o trabalho 

Neste tópico foram identificados fatores ligados ao envolvimento com o trabalho, que in-
fluenciaram ou não na decisão de deixar a empresa, na perspectiva dos colaboradores. O 
quadro 3 mostra o detalhamento das informações colhidas: 

Quadro 3: Envolvimento com o trabalho

Envolvimento com o trabalho Muito forte Forte Médio Fraca Muito fraca 

Falta de envolvimento com o trabalho realizado 9% 21% 15% 21% 35% 

Insatisfação com o trabalho realizado 12% 12% 29% 24% 24% 

Falta de compromisso com a empresa 9% 24% 12% 26% 29% 

Falta de identificação com a empresa 9% 15% 24% 24% 29% 

Falta da necessidade de permanecer na empresa 12% 12% 15% 32% 29% 

Ausência de obrigação de permanecer na empresa 6% 15% 24% 32% 24% 

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto de 2011.

No quadro 3 identifica-se que para os colaboradores, entre os fatores ligados ao envolvi-
mento com o trabalho, os que menos influenciam na decisão de sair da empresa são: a 
ausência de envolvimento com o trabalho que realiza (35%); a ausência de compromisso 
com a empresa, a ausência de identificação com a empresa, e ausência de necessidade de 
permanecer na empresa (29% respectivamente). 

De acordo com Robbins (2005), a satisfação com o trabalho vai além de realizar atividades 
que tragam alguma compensação pessoal, a satisfação profissional é o resultado de uma 
soma de fatores: a convivência com os colegas e com o trabalho, a forma como desempe-
nha o trabalho, a forma como se é avaliado pelo seu trabalho. 

Os resultados apresentados na pesquisa divergem do que o autor descreve, para os co-
laboradores a não envolvimento com o trabalho, a falta de compromisso, identificação, e 
necessidade de permanecer na empresa, pouco influenciam na decisão de sair. 

2.3.5. Trabalho e vida pessoal 

Este tópico mostra fatores que podem ser considerados na decisão de sair da empresa, 
quanto a ligação entre trabalho e vida pessoal. Como mostra o quadro 4:

Quadro 4:Trabalho e vida pessoal

Trabalho e vida pessoal Muito forte Forte Médio Fraca Muito fraca 

Conflito entre trabalho e vida pessoal 9% 6% 18% 26% 41% 

Tempo insuficiente para a família 6% 0% 35% 35% 24% 

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto de 2011.
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No quadro 4 identifica-se que para os colaboradores, dentre os fatores ligados ao trabalho 
e vida pessoal, o conflito entre esses fatores (trabalho e vida pessoal) pouco influencia para 
a decisão de sair da empresa (41%); a falta de tempo para a família também mostrou-se 
pouco influente para esta decisão (24%). 

De acordo com Greenhaus e Singh, (2004 apud LINDO et al, 2004) tanto nossa vida pro-
fissional pode influenciar positivamente ou negativamente na vida familiar; como a vida 
familiar pode apresentar influencias boas ou ruins na vida profissional. 

Tendo como referência os dados mostrados no quadro 4, observa-se que não houve con-
cordância dos autores com a opinião dos colaboradores, para estes a relação entre traba-
lho e vida pessoal não oferece tanta influência para a decisão de sair da empresa. 

2.3.6. Políticas da empresa

Neste tópico identifica-se fatores relacionados as políticas da empresa que podem na pers-
pectiva dos colaboradores, mostrar forte ou fraca influência para a decisão de deixar a 
empresa, demonstrados a seguir no quadro 5.

Quadro 5: Políticas da empresa

Políticas da empresa Muito forte Forte Médio Fraca Muito fraca 

Não-cumprimento de promessas pela empresa 24% 29% 15% 18% 15% 

Ausência de senso de justiça da empresa 15% 26% 29% 15% 15% 

Falta de colaboração da gerência 12% 18% 38% 18% 15% 

Estilo inadequado de liderança da gerência 21% 15% 15% 35% 15% 

Tamanho da empresa 6% 12% 24% 26% 32% 

Falta de oportunidade de treinamento 12% 21% 38% 18% 12% 

Horário de trabalho inadequado 15% 15% 24% 18% 29% 

Localização da empresa inadequada 9% 12% 24% 21% 35% 

Falta de definição de responsabilidade/papéis 1% 9% 26% 15% 35% 

Falta de informações suficientes para o trabalho 21% 21% 26% 21% 12% 

Condições físicas de trabalho inadequadas 15% 12% 26% 29% 18% 

Ausência de desafio na realização do trabalho 9% 12% 35% 26% 18% 

Poucas oportunidades de aprendizado 15% 15% 47% 12% 12% 

Falta de segurança no trabalho 18% 21% 9% 26% 26% 

Insatisfação geral com a empresa 32% 15% 9% 18% 26% 

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto de 2011.

No quadro 5, entre os fatores ligados à políticas da empresa, destacam- se como fato-
res que pouco influenciam na decisão de deixar esta: localização da empresa inadequada 
(35%); e falta de definição de responsabilidades (35%). A pesquisa ainda mostrou que a 
insatisfação geral com a empresa, é na opinião dos colaboradores, um fator de influência 
significativo na decisão de sair desta (32%). 
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Para Maximiano (2000), a organização formal compreende além dos grupos, normas, e 
cultura, as percepções em relação à objetiva realidade da organização informal, e que se 
dividem em três os sentimentos em relação à realidade objetiva: satisfação, insatisfação, 
e indiferença. A localização física, refeitórios, condições de trabalho, limpeza, programas 
de incentivo, salários, benefícios, integração com os colegas, tudo isso afeta no relaciona-
mento das pessoas com as organizações. 

Há divergência entre os dados colhidos na pesquisa e o que Maximiano (2000) descreve, 
fatores como localização, condições de trabalho incentivam sim na decisão de sair da em-
presa, enquanto na pesquisa esses fatores não demonstram importância relevante na hora 
da decisão.

2.3.7. Relacionamento no trabalho 

Este tópico mostra através da análise do quadro 6 a classificação de importância de um 
fator ligado ao relacionamento no trabalho, que na opinião dos colaboradores pode influen-
ciar na decisão de sair da empresa.

Quadro 6 :Relacionamento no trabalho

Políticas da empresa Muito forte Forte Médio Fraca Muito fraca 

Falta de cooperação e respeito entre os funcionários 24% 24% 21% 21% 12% 

Fonte: Dados da pesquisa, Agosto de 2011.

A análise do quadro 6 revela que para os colaboradores, a falta de cooperação e respeito 
entre os funcionários influencia fortemente para a decisão de sair da empresa (24%). 

Lacombe (2005) afirma que o clima está ligado à motivação, a identificação do funcionário 
com a empresa, ao interesse e comprometimento com o trabalho, a facilidade da comuni-
cação interna, a colaboração pessoal, aos relacionamentos entre as pessoas, a integração 
de equipes, entre outros fatores; e quanto mais atendidas ás necessidades das pessoas 
com relação à empresa, melhor tende a ser o clima organizacional. 

De acordo com os resultados da pesquisa, há convergência com o que descreve o autor, 
se o clima entre os colaboradores é ruim, esses tendem a fazer o mínimo para continuar 
na empresa, e a falta de cooperação entre os clientes internos influenciam, na opinião dos 
colaboradores, fortemente para a decisão de sair da empresa.

3. CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou identificar os fatores que na perspectiva dos colaboradores da 
ALFA Comércio LTDA podem contribuir para a decisão de sair da empresa. 

Os objetivos propostos no trabalho foram alcançados, e para apresentar as principais conclu-
sões, os objetivos específicos serviram como balizadores. Assim, quanto ao perfil dos cola-
boradores desta empresa constatou-se que a maioria dos colaboradores é do sexo feminino, 
casadas, e tem o segundo grau completo. Metade dos colaboradores apresenta uma expe-
riência profissional de no mínimo cinco anos, e ganham entre um e dois salários mínimos. 
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Quanto ao objetivo que buscou identificar fatores relacionados ao reconhecimento, promo-
ção e carreira, conclui-se que existe desconforto dos colaboradores com a baixa expectati-
va de promoção e a desproporção salarial a partir do trabalho realizado na empresa, a não 
identificação do trabalho com a área em que pretende atuar, e a insatisfação com a carreira, 
também incomodam os colaboradores. 

Em relação ao objetivo que pretendeu analisar os fatores voltados ao envolvimento com 
o trabalho, e a relação entre trabalho e vida pessoal, constatou-se que, os colaboradores 
não se sentem incomodados com a ausência de envolvimento com o trabalho que realiza, 
a ausência de compromisso e identificação com a empresa, e a ausência de necessidade 
de permanecer na empresa. O conflito entre trabalho e vida pessoal, e a falta de tempo 
para a família, também parece não incomodar os colaboradores. Conclui-se, portanto, 
que os colaboradores apresentam uma certa indiferença ou apatia o que pode ser ruim 
para a empresa. 

 Em se tratando do objetivo que buscou conhecer os fatores ligados as políticas da empre-
sa e o relacionamento no trabalho, observou-se que fatores como a localização inadequada 
da empresa e a falta de definição de responsabilidades não são considerados importantes 
para os colaboradores; entretanto a insatisfação geral com a empresa e a falta de coopera-
ção e respeito entre os funcionários foram fatores que se mostraram muito importante na 
opinião destes.
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Resumo: O estudo tem como objetivo analisar o modelo bidimensional de Joseph Lowman, que 
trata do estímulo intelectual para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem (dimensão 1) e o 
cuidado com os relacionamentos interpessoais (dimensão 2) que todo professor precisa ter no trato 
com os alunos para garantir a motivação e o interesse deles pelos conteúdos que estão sendo 
ministrados. Trata-se de um artigo de revisão por se caracterizar como um estudo bibliográfico an-
corado no modelo lowmaniano que apresenta o pensamento do autor a partir de uma perspectiva 
descritiva e analítica. Justifica-se um estudo sobre tal assunto pela necessidade de esclarecer para 
os que estão envolvidos no trabalho docente, como deve ser a postura frente ao aluno no intuito de 
minimizar os problemas decorrentes da atuação docente. O estudo levou à compreensão sobre a 
importância do professor lecionar estimulando intelectualmente seus alunos e a não ter uma postu-
ra inflexível, rígida, autoritária que dificulta seu relacionamento interpessoal com os alunos.

Palavras-chave: Educação. Estímulo. Relacionamentos.

STIMULATE INTELLECTUAL AND INTERPERSONAL RELATIONS 
IN TEACHING-LEARNING PROCESS: REFLECTIONS ON 
THE TWO-DIMENSIONAL MODEL OF JOSEPH LOWMAN

Abstract: The present study aims to analyze the two-dimensional model of Joseph Lowman, dealing 
with the intellectual stimulation to enhance the teaching-learning (dimension 1) and the care of 
interpersonal relationships (size 2) that every teacher must have in dealing with students to ensure 
motivation and his interest by the content being taught. This is a review article because it is charac-
terized as a lowmanian bibliographic study anchored in the model that presents the author’s thou-
ght from a descriptive and analytical perspective. To justified the study, it was based on this subject 
by the need to clarify for who is involved in teaching, as how they should be acting with the student 
in order to minimize the problems of the teacher performance. The study led to the understanding 
of the importance of the teacher in teaching the students intellectually stimulating and not having 
a tough and authoritarian possition, which hinders their interpersonal relationships with students.

Keywords: Education. Encouragement. Relationships.
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1. INTRODUÇÃO
O ensino universitário tem sido alvo de profundas investigações por inúmeros pesquisa-
dores de diversas áreas. Mas, em que consiste esse ensino exemplar? É o que se pretende 
responder a partir da linha de pensamento de Joseph Lowman quando ele esclarece que 
existem duas dimensões que devem ser consideradas quando se fala em ensino-aprendiza-
gem: a dimensão intelectual e a dimensão do relacionamento interpessoal. Ao longo desse 
trabalho, o foco ficou centrado em como as duas dimensões de Lowman podem contribuir 
para que o trabalho docente seja otimizado.

Joseph Lowman é Professor de Psicologia e Reitor-Assistente de Artes e Ciências da Uni-
versidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde leciona desde 1971; também já pu-
blicou inúmeros artigos sobre ensino, é palestrante famoso em conferências nacionais, e 
exerce também a função de consultor para administradores de universidades sobre avalia-
ção e promoção do ensino efetivo.

A leitura do artigo sobre a obra Dominando as Técnicas de Ensino de Joseph Lowman mos-
tra o modelo proposto por Lowman que envolve nove dimensões importantes que ajudam 
na reflexão sobre como dominar as técnicas de ensino no contexto da atualidade. Para Lo-
wman (2004), o modelo baseado em nove estilos de ensino em sala de aula, é baseado em 
duas dimensões: (1) a sala de aula é uma arena dramática e um ambiente para um discurso 
intelectual e (2) é também uma arena humana, onde os comportamentos interpessoais de 
alunos e professores – muitos deles emocionais, sutis e simbólicos – afetam fortemente o 
moral, a motivação e o aprendizado do estudante.

Na dimensão 1, percebe-se que para ele, o ensino excelente cativa e estimula a imaginação 
dos alunos com ideias estimulantes e discursos racionais, onde todos os grandes profes-
sores parecem ter em comum o amor pelo que fazem e satisfação em despertar o amor 
em seus alunos. O ensino é vivo, ativo, interdisciplinar. Nessa perspectiva, o ensino deve 
promover o livre pensamento, as habilidades de comunicação, de resolução de problemas 
e que o aluno saia do curso com a capacidade de avaliar criticamente as informações.

Analisando o que foi proposto por Lowman (2004), verificou-se que o ensino pode aconte-
cer por meio de três categorias: fatos e teorias; aplicação desses conhecimentos; e habili-
dade na resolução de problemas. Para ele, a construção do sujeito pensante que vai atuar 
socialmente com a concatenação de tais categorias, deve ocorrer com o intuito de formar 
uma cidadania responsável. Ele ressalta ainda que o comportamento hostil, rígido ou buro-
crático do professor não é garantia de um ensino de qualidade.

De acordo com Lowman (2004), promover relacionamentos interpessoais positivos com 
os estudantes é de vital importância hoje. O professor deve estimular intelectualmente os 



130

Ano 2, n° 1, agosto de 2012 - janeiro de 2013

estudantes e possuir a qualidade da clareza o que vai auxiliar no processo de motivação 
dos alunos, causando um impacto emocional positivo e refletindo no modo como o ma-
terial será assimilado. Dentro desta perspectiva, o professor precisa ter domínio de seu 
conteúdo. Professores exemplares devem ser capazes de explicar ideias e as conexões 
entre elas, de forma que faça sentido.

Na Dimensão 2, a do relacionamento interpessoal, o autor trata da consciência que o profes-
sor tem desses fenômenos interpessoais e de quanto os alunos são vulneráveis a tais emo-
ções que os perturbam quando são controlados de modo coercitivo e autoritário. O autor 
acha que os professores precisam perceber tais emoções e o quanto alguns estudantes são 
sensíveis a elas. Ou seja, o professor não pode negligenciar a sua capacidade de se comuni-
car com os estudantes de modo a estimular a motivação, o prazer e o aprendizado autôno-
mo, despertando emoções positivas, tais como a de que o professor respeita os estudantes 
como indivíduos e os vê como capazes de um bom desempenho. Deve assim, enfatizar a 
interação de mão dupla entre professores e alunos, por meio de aprendizagem cooperativa.

Sem dúvida, o autor conseguiu levar o leitor a refletir sobre o papel da educação no contexto 
da atualidade, considerando que o professor precisa passar por uma mudança paradigmá-
tica para compreender que o comportamento do aluno vai depender muito da forma como 
o ensino é preparado, e se o professor se preocupar de fato com o aluno, ele irá prepará-lo 
para uma cidadania responsável por meio do estímulo e motivação para o conhecimento.

Neste sentido, o artigo intenciona realizar uma reflexão sobre o modelo bidimensional de 
Joseph Lowman contribuindo para uma compreensão otimizada da relação professor-alu-
no e do aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem nas universidades.

Mais especificamente o estudo pretende:

a) Analisar a dimensão 1, a do estímulo intelectual e seus impactos sobre o pro-
cesso de ensino-aprendizagem, identificando as respostas obtidas (do alto ao 
mais baixo grau) para analisar como os alunos respondem ao trabalho docente;

b) Assimilar a dimensão 2, a do relacionamento interpessoal que trata da cons-
ciência de que o professor tem do assunto e de quanto os alunos são vulne-
ráveis a tais emoções que os perturbam quando são controlados de modo 
coercitivo e autoritário, identificando as respostas obtidas (do alto ao mais 
baixo grau) e analisá-las.

Realizar um estudo sobre o tema em questão: A dimensão do estímulo intelectual e dos 
relacionamentos interpessoais no trabalho do docente se reveste de vital importância em 
função de identificar bibliograficamente, uma amostra de professores que atuam de forma 
excelente na arte de ensinar, representando uma reflexão sobre os dados coletados sobre 
as práticas específicas do ensino deles. Lógico que aqui não se tem a pretensão de fazer 
uma prescrição sobre como deve ser o melhor professor, mas de procurar informações 
valiosas que sejam compartilhadas para o benefício de todos os professores que desejam 
aperfeiçoar suas práticas em sala de aula.

De acordo com Marconi e Lakatos (2007), os artigos podem ser de dois tipos: artigo ori-
ginal quando apresenta temas ou abordagens inéditos, relata dados de pesquisas; e artigo 
de revisão que analisa e discute trabalhos já publicados, sendo, normalmente, resultado de 
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uma pesquisa bibliográfica. O presente estudo classifica-se como artigo de revisão biblio-
gráfica partindo da linha de pensamento de Joseph Lowman.

A pesquisa bibliográfica apontou que as observações feitas por Joseph Lowman usaram 
as indicações de professores para os prêmios de ensino na Universidade da Carolina do 
Norte nos EUA e seu objetivo não era escrever um ensaio sobre o melhor professor con-
temporâneo [...] “minha meta era procurar informações práticas sobre o assunto e elas 
serem apresentadas com o intuito de beneficiar os professores que aspiram aperfeiçoar 
seu trabalho em sala de aula” (LOWMAN, 2004, p. 19).

A pesquisa baseada em Lowman tomou por base os anos de trabalho e da experiência 
como professor universitário e supervisor de professores pós-graduandos. Nos últimos 
anos, para aperfeiçoar a pesquisa, ele selecionou 25 professores universitários exempla-
res, de uma série de matérias, em diversas faculdades e universidades da Carolina do Norte 
e da Nova Inglaterra, no começo dos anos 1980, reputados, indicados pelos outros docen-
tes ou administradores que foram solicitados a dizer quais membros do corpo docente eles 
consideravam “professores soberbos em sala de aula” (LOWMAN, 2004, p. 18).

Lowman conseguiu uma lista de quatro ou cinco nomes por universidade com nomes dos 
professores e, com exceção de alguns, todos os que eram observados, foram considera-
dos como detentores de um ensino da mais alta qualidade: eram intelectualmente estimu-
lantes, claros, envolventes, inspiradores. Os alunos os tinham em alta conta. A partir da 
observação, ele criou o modelo bidimensional, constituindo-se em um estudo que abrange 
não apenas a observação do professor, mas também do aluno, encontrando as respostas 
para as duas dimensões que ele classificou como: estímulo intelectual (dimensão 1) e re-
lacionamentos interpessoais (dimensão 2) as quais serão aqui apresentadas e discutidas.

2. DIMENSÕES DO PENSAMENTO 
DE LOWMAN

A análise do modelo bidimensional de Joseph Lowman que trata do estímulo intelectual 
para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem (dimensão 1) e o cuidado com os 
relacionamentos interpessoais (dimensão 2) traduz-se em uma reflexão importante sobre 
como o professor pode redesenhar sua atuação.

Estimular intelectualmente e manter um relacionamento interpessoal com os alunos, exige 
um repensar constante. Acredita-se que a Instituição de Ensino Superior deve atrair profes-
sores que sejam capazes de atuar em várias frentes e que assegurem uma formação sólida 
ao aluno. Ele não deve produzir olhares fragmentados, para não correr o risco de afastar o 
aluno de uma relação crítica do conhecimento, tornando-o incapaz de se relacionar com a 
construção do saber. É preciso que o professor dê aos estudantes a oportunidade de extra-
polar os mestres, que sejam críticos, dialéticos, capazes de fazer a leitura sobre o mundo 
(FREIRE, 1996). Não basta, então, só ensinar o que sabe. É preciso fugir da visão da pro-
dução em série (porque é arriscado agir assim). Transmitir a matéria da melhor maneira 
possível é a tarefa do professor. Na verdade, o docente que pesquisa não se contenta com 
a transmissão, pois ele consegue fazer o aluno se apaixonar pela busca do saber. Desse 
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modo, recursos metodológicos devem ser aprimorados e adequados para enfrentar mais 
lucidamente os problemas em sala de aula.

Mas o que fazer com os alunos com base frágil? Tem-se aí um problema. A Instituição 
tem o compromisso de receber o fraco (“E”, por exemplo) e melhorá-lo para A, o que se 
torna uma tarefa difícil, um dilema. As universidades privadas nem sempre selecionam os 
melhores alunos como acontece com as Instituições Federais de Ensino Superior. Então, o 
professor, diante desse cenário, deve saber discutir os textos, ter experiência de produção 
de conhecimento. É realmente um desafio.

Deve-se levar em consideração ainda que se viva a Era do Vazio, conforme Lipovetsky 
(2005), que sugere que o fascínio pelo nada parece tomar conta do comportamento mo-
derno, o que explica o desmoronar das ideias, a permanente presença da frieza nas rela-
ções com o outro, fruto do aceleramento do sistema capitalista que despolitiza, que gera o 
desinteresse pelo que é a coisa pública e faz com que o Homo Psicológico passe a tomar 
conta do cenário contemporâneo com força total. Mas é preciso saber vencer todas as 
dificuldades. O que aparece nesse cenário, não é angústia, são sujeitos indiferentes (não 
é mais nem revolta).

Desse modo, os alunos ficam indiferentes em relação ao que o professor passa, ocor-
rendo apatia, ceticismo, desafeto pelo saber, pior que o tédio, fazendo com que a escola 
se assemelhe ao deserto. Por isso, o professor tem que ensinar por prazer. Ele tem que 
além de ter prazer, ser inovador (E aprender é trabalhoso. Há uma dor que vem implícita). 
Porque se o interesse por si cresce, pelo outro decresce (narcisismo contemporâneo) e o 
professor tem que saber como lidar com tais questões. É necessário o professor entender 
que o que interessa é a novidade porque diariamente os alunos são bombardeados por 
imagens de todos os tipos e acaba a informação do professor sendo mais uma. E cai na 
apatia (LIPOVETSKY, 2005).

É preciso ainda fazer uma reflexão sobre que tipo de alunos tem-se em sala, partindo de 
uma reflexão sobre a natureza do mal em nosso século. Isso porque o mal foi banalizado. 
Passou a ser compreendido como algo que é normal. E o homem desolado é um súdito 
ideal. Ele é negativo, vive no silêncio, transforma-se em um homem qualquer. Incapaz 
de pensar. Não se compreende no contexto. Eis a chave para entender que tipo de aluno 
tem-se diante do professor. Ele é indiferente ao saber. Para ele tudo é banal. Por isso ele 
conversa, tem fascínio pelo nada, sua vida está desolada e ele não se liga aos outros. Não 
se consegue ser equipe. Em tal contexto, o aluno é incapaz de se indignar, porque possui 
paixão pela ignorância. A estupidez e a tolice tomam lugar privilegiado no campo do saber. 
Em tal situação, o professor como figura de autoridade vai se esvaziando, conforme escla-
rece Lipovetsky (2005). A ética fica subjetiva. Mas a solução apontada para minimizar os 
efeitos provocados é trazer a esperança e o entusiasmo do professor pelo trabalho docente 
com o intuito de contornar as dificuldades e, principalmente, resgatar a delicadeza que 
deve estar presente no trabalho que realiza.

No contexto contemporâneo, conforme coloca Masetto (2003), há a descartabilidade das 
virtudes humanas e sua repercussão na construção da autonomia do sujeito. Enfatizou-se 
o problema da perda da sensibilidade. Discutiu-se a Sociedade da solidão, do consumo – 
em que se perde o vínculo com si mesmo. Procurou-se evidenciar a necessidade de com-
preender que processos como a exclusão das pessoas (sejam elas deficientes, negros, mu-
lheres, pobres, homossexuais etc) são prejudiciais ao processo de ensino-aprendizagem. 
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É necessário fugir da ideia de uniformização das pessoas, da monocultura das mentes, da 
ideia de que todos pensam da mesma maneira. Nessa perspectiva, os alunos não devem 
estar expostos a conteúdos em blocos (eles devem entender a interligação entre os saberes 
que só podem ser bem aproveitados se forem vistos de forma interdisciplinar).

Ao professor compete a busca pela autoridade sem imposição, ele tem que seduzir, saber 
dialogar, despertar sonhos, passar a acreditar no processo que está inserido, mesmo 
que a realidade que se apresente seja de alunos imediatistas, cujo perfil seja deficitário, 
conforme coloca Freire (1996). É preciso produzir sujeitos capazes de ter autonomia no 
pensar. A universidade que seleciona, tem o seu papel a cumprir no momento que aceita 
os alunos com todas as carências que trazem. Ao estudante cabe assimilação ótima, mas 
nem sempre isso é possível. O professor, por sua vez, precisa transmitir o material da 
melhor maneira possível.

Sendo assim, é preciso reconstruir os vínculos, refletir sobre os valores das virtudes na 
construção da autonomia, entender que o Ato de educar é um ato de entrega. É preciso en-
tender o desejo inerente de aprender. Não se deve esquecer de levar o aluno a pensar. É im-
portante haver gratidão pelos alunos, carinho, amor, respeito e humildade. Só assim será 
possível repensar a educação. A arrogância deve ficar de lado. É possível pensar em como 
fazer para exercitar o perdão cotidianamente. Isso porque, as palavras são a mais poderosa 
droga utilizada pela humanidade. Só evitando o risco de produzir estudantes passivos, evi-
tando o pacto da mediocridade que o professor consegue assumir responsabilidade para 
produzir outro tipo de estudante. O professor, no entanto, deverá saber como lidar com os 
problemas que advêm dessa relação, compreendendo como lidar com a entrada em massa 
de alunos, até para poder pensar junto com a instituição como solucionar o problema e 
evitar o fracasso escolar, sempre respeitando a diversidade.

Dentro desta perspectiva, é possível realizar uma reflexão sobre o pensamento de Joseph 
Lowman (2004) a partir das dimensões acima citadas e a seguir explicitadas.

2.1. ESTÍMULO INTELECTUAL
O ensino é algo que precisa ser muito bem planejado por aqueles que exercem a função 
docente e um fator que está aqui sendo priorizado diz respeito à forma como o professor 
estimula intelectualmente os seus alunos. De acordo com o Quadro 01 a seguir, Lowman 
(2004) verificou que o ensino, quando ele é claro, torna-se estimulante, mas para isso, é 
preciso que o professor seja organizado, se preocupe em apresentar o conteúdo de forma 
clara, relacionando os conceitos teóricos com a prática enfatizando-os de forma envolvente.

O professor, no entanto, precisa de bastante energia, incluindo um toque de tensão dramá-
tica, o que só é possível se de fato, gostar do que faz. A pesquisa de Lowman (2004) traz 
um indicativo importante quando afirma que o impacto disto sobre os estudantes é muito 
bom, pois estes se sentem confiantes sabendo separar o que é importante do que não é, 
estabelecendo conexões teórico-práticas e havendo pouca confusão sobre o que o profes-
sor quis ensinar, estimulando assim novas ideias que passam a ser melhor aprendidas e a 
aula acaba passando mais depressa e os alunos ficam mais compenetrados no conteúdo 
do que em notas. Acaba que os estudantes odeiam perder as aulas, e avaliam seus profes-
sores como ótimos ou fantásticos.
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Quadro 1: Estímulo intelectual em nível alto

Resp osta dos Estudantes – Alto: extremamente claro e estimulante

Descrição do ensino pelo observador Impacto sobre os estudantes

Todo conteúdo é extremamente bem organizado e 
apresentado em uma linguagem clara.

Relacionamento entre conceitos específicos e aplicações 
a novas situações são enfatizados.

O conteúdo é apresentado de forma envolvente, com 
grande energia e forte sentido de tensão dramática.

Os professores parecem adorar apresentar a matéria.

Os estudantes sabem para onde o professor está indo e 
podem distinguir a matéria importante da não importante.

Estudantes vêem as conexões entre os conceitos e podem 
aplicá-los a novas situações

Estudantes fazem pouca confusão sobre a matéria ou 
sobre o que o professor disse

Estudantes têm uma boa noção de por que os conceitos 
são definidos de maneira como são.

Ideias parecem simples e razoáveis, quase óbvias, e são 
facilmente lembradas.

É muito fácil prestar atenção no professor (quase 
impossível devanear).

A aula parece passar muito depressa, e os estudantes 
podem ficar tão presos às ideias que se esquecem de 
tomar notas.

Os estudantes experimentam um senso de excitação em 
relação às ideias em estudo e geralmente odeiam perder 
as aulas.

Os cursos e os professores são provavelmente descritos 
como ótimos ou fantásticos

Fonte: Lowman (2004).

Tais atitudes vão ser corroboradas por Rodrigues (1997 apud MIRANDA, 2008, p.1), quan-
do ele afirma que “o educador não é simplesmente um repassador de conhecimentos para 
seus alunos, pois o seu papel é bem mais amplo, ultrapassa uma simples transmissão de 
conhecimentos” o que leva a ideia de que para o professor ser realmente aceito pelo aluno, 
ele necessita estimulá-lo intelectualmente, provocá-lo.

Gadotti (1999, p. 2) expressa uma ideia importante sobre o estímulo intelectual que deve 
ser dado pelo docente ao aluno: ele propõe que o educador para pôr em prática o diálogo, 
“não deve colocar-se na posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na posição 
de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é portador do conheci-
mento mais importante: o da vida”.

Freire (1996, p 96) inclusive enfatiza que:

O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até a intimidade 
do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não cantiga 
de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as 
idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, 
suas incertezas.

O que vai ao encontro do que afirma Lowman (2004), quando fala que o estímulo inte-
lectual consegue “trazer vida à aula, tornando-a menos cansativa e se transforma numa 
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oportunidade de crescimento frente à vida”. Portanto, os professores devem refletir sobre 
as próprias atitudes que encorajam o estímulo ao pensar, não encorajando a continuidade 
de aulas desinteressantes, pouco criativas que não agreguem valor e significado ao que 
está sendo aprendido.

Nesta perspectiva, Rangel (1992 apud MIRANDA, 2008, p. 4) explica que o relacionamento 
entre professor e aluno deve ser de amizade, de troca, de solidariedade, de respeito mútuo, 
porque não se concebe desenvolver qualquer tipo de aprendizagem em um ambiente hostil, 
tendo em vista que o respeito que o aluno tem pelo professor é unilateral, dando origem a 
dois sentimentos distintos: medo e afeto.

O Quadro 2, a seguir, demonstra que a resposta dos estudantes ao professor moderado 
(razoavelmente claro e interessante). Lowman (2004) descreve o ensino Moderado quando 
o professor apresenta o conteúdo de forma organizada e interessante, mas com moderado 
nível de energia e envolvimento com a classe. Para os estudantes os conceitos são bons, 
fazem anotações com facilidade, fazem conexão da teoria com a prática; a maioria tem 
prazer e moderado grau de interesse nas aulas e avaliam seus professores como bons.

Quadro 2: Estímulo intelectual em nível moderado

Resposta dos Estudantes – Moderado: Razoavelmente claro e interessante

Descrição do ensino pelo observador Impacto sobre os estudantes

Os fatos e as teorias são apresentados claramente dentro 
de um quadro conceitual organizado.

O material é apresentado de maneira interessante, com 
um nível moderado de energia.

O professor parece moderadamente entusiástico e 
envolvido em ensinar para a classe.

O entendimento dos estudantes da maioria dos conceitos 
é preciso e completo; eles acham fácil fazer boas 
anotações.

Estudantes podem ver conexões entre a maioria dos 
conceitos e entendem os exemplos oferecidos na classe 
e no texto.

A aula é moderadamente interessante e prazerosa para a 
maioria dos estudantes.

O curso e o professor são provavelmente descritos como 
“bons” ou “sólidos”.

Fonte: Lowman (2004).

Analisando o Quadro, é possível fazer diversas interconexões: ser moderado não é sufi-
ciente para garantir o estímulo intelectual no nível de excelência. O educador precisa estar 
à frente de seu tempo, ter domínio sobre o conteúdo, entender que interações os alunos 
de hoje fazem com as mídias e como a aula pode conter elementos do cotidiano atual. Não 
é possível estimular um aluno hoje, por exemplo, sem o uso da internet. Ela auxilia sobre-
maneira o trabalho docente, permitindo que o professor e o aluno possam interagir com o 
conhecimento de forma totalmente estimulante. O professor é um detentor de métodos e 
técnicas que aprimoram a inserção do aluno no mundo do saber. É preciso, pois, entender 
a diferença entre conhecimento morto e conhecimento vivo. Ambos têm relação direta 
com a corrupção existente no meio acadêmico no qual o professor estabelece o pacto da 
mediocridade (finge que ensina e o aluno que aprende). Ora, agir assim significa colocar 
gerações inteiras sobre o domínio da mediocridade.
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Para Rangel (1992 p. 78), “a universidade deve se ocupar com seriedade, com a ques-
tão do saber, com o conhecimento, para que os seus professores não sejam classifi-
cados apenas como bons pela maioria dos estudantes”. Tal pensamento reforça o que 
expôs Lowman (2004) e é reforçado por Lopes (1991, p. 146 apud MIRANDA 2008 p. 
5) quando afirma que

[...] as virtudes e valores dos professores que conseguem estabelecer bons 
laços com os alunos têm uma direta relação com a forma como o professor 
trata o conteúdo e como ele transmite para o aluno, por isso, o professor precisa 
aperfeiçoar a sua metodologia se preocupando com o aprendizado e nível de 
satisfação dos alunos, acreditando nos seus potenciais e deixando prevalecer 
uma visão humanística onde o professor e o aluno possam, enquanto agentes 
históricos na sociedade em que vivem, atuarem de forma crítica para formação 
de um cidadão que não seja acomodado passivo e alheio ao conhecimento que 
a universidade lhe possibilita.

Vasconcelos (2000, p. 2) corrobora com tal visão quando coloca a esse respeito que “quan-
do o educador consegue entender o poder da pedagogia do amor e todo o bem querência 
que a mesma traz, mais e mais alunos aprenderão com maior facilidade e gosto e, acima de 
tudo, mais e mais professores notáveis e inesquecíveis passarão pela vida dos estudantes 
deixando marcas positivas que refletirão diretamente na formação do indivíduo.

Quando se compara o que os autores citados colocam com o que diz o Quadro 2 de Low-
man (2004), no impacto moderado sobre os estudantes, verifica-se que o entendimento 
dos estudantes não é tão alto, mas eles ainda acham fácil fazer boas anotações sobre o 
que está sendo passado, embora, a maioria dos conceitos precisem de estímulo maior por 
parte do professor ao serem repassados pois, os professores neste nível não são conside-
rados ótimos mas apenas bons.

É importante salientar ainda o que afirma Masetto (2003, p. 115), que “é o modo de agir 
em sala de aula, mais do que as características de personalidade do professor, que cola-
bora para uma adequada aprendizagem dos alunos”. Portanto, as universidades precisam 
manter um olhar atento sobre a questão da qualidade do ensino realizado nas salas de 
aula. Não é suficiente apenas ter o título de mestre ou doutor. É preciso mais. É preciso 
que exista interesse verdadeiro pelo que está sendo transmitido e, mais importante, com-
preender se, de fato, o aluno está aprendendo. De nada adianta uma excelente exposição, 
se o aluno não está conseguindo interagir com o conteúdo e o mantém longe de si como 
se dele não fizesse parte.

Na forma de ensinar onde o relacionamento interpessoal é descrito como “baixo”, o profes-
sor apresenta apenas parte do material com clareza e outras partes são expostas de forma 
vaga e confusa; a matéria é apresentada com pouco entusiasmo e o professor não demons-
tra gostar de dar aulas. Por sua vez, os alunos têm pouca compreensão do conteúdo, têm 
dificuldade de fazer anotações, de aliar à teoria a prática, de se concentrarem nas aulas, 
dão desculpas para não virem às aulas, e avaliam os professores como “enfadonhos” ou 
“horríveis”, conforme ilustra o Quadro 03:
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Quadro 3: Estímulo intelectual em nível baixo
Resposta dos Estudantes – Baixo: Vago e monótono

Descrição do ensino pelo observador Impacto sobre os estudantes
Parte do material é bem organizada e apresentada com clareza, 
mas outras partes são vagas e confusas.

A maior parte da matéria é apresentada com pouca energia ou 
entusiasmo.

O professor pode parecer odiar dar aulas e estar tão entediado 
quanto os alunos.

A maioria dos estudantes acha difícil tomar nota das aulas.

Estudantes têm pouco ideias para onde o professor 
está indo ou por que o material é apresentado daquela 
maneira ou então não têm nenhuma ideia. Estudante 
frequentemente experimentam confusão ou incerteza.

A maioria dos estudantes acha difícil tomar nota das 
aulas. Estudantes veem poucas relações entre conceitos 
e pouca relevância do conteúdo para a sua própria 
experiência.

Estudantes acham difícil prestar atenção, e as horas em 
classe parecem passar muito devagar.

Estudantes frequentemente experimentam uma sensação 
de frustração ou raiva e podem temer vir à aula, dando 
desculpas para não ir.

O curso e o professor são provavelmente chamados de 
“enfadonhos” ou horríveis

Fonte: Lowman (2004).

É bastante compreensível a preocupação de Lowman (2004), pois nada mais enfadonho 
do que assistir aula com professor desmotivado, de mau humor, sem demonstrar amor 
pela atividade exercida, sem capacidade de despertar no aluno à curiosidade e capacidade 
de aprender a pensar, de aprender a aprender; fazendo analogia é como um agricultor com 
ótimas sementes e solo fértil, mas que não semeia as sementes de forma adequada e assim 
acaba tendo sua futura colheita toda comprometida.

Um professor deixará suas marcas nos alunos. Para Freire (1996, p. 96) seja de que tipo 
for o professor: autoritário, licencioso, competente, incompetente, irresponsável, amoro-
so, mal-amado, frio, burocrático; nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca. 
Portanto, é preciso refletir sobre o trabalho docente, descobrindo em que medida, ele pode 
auxiliar no estímulo intelectual que todo aluno precisa ter para crescer como pessoa.

Lowman (2004) e Sordi (1998, p 232) concordam em um ponto importante: a marca pre-
dominante do ensino de terceiro grau tem sido a de valorizar sobremaneira o conjunto 
de informações que se repassa ao aluno e que supostamente [grifo nosso] representa os 
conteúdos selecionados para garantir densidade teórica aos egressos a fim de que respon-
dam às demandas de mercado de trabalho. Toma-se como pressuposto que a competência 
profissional é grandeza que cresce diretamente proporcional ao volume de informações re-
cebidas, em detrimento do grau de profundidade necessário para transformar essas infor-
mações em conhecimentos significativos e, por conseguinte duradouros. Mas, na verdade, 
não se deve caminhar por tais veredas. Apenas levar o conhecimento sem estimular o alu-
no a compreendê-lo dentro de uma situação específica (um estudo de caso, por exemplo) 
acaba inutilizando de algum modo o que está sendo transmitido, pois passa apenas a ser 
mais e mais informações em meio a muitas outras.

Lowman (2004) e Sordi (1998) concordam ainda que como consequência dessa lógica, 
a gestão do processo educativo é regida por uma visão estática de tempo. Não há tempo 
a perder, o que submete docentes à ditadura do relógio curricular. As vozes dos alunos 
são silenciadas para permitir que o professor ensine mais mesmo que esse ensino não se 
concretize em aprendizagem.

Assim, o grande número de informações e conhecimentos hoje repassados aos alunos, e 
consequentemente a cobrança do aprendizado dos conhecimentos repassados é uma va-



138

Ano 2, n° 1, agosto de 2012 - janeiro de 2013

riável que em alguns momentos tem peso na avaliação dos professores pelos alunos, que 
em certas ocasiões tendem a avaliar melhor o professor pouco exigente.

No cenário do mercado de trabalho atual, não há espaço para pouca exigência intelectual, 
pois se o professor não exigir, o mercado exigirá, e será nestas condições de pressão que 
o bom professor, apaixonado pela profissão terá a missão de estimular o aluno à dedicação 
acadêmica, pois caso contrário ficará enquadrado como um professor monótono com alu-
nos desinteressados pelas suas aulas, pouco influenciando em sua formação profissional.

2.2. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
Na análise da dimensão II, proposta por Lowman (2004), percebe-se a existência de três 
níveis de relacionamento, alto, moderado e baixo, conforme quadro abaixo, que descreve os 
procedimentos adotados pelo professor e os impactos gerados nos alunos. O uso dessas 
práticas estabelece maior ou menor interação que favorece o relacionamento professor aluno.

Nessa perspectiva, Lowman (2004) utiliza em seus estudos a Dimensão II que trata da 
consciência que o professor tem desses fenômenos interpessoais e de sua habilidade em 
se comunicar com os estudantes de modo a aumentar a motivação, o prazer, e o aprendi-
zado autônomo. Isso é feito, essencialmente, de dois modos. O primeiro é evitar estimular 
emoções negativas – principalmente a ansiedade e a raiva excessivas contra o professor; 
o segundo é promover emoções positivas, tais como o sentimento de que o professor 
respeita os estudantes como indivíduos e os vê como capazes de um bom desempenho.

Tratando-se do processo de aprendizagem que, diga-se de passagem, é significativamente 
complexo, em razão dos diversos fatores interno e externo, Gil (1997 p. 59) comenta que é 
mister observar por parte dos professores, algumas questões de grande relevância tais como: 
motivação, concentração, memorização realimentação e diferenças individuas dos alunos. Na 
visão de Lowman (2004), o relacionamento professor x aluno, exerce papel preponderante no 
aprendizado, daí estabelecer sua análise que no nível descreve da seguinte forma:

Quadro 4: Relacionamento Interpessoal – Nível de relacionamento Alto

Nível de relacionamento Alto: Extremamente caloroso e aberto; altamente centrado no estudante; previsível.

Descrição do ensino pelo observador Impacto sobre os estudantes

Professor parece ter grande interesse nos estudantes 
como pessoas e grande sensibilidade para captar 
suas mensagens sutis em relação à matéria ou a sua 
apresentação.

Professor reconhece os sentimentos dos alunos sobre 
as tarefas atribuídas ou os procedimentos em classe e os 
encoraja a expressar seus sentimentos; pode perguntar 
sobre a sua preferência em algumas questões.

Professor encoraja os estudantes a fazer questionamentos 
e parece desejoso de que eles expressem pontos de vista 
pessoais.

Professor comunica tanto aberta quanto sutilmente que a 
compreensão da matéria por cada estudante é importante 
para ele.

Professor encoraja os estudantes a serem criativos e 
independentes no tratamento da matéria para formular 
seus próprios pontos de vista.

Estudantes sentem que o professor conhece quem 
eles são e se interessa bastante por eles e por seu 
aprendizado.

Estudantes têm sentimentos positivos e talvez afetuosos 
para com o professor; alguns podem se identificar 
fortemente com ele.

Estudantes acreditam que o professor tem confiança em 
sua capacidade de aprender e pensar independentemente 
sobre a matéria.

Estudantes são altamente motivados a dar o melhor de si, 
em parte para não desapontar a grande expectativa que o 
professor tem sobre eles.

Estudantes provavelmente descreverão o professor como 
uma “pessoa fantástica”

Fonte: Lowman (2004).
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O processo de interação professor aluno, neste nível, é altamente significativo para a apren-
dizagem, dados os impactos positivos que estes exercem sobre os alunos. Neste caso, o 
autor descreve sobre o professor aberto e centrado no aluno, com uma comunicação limpa 
e ideal, do professor virtuoso e com grandes habilidades. Neste caso, a motivação do aluno 
está centrada na forma calorosa e aberta do professor.

Corroborando com este pensamento, Gil (1997) afirma que através da motivação, o pro-
fessor estabelece uma relação mais intensa com o aluno e para tanto, o professor deve 
estimular e despertar o interesse para que o aluno passe a participar com mais intensidade 
das aulas, criando mecanismo que favoreça anotações, que os estimulem a falar, inclusive 
dando depoimentos pessoais, questionar e sugerir. Agindo dessa forma, o professor é 
visto pelos alunos com outro olhar, vez que se sentem valorizados e acreditados, o que os 
estimula a resultados positivos.

O docente deve ainda desenvolver atividades que permitam aos alunos construírem o 
seu próprio conhecimento e tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e obje-
tivo, ampliando as formas de comunicação interpessoal, coletiva e audiovisual. Essas 
atividades rendem frutos positivos, pois possibilitam uma reflexão, uma correlação entre 
prática e teoria. Não existe uma receita, dada a diversidade de situações. No entanto, é 
fundamental que cada docente se identifique com a turma, interaja, comunique-se bem 
e ajude aos alunos a se apropriarem dos conhecimentos, aprendendo mais, construindo 
mais. É importante que o professor diversifique suas aulas, que inove, e que avalie as 
suas aulas junto aos alunos.

No processo dual da comunicação se estabelece a interação e o aprendizado, “Só se apren-
de em contato com um outro; não aprendemos sozinhos, porque todo desejo é desejo 
do outro e todo conhecimento é conhecimento do outro”. (GROSSI, 1990, p. 49). Assim, 
a comunicação ocupa significativa importância no aprendizado entre as pessoas que se 
verifica através dos olhares, nas posturas corporais, nos símbolos, nos tons da voz e até 
mesmo no silêncio. Assim, nessa interlocução dar-se o conhecimento do outro. Como pas-
so a minha imagem e como quero que o outro me veja. Só assim, acredita-se ser possível 
trabalhar com previsão os inter-relacionamentos.

Com relação à perspectiva moderada, descrita a seguir, refere-se ao tipo de professor 
com atitudes médias que não empolga os alunos em sua plenitude, conforme mostra o 
Quadro 05 a seguir.

Quadro 5: Dimensão II: Relacionamento Interpessoal – Nível de relacionamento Médio

Nível de relacionamento Moderado: Relativamente caloroso, acessível, democrático e previsível.

Descrição do ensino pelo observador Impacto sobre os estudantes

Professor é amigável e pessoal para com os estudantes, mas 
não faz grande esforço para conhecer a maioria deles.

Professor anuncia regras e discute as reações dos 
estudantes com eles se reclamarem.

Professor responde às perguntas e comentários pessoais 
dos alunos educadamente e sem aparentar irritação.

Professor é relativamente consistente e previsível no 
comportamento em relação aos estudantes; dá amplas 
informações antes de anunciar exigências ou mudanças no 
programa.

Estudantes têm pouco receio ou ansiedade com relação ao 
professor, ou a sua capacidade de sair-se bem no curso.

Estudantes sabem o que o professor espera deles, mas 
sentem pouca responsabilidade em ir além daquele nível de 
desempenho.

Estudantes são razoavelmente bem motivados a completar e 
desempenhar bem a tarefa.

Estudantes provavelmente descrevem o professor como 
uma “pessoa simpática” ou um “cara legal” ou uma mulher 
simpática.

Fonte: Lowman (2004)
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Este tipo de professor é reconhecido pelos alunos, mas não causam grandes impactos. Em 
análise, a comunicação é base fundante no relacionamento interpessoal propiciando processo 
de socialização entre os indivíduos. Sem ela, e independente da escola, não ocorreria o apren-
dizado que se estabelece entre os seres humanos nas suas relações interpessoais e sociais. No 
entanto, é na escola que o relacionamento assume papel preponderante e a comunicação realça 
a formalidade e a padronização para reproduzir valores culturais e os conhecimentos desejados.

Esta prática cultural que se dá ao longo da vivência social, permite o aprendizado correto e ou 
prejudicial. Em um aprendizado correto conforme padrões sociais, ocorre uma relação sau-
dável, caso contrário, surgem conflitos no processo de convivência de uns com os outros.

Assim, as nossas atitudes, sejam elas um gesto, uma postura corporal, uma expressão 
fisionômica, uma palavra, um suspiro, um conter de respiração, pode demonstrar uma for-
ma de repassar a informação na relação estabelecida com os outros, consequentemente, 
com o mundo que os cerca. Dessa forma, o comportamento do ser humano, as reações 
afetivas estabelecidas nas diversas formas de comunicação revelam as suas percepções 
em relação ao objeto percebido. Assim, neste nível, o professor é amigo, simpático, legal, 
mas não empolga pois se encontra razoavelmente motivado.

O terceiro nível revela por parte do professor um relacionamento interpessoal baixo, iden-
tificando um professor com atitudes controladoras, distanciados dos alunos, mostrando 
pouco interesse, não se identificando com os alunos e não os conhecendo, muitas das 
vezes fora da sala de aula. Esta situação afeta diretamente aos alunos que entendem e 
relacionam esta postura a falta de interesse do professor por sua aprendizagem. Nessa si-
tuação, pode-se detectar um professor com métodos arcaicos e autoritários e alunos com 
baixo aprendizado e sem participação do processo de aprendizado.

Assim posto, o nível de relacionamento interpessoal baixo, definido por Lowman (2004), des-
vela certa rejeição ao processo de aprendizagem conforme demonstra o Quadro 06 a seguir.

Quadro 6: Dimensão II: Relacionamento Interpessoal – Nível de relacionamento Baixo

Nível de relacionamento interpessoal baixo: distante, altamente controlador, poder também ser imprevisível.

Descrição do ensino pelo observador Impacto sobre os estudantes

Professor mostra pouco interesse nos estudantes como 
pessoas; conhece poucos por seus nomes e pode não 
reconhecer muitos deles fora de aula.

Professor é ocasionalmente sarcástico ou abertamente 
desdenhoso sobre os estudantes, seu desempenho no curso, 
ou seus interesses não acadêmicos.

Professor parece irritado ou apressado quando estudantes 
fazem perguntam ou aparecem sem avisar, às vezes mesmo 
em horário de atendimento aos alunos.

Professor simplesmente anuncia exigências e regras e 
parece defensivo ou irritado quando são questionadas.

Professor pode ser inconsistente e imprevisível – por 
exemplo, fala sorrindo alguma coisa insultante sobre os 
estudantes, fazendo elogios irônicos, ou anunciando tarefas 
ou exigência no último minuto.

Estudantes sentem que o professor não tem interesse pessoal 
por eles ou por sua aprendizagem; alguns estudantes podem 
acreditar que o professor não gosta mesmo deles ou que está 
querendo prejudicá-los.

Estudantes acreditam que o professor tem má opinião sobre sua 
capacidade e motivação para aprender o conteúdo do curso.

Estudantes geralmente têm receio de fazer perguntas, e somente 
o mais corajoso irá verbalizar uma opinião pessoal.

Estudantes são motivados a trabalhar essencialmente pelo medo 
de fracassar ou de ser ridicularizado pelo professor, e veem as 
tarefas como algo que o professor impõe a eles.

Mesmo que os estudantes estejam interessados no conteúdo, 
podem temer estudá-lo ou repensar o seu desejo anterior de 
especializar-se na matéria.

Estudantes sentem-se desconfortáveis na classe ou perto do 
professor e podem algumas vezes experimentar ansiedade ou 
raiva significativa.

É provável que os estudantes descrevam o professor como um 
“chato ranzinza” ou “canalha”

Fonte: Lowman (2004).
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Remetendo-se ao processo de educação em sala de aula, torna-se mais compromete-
dor, em razão do papel do professor, na formação dos indivíduos. Educar é uma rela-
ção dual que exige uma identidade, uma interação, estabelecendo-se uma colaboração 
para que professores e alunos transformem suas vidas em processos permanentes de 
aprendizagem. Nesse sentido, o professor deve ajudar e orientar os alunos na cons-
trução do seu conhecimento, no traçar dos seus caminhos, descobrindo habilidades e 
competências que contribuam para o seu projeto de vida como cidadãos e profissionais 
responsáveis e comprometidos.

Esse processo é comprometido em razão do distanciamento pela falha no relacionamento 
do professor com o aluno. A falta de motivação compromete o aprendizado, o que é cor-
roborado por Gil (1997, p. 59), quando ele afirma que a ausência de motivação, mesmo 
sendo o aluno inteligente e não estando motivado, a sua aprendizagem está comprometida, 
pois sua atenção e sua energia são desviadas para outros fins.

Assim, entendendo a importância das observações de Lowman (2004), e respaldo em Gil 
(1997), o professor deve estar antenado nas questões comportamentais, que privilegie 
o relacionamento, a motivação, o reconhecimento das diferenças individuais, estimular 
a participação, saber ouvir, falar menos, ou seja, ser um facilitador da aprendizagem. No 
ensino superior, essa construção continua e com maior acuidade, uma vez que se depa-
rará com percepções, comportamentos e valores de mundo diferenciado, constituindo-se 
muitas vezes barreiras ao processo de comunicação e interação, que foram construídas e 
originadas no seu processo de formação durante o seu aprendizado cultural, que se en-
contra arraigado no imaginário de cada um. É necessária uma compreensão maior, uma 
relação afetiva mais apurada e desenrolada no relacionamento professor – aluno, sem que 
isso venha comprometer a sua individualidade.

De certo, não dá para fugir da cultura, que determina padrões de convivência no mundo e 
como lidar com ele. Contudo, não se pode desprezá-la, frente aos avanços e às mudanças 
que ocorrem dentro dela. Daí a resistência às mudanças estarem sempre presentes como 
fortalecimento e permanência da cultura, que interfere no entendimento e na aceitação das 
diferenças que existem entre as pessoas.

Assim entendendo, o professor deve se apropriar das diversas opções metodológicas para 
organizar sua comunicação com os alunos, ser capaz de buscar o que mais se adéqua para 
organizar sua comunicação e interagir com os alunos no desenvolvimento dos trabalhos a 
serem desenvolvidos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendendo que o processo de aprendizagem é coletivo, que a produção de novos conhe-
cimentos advém do processo de mudança, do exercício da curiosidade, da emoção, da 
responsabilidade além da capacidade crítica para se atingir aos objetivos a que se pretende 
chegar, o aluno deve adotar uma prática mais ativa, deixando de ser um mero depósito 
de conhecimento e passando a buscar conhecimentos significativos aos problemas e aos 
objetivos da aprendizagem.
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Como exemplo de atividades construtivas, gratificantes, encontram-se as direcionadas à 
pesquisa, bibliográfica e ou de campo de cunho acadêmico, no qual o aluno se depara com a 
realidade, muita das quais desconhecidas, identificando os elementos culturais de um dado 
segmento social, e tantas outras ações. Concluída a etapa de pesquisa e a produção do do-
cumento, os trabalhos devem ser expostos em espaço que divulguem a sua produção e se 
discuta coletivamente as questões trabalhadas. A aprendizagem é uma via de mão dupla. E 
nesse contexto, a interação e o estímulo intelectual são fundamentais na geração de atitudes 
afetivas, que gerem formas positivas de relacionamento e consequente aprendizado.
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caso o destaque já faça parte da obra consultada.

As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, 
respectivamente, respeitando os direitos autorais do autor. 

10.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original 
sendo transcritas com outras palavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, 
porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século 
XVI e definia o capitão que contratava soldados mercenários para servir ao rei.

10.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito 
no início, no meio ou final da citação, usa-se a reticência entre colchetes.

• Com omissão no início da citação:

Ex.: “[...] um programa de computador inteligente, que usa conhecimento e procedimentos 
de inferência para solucionar problemas que são suficientemente difíceis para requerer um 
significante grau de conhecimento humano na sua solução”.

• Com omissão no final da citação:

Ex.:  Fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos arris-
cado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar [...].

• Com omissão no meio da citação:

Ex.: 

[...] tentar fazer o futuro acontecer é arriscado; mas é uma atividade racional. E é menos 
arriscado do que continuar a trajetória com a confortável convicção de que nada vai mudar 
[...]. O propósito da tarefa de construir o futuro não é decidir o que deve ser feito amanhã, 
mas o que deve ser feito hoje, para que haja um amanhã [...]. Impor ao futuro, que ainda 
não nasceu, uma nova idéia que tenda a dar uma direção e um formato ao que está por vir. 
Isso poderia ser chamado de fazer o futuro acontecer (FARIAS, 2005, p. 147).

A citação de citação deve ser evitada, já que a obra original não foi consultada e há risco de 
falsa interpretação e incorreções.

Indica-se uma citação de citação pelas expressões “apud” ou “citado por”.

Deve ser indicada obedecendo à seguinte ordem: sobrenome do autor do documento ori-
ginal, seguida da expressão “apud” ou “citado por”, e sobrenome do autor da obra con-
sultada e da data. Na lista de referências bibliográficas, deve-se colocar somente a obra 
consultada.

Ex.: [...] reconhecendo a contribuição do profissional a partir da análise de uma série de 
dimensões e motivações que o impele a esforçar-se mentalmente e fisicamente e a alocar 
seus esforços de uma maneira que sirva aos interesses da organização (MILGROM; RO-
BERTS apud HIPOLITO, 2001, p. 26).
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11 Das Ilustrações: São consideradas ilustrações os gráficos, desenhos, mapas, fotogra-
fias, lâminas usadas para enriquecer o texto. Devem ser citas no texto em ordem seqüen-
cial, sendo citadas no texto entre parênteses ou integrando-se ao texto. As ilustrações 
devem seguir os seguintes passos:

• A legenda deve ser clara, breve e objetiva, com ponto final. Deve ficar sem ne-
grito, precedida da palavra figura numerada consecutivamente, com algarismos 
arábico, em negrito e na ordem de sua ocorrência no texto;

• Os textos de legenda, podem ser justificados, alinhados à esquerda ou à direita, 
e posicionados ao lado ou abaixo da figura;

• As figuras já publicadas devem conter a fonte de onde foram extraídas, localizada 
abaixo da legenda e grafada em fonte menor que a do texto e com espaçamento 
simples entre linhas.

Ex.: 

Figura 1: Docente UnP. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da UnP.

12 Das tabelas: As tabelas são utilizadas no texto com o propósito de apresentar resulta-
dos numéricos e valores comparativos. Para a elaboração das tabelas, deve-se seguir as 
Normas de Apresentação Tabular do IBGE e obedecer os seguintes passos:

• A palavra “Tabela” deve vir na parte inferior da mesma, seguida do número de 
ordem (em algarismos arábicos) de acordo com a ocorrência da mesma no texto 
e o título que explique seu conteúdo. A fonte de onde foi extraída deve ser colo-
cada logo abaixo. Sua localização deve ser a mais próxima do texto, ou conforme 
a apresentação gráfica do trabalho. A fonte deve ser menor que a do texto e o 
espaçamento entre linha simples;

• Devem ser citados no texto em ordem seqüencial e suas citações devem vir entre 
parênteses ou integrada ao texto;

• Não deve-se usar traços horizontais e verticais no corpo da tabela e nem fechar 
as laterais.



Ex.: 

Tabela 1: Quantitativo anual de publicações. 
ANO QUANTIDADE

2010 20

2009 11

2008 07

Fonte: Do autor.

13 Das referências e notas com indicação da fonte de pesquisa: devem incluir apenas as 
referências mencionadas no texto e em tabelas e ilustrações. Devem aparecer em ordem 
alfabética e seguindo as normas estabelecidas pela NBR 6023 da ABNT. Segundo a norma, 
as referências são alinhadas à margem esquerda da página com espaçamento simples 
entre linhas e separadas entre si por espaço duplo.

Segue alguns exemplos de referências:

• Livro:

BARBOSA, D. B. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2003.

KIYOSAKI, R. T.; LECHTER, S. L. Empreendedor rico: 10 lições práticas para ter sucesso 
no seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Campus – Elsevier, 2005.

• Com mais de três autores:

LEMOS, M. B. et al. O arranjo produtivo da Rede Fiat de fornecedores. In: Arranjos produ-
tivos locais e as novas políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico: projeto de 
pesquisa. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2000.

• Revista científica:

MÉNDEZE, G. Origem, sentido e futuro dos direitos humanos: reflexões para uma nova 
agenda, Revista SUR: Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, V. 1, n.1, p. 
12, 2004.

• Monografia, Tese e Dissertação:

ALVES, Antonio Marcos dos Santos. Auditoria de resultado: receitas e despesas em uma 
entidade do Terceiro Setor, 2004. 127fls. Monografia (Especialização em Auditoria e Perícia 
Contábil)-. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004.

• Trabalhos apresentados em congressos:

BATISTA, P. C. S. ; GRADVOHL, R. F.; LEMOS, A. Q. . O pensamento do empreendedor 
cearense sobre a inovação organizacional. In: XXV SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA, 2008, Brasília. Anais... Brasília: SIMPÓSIO 2008, p.1-15.

• Em meio eletrônico:
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FONSECA, A. M. E. O discurso das mudanças e a comunicação organizacional. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador/BA:2002. Disponível em: 
<http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/culturaorganizacional/0168.pdf>. Acesso 
em: 19 nov. 2004, 01:26:10.

14 Da Normalização: Os artigos que não se ativerem a estas Normas serão devolvidos a 
seus autores que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. 
Caso deseje, o autor poderá consultar as normas técnicas da ABNT necessárias à elabo-
ração dos artigos, quais sejam, NBR 10520, NBR 6022, NBR 6023, NBR 6024, NBR 6027, 
NBR 6028, ou entrar em contato com os professores responsáveis pela publicação da re-
vista, cujos endereços eletrônicos encontram-se indicados no item “Endereço da Revista”.

15 Dos Direitos Autorais: Não haverá pagamento a título de direitos autorais ou qualquer 
outra remuneração em espécie pela publicação de trabalhos na Revista. 

16 Do termo de autorização: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, 
de acordo com a Lei 9610/98, o autor de artigos submetidos na revista devem encaminhar 
o termo de autorização para publicação, juntamente com o artigo a ser publicado, para 
o Editor da revista. Tal documento autoriza a Revista a disponibilizar gratuitamente, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, o artigo submetido para fins de leitura, impressão e/ou 
download pela Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Revista e 
pela Universidade, a partir desta data.

17 Da apreciação dos textos: Os artigos enviados aos Editores da Revista serão subme-
tidos à apreciação do Conselho de Consultores, a quem cabe o parecer recomendando ou 
não a publicação. Os artigos não aceitos para publicação serão devolvidos aos respectivos 
autores.

18 Do Processo de Avaliação: Os textos são avaliados em duas etapas, segundo os crité-
rios de originalidade, relevância do tema, consistência teórica/metodológica e contribuição 
para o conhecimento na área. 

1 – Realização de uma análise prévia pelo editor da revista para verificar se o texto se en-
quadra dentro das linhas editoriais da mesma. 

2 - Envio do texto para, no mínimo, dois avaliadores que, utilizando o sistema blind review, 
procederão à análise. Depois de aprovado, o texto passará por aconselhamento editorial, 
normalização, revisão ortográfica e gramatical.

19 Do Endereço da Revista: O email para contato é edunp@unp.br . Não sendo este o 
endereço de submissão de textos para a revista.



20 Da Submissão de artigos: Os artigos devem ser submetidos por meio do repositório 
científico da UnP pelo endereço http://www.repositorio.unp.br ou http://connexio.unp.br . 
Para isso, o autor deve se cadastrar na revista e seguir os 5 passos da submissão.

21 Da disponibilização dos artigos científi cos no repositório institucional da universi-
dade potiguar:

Os artigos selecionados e publicados na Revista serão disponibilizados no Repositório 
Científico da Universidade Potiguar, dando acesso à produção da informação publicada pe-
los pesquisadores aos membros da comunidade acadêmica interna e externa para a gestão 
e disseminação da sua produção técnico-científica em meio digital.

Os autores concedem a todos os usuários do Repositório UnP o acesso livre a sua obra. A 
licença permite a cópia, uso, distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de pro-
duzir e distribuir trabalhos dele derivados, em qualquer meio digital, para produção de uma 
pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal e com fins acadêmicos, 
desde que citado a fonte.




