RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo o estudo dos sistemas de informações
contábeis e gerenciais atualmente existentes nos Centros de Tradições Gaúchas do
Estado de São Paulo e sua utilização como instrumento de auxílio à gestão. Também
se propõe a verificar se os sistemas contábeis atendem aos Princípios Fundamentais
de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade. Justificam o interesse pelo
tema escolhido para este trabalho, entre outros, a necessidade de se ajudar a essas
entidades a melhorar seu sistema de gestão, através de demonstrações contábeis,
financeiras, gerenciais e de resultados, organizadas e estruturadas. Partiu-se da
premissa de que a Contabilidade pode dar importante contribuição, no sentido de
disponibilizar às entidades denominadas Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) do
Estado de São Paulo, informações contábeis e financeiras, que sejam úteis e utilizadas
no auxílio ao processo de tomada de decisão. Para o atingimento do objetivo proposto,
realizou-se uma pesquisa de campo em sete dos dezesseis CTGs atualmente
existentes no Estado de São Paulo, utilizando-se o procedimento de amostragem
intencional, onde foram coletados dados administrativos e contábeis, através da
aplicação de um questionário. Na pesquisa procurou-se conhecer quais os relatórios
contábeis e financeiros aos quais era dada maior importância pelos gestores dos CTGs
e como esses os utilizavam para avaliar o desempenho de suas ações à frente dessas
organizações. Constatou-se o uso incipiente das informações contábeis, notadamente
das demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com as normas emanadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, onde é uma constante a ênfase nos relatórios
de caixa. Feito o diagnóstico das entidades estudadas, foi sugerido um conjunto de
relatórios contábeis, financeiros e gerenciais, programados, estruturados e vinculados,
que permitirão aos gestores dos CTGs do Estado de São Paulo mostrar os resultados
das atividades desenvolvidas e da situação patrimonial e financeira, proporcionando
uma melhor análise evolutiva das mesmas.
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ABSTRACT
The object of this research is to study the accounting and management information
systems currently existing in the Centros de Tradições Gaúchas (CTG’s) (Centers of
Gaúcho Traditions) in the State of São Paulo and their utilization as a management
assistance tool. One proposes also to see if the accounting systems attend to the
Fundamental Principles of Accounting and Brazilian Accounting Norms. The interest
in the choice of the theme chosen for this work is justified among others, by the
necessity of helping these entities to improve their management system, through
organized

and

structured

accounting,

financial,

management

and

results

demonstrations. The starting point was based on the supposition that Accounting can
be an important contribution, by making available accounting and financial
information to the entities denominated (CTGs) in the State of São Paulo, which
would be useful and utilized in helping the decision making process. In order to reach
the proposed objective, field research was carried out in seven of the sixteen CTGs
currently existing in the State of São Paulo, utilizing a procedure of intentional
sampling, where administrative and accounting data was collected, through a
questionnaire The research was aimed at finding out which accounting and financial
reports were given the most importance by the management of the CTGs and how
they utilized them to evaluate the performance of their actions as heads of these
organizations. The incipient use of accounting information was noted, especially in
the financial demonstrations elaborated in accordance with the norms established by
the Federal Accounting Counsel, where constant emphasis is made to bookkeeping
reports. Having made a diagnosis of the entities which were studied, a number of
programmed, structured and related accounting, financial and management reports
were suggested, which will enable the managers of the CTGs in the State of São
Paulo to show the results of the activities carried out and their patrimonial and
financial situation, thus providing a better evolutional analysis of same.
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INTRODUÇÃO

Folclore, regionalismo e tradição existem em todos os lugares do mundo e,
embora haja relação entre si, são palavras que possuem significados diferentes.
Enquanto o folclore é considerado ciência, o regionalismo é uma corrente peculiar a
uma região. Por outro lado, a tradição é considerada um culto às boas coisas do
passado. Não se trata de ciência nem de corrente, mas algo que se tem orgulho,
sentimento e que se guarda no coração.

Tradicionalismo gaúcho é um movimento, ou seja, é a tradição em marcha,
cultuada de forma organizada. É um estado de consciência, que busca preservar as
boas coisas do passado, sem conflitar com o progresso, através do cultuar, vivenciar
e preservar o patrimônio sócio-cultural do povo gaúcho. É a sociedade que defende,
preserva, cultua e divulga a tradição gaúcha, que congrega defensores dos
costumes, dos hábitos, da cultura e dos valores do gaúcho.

Nesse sentido, os CENTROS DE TRADIÇÕES GAÚCHAS (CTGs),
associações sem fins lucrativos, são os responsáveis pela condução do
tradicionalismo, com propósitos, entre outros, de:
•

preservar, promover, e divulgar o tradicionalismo gaúcho, através de
atividades campeira, social, assistencial, cultural, artística, esportiva e
recreativa;

•

promover a cultura e a defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico;

•

promover gratuitamente a educação, observando-se a forma complementar
de participação;

•

promover o voluntariado;

•

promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e
outros valores universais.
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No desenvolvimento de suas atividades, essas associações (CTGs) devem
observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência, não fazendo qualquer discriminação de raça, cor,
gênero ou religião.

Os CTGs fazem parte das chamadas Organizações do Terceiro Setor e suas
atividades requerem, como em qualquer segmento empresarial, planejamento,
administração, controle, manutenção do equilíbrio entre custos, despesas e receitas,
níveis compatíveis de investimentos e financiamentos, para que possam sobreviver
e oferecer os serviços a que se propõem, cumprindo suas missões e objetivos.

PROBLEMA
Os CTGs, até alguns anos atrás, não eram considerados concorrentes entre
si, inclusive pelo respeito aos princípios do tradicionalismo (companheirismo,
amizade, cavalheirismo, etc.). Entretanto, haja vista a criação de inúmeras
associações do gênero, na mesma cidade ou região, passaram a experimentar e
conviver com problemas de mercado (concorrência de público, preços dos eventos,
eventos ocorrendo em mais de uma entidade no mesmo dia, poder aquisitivo dos
associados e freqüentadores), advindo naturalmente problemas operacionais, de
gestão, e, conseqüentemente, financeiros.

Na verdade, a maioria dos CTGs, a

exemplo de outras associações do terceiro setor, não estavam acostumados a lidar
com o ambiente competitivo.

A ciência contábil, como parte naturalmente integrante de um sistema de
informação, tem no verbo “contar”, entre outros, o sentido de comunicar, com
certeza e transparência, para que pessoas tomem decisões. Esta comunicação
formal, para que produza os efeitos desejados, deve, necessariamente, ser
entendida pelos que a recebem, sob pena de se tomarem decisões incorretas ou de
não se tomar nenhuma decisão. Sob esse enfoque, entende-se que a informação
contábil deve ser comunicada de forma clara e entendível, mesmo que elaborada de
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forma técnica e científica, obedecendo a uma arquitetura pré-estabelecida e
reconhecida.

Nesse sentido, é preciso que os administradores dos CTGs conheçam o
sistema de custeio de suas entidades e os principais conceitos de custos (fixos,
variáveis, identificados, etc.) e despesas (administrativas, comerciais, financeiras),
para que, em comparação com as receitas geradas pelas várias atividades, possam
determinar quais dessas atividades são lucrativas e as que não geram retorno.

Uma vez que, em qualquer segmento da economia, os recursos financeiros
são escassos e custam caro, além das dificuldades naturais de obtê-los, é preciso
estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação dos componentes
patrimoniais e de estruturação e análise dos resultados, cujas informações aos
dirigentes dos CTGs devem ser claras e precisas para que auxiliem à gestão, nas
funções de planejamento, controle e tomada de decisão.

Ante o exposto, a questão que se coloca é a seguinte:

Qual a contribuição que a Contabilidade pode dar às entidades denominadas
Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), do Estado de São Paulo, no sentido de
disponibilizar informações contábeis e financeiras, através de relatórios e análises,
que sejam úteis e utilizadas no auxílio ao processo de tomada de decisão?

OBJETIVOS
O Objetivo Geral do presente trabalho é o estudo dos sistemas de
informações contábeis e gerenciais atualmente existentes nos CTGs do Estado de
São Paulo, com as conseqüentes propostas de melhorias destes, no sentido de se
fornecer à gestão dessas entidades, informações que possibilitem auxiliar na melhor
administração dos recursos disponíveis. Também se propõe a avaliar se essas
entidades possuem sistemas de informações (contábil e de resultados) organizados,
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estruturados e integrados, inclusive sob a ótica dos Princípios Fundamentais de
Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.

Os Objetivos Específicos são:
a) delinear um sistema de informação contábil para os CTGs do Estado de São
Paulo, baseado em relatórios contábeis e financeiros, de fácil entendimento
para a gestão, e que possa ser utilizado como instrumento que facilite a
tomada de decisões;
b) apresentar relatórios e controles gerenciais, capazes de fornecer à
administração dos CTGs do Estado de São Paulo, informações sobre os
resultados das principais atividades;
c) criar um sistema de análise dos relatórios contábeis e gerenciais, de forma
que possam contribuir para a elaboração de um sistema de planejamento
operacional e orçamentário;

Não se pretende com este trabalho aprofundar o estudo do processo de
gestão de custos e de resultados, tampouco chegar ao nível de formação de preços
formais. É objetivo sim, o levantamento de dados básicos, para produção de um
sistema cuja aplicabilidade seja relativamente simples, não requerendo estruturas
complexas, uma vez que, não teria aplicação prática nas entidades estudadas.

JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO
Justificam o interesse pelo tema escolhido para este trabalho, os seguintes
principais motivos:

a) muito do que se ensina e produz, em termos acadêmicos, sobre contabilidade
e finanças, é voltado para aplicações em empresas e organizações de médio
e grande portes, inclusive pela disponibilidade destas dos recursos (humanos,
materiais e financeiros) necessários à

programação, implementação e

manutenção dos sistemas estudados e propostos;
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b) um sistema de informações contábeis e financeiras, com linguagem simples,
clara e objetiva, é fundamental para a tomada de decisão na gestão de
entidades de pequeno porte, como são a grande maioria dos CTGs,
mormente quando enfrentam a competitividade;
c) as Leis Federais, Estaduais e Municipais de incentivo à cultura, são cada vez
mais exigentes quanto à prestação de contas dos recursos que destinam às
entidades beneficiadas, incluindo, inclusive, auditoria em livros contábeis e
balanços, além de outros relatórios físicos e gerenciais, conforme o caso;
d) compreender as dificuldades dessas entidades e ajudá-las a entender e
melhorar seu sistema de gestão, através de demonstrações contábeis,
financeiras, gerenciais e de resultados, de forma organizada e estruturada, é
uma oportunidade ímpar de contribuir para o alcance de seus objetivos e de
sua continuidade.

METODOLOGIA
Determinado o tema e definido o problema a ser estudado, bem como os
objetivos a serem alcançados, passa-se para a metodologia e delimitação da
pesquisa, ou seja, como se pretende alcançar os objetivos deste trabalho.

Nesse sentido, a coleta de dados foi feita através de um questionário, com
questões fechadas e abertas, em sete dos dezesseis CTGs do Estado de São
Paulo, utilizando-se o método de amostragem não-probabilístico, intencional.

Quanto às normas metodológicas de apresentação deste trabalho, procura-se
seguir os ensinamentos de SEVERINO (2002).

REVISÃO DA LITERATURA
Após o levantamento dos dados sobre os CTGs pesquisados no Estado de
São Paulo, foi feita uma análise bibliográfica de trabalhos relacionados com o tema
proposto, considerando a literatura existente e sua aplicabilidade à essas entidades.
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Não foram encontrados trabalhos específicos sobre o estudo em questão,
entretanto, verificou-se a existência de estudos sobre assuntos similares, nas
seguintes dissertações de mestrado, entre outras:
•

ARAÚJO, Osório Cavalcante. A utilização de informações contábeis para o
processo de gestão de organizações do terceiro setor situadas no Estado
do Ceará. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.
Departamento de Contabilidade e Atuaria. São Paulo: USP, 2002.

•

JACINTHO, José Roberto de Melo. Contribuição para o processo de
avaliação de desempenho patrimonial, econômico e financeiro, das
pequenas empresas. Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências
Contábeis e Financeiras. São Paulo: PUC/SP, 2002.

•

KASSAI, Silvia. As empresas de pequeno porte e a contabilidade.
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Departamento de
Contabilidade e Atuaria. São Paulo: USP, 1996.

•

CAMPOS, Gabriel Moreira. A realidade contábil-gerencial de uma
organização do terceiro setor: o caso da Fundação Otacílio Coser.
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Departamento de
Contabilidade e Atuaria. São Paulo: USP, 2003.

•

DRAGÃO, Sérgio Venício. Sistema de informação contábil e de custeio
para entidades hospitalares sem fins lucrativos. Programa de Estudos
Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Financeiras. São Paulo:
PUC/SP, 2003.

ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho tem formatado em sua estrutura, além da introdução,
conclusão e bibliografia consultada, os seguintes capítulos:

O Primeiro Capítulo apresenta uma evolução histórica dos Centros de
Tradições Gaúchas, o que são e o que representam para a cultura e para a
sociedade,

características

organizacionais,

operacionais

e

jurídicas

dessas

associações, origem e normas legais e tradicionalistas do movimento tradicionalista
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gaúcho, desde a criação do primeiro CTG. Procurou-se situar essas entidades no
ambiente, admitindo-se a assertiva de serem os mesmos agentes de transformação
do ser humano (agem diretamente na célula-mãe família).
O Segundo Capítulo trata inicialmente dos conceitos de gestão e
controladoria aplicados às organizações do terceiro setor, entre elas os CTGs, para
depois adentrar no campo da informação contábil como instrumento de avaliação
para a tomada de decisão, considerando aquela informação sob o enfoque
sistêmico, não se olvidando das limitações inerentes ao sistema contábil. Também
se preocupa com a importância da política e avaliação de resultados, fazendo uma
revisão bibliográfica dos principais conceitos de custos. Faz parte deste capítulo,
também, alguns conceitos de contabilidade gerencial e de fluxos de caixa.

O Capítulo Terceiro traz a metodologia da pesquisa, delimitação do estudo,
entidades pesquisadas e os procedimentos utilizados para a coleta dos dados da
pesquisa.

O Capítulo Quarto trata da análise dos resultados, quanto aos sistemas
utilizados pelos CTGs do Estado de São Paulo, para gerar informações, relatórios e
suas finalidades, grau de utilização das informações contábeis e gerenciais na
gestão daquelas entidades e a aplicação dos princípios fundamentais de
contabilidade.

O Capítulo Quinto traz uma proposta de relatórios de informações contábeis
e financeiras para as entidades denominadas CTGs do Estado de São Paulo,
apresentando as diversas terminologias e conceitos utilizados.
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CAPÍTULO 1

OS CENTROS DE TRADIÇÕES GAÚCHAS (CTGs) COMO AGENTES DE
TRANSMISSÃO DE CULTURA E TRANSFORMAÇÃO DO SER HUMANO

Antes de se falar sobre os Centros de Tradições Gaúchas, sua origem, história,
influência e importância para a família e para a sociedade, é preciso que se conheça,
pelo menos um pouco da história do Rio Grande do Sul. Então, como escreveu
BARBOSA LESSA (2002:3), um dos baluartes e precursores do tradicionalismo gaúcho,
advogado, escritor, jornalista, compositor: “Rio Grande do Sul, prazer em conhecê-lo”.

1.1

Um pouco de história do Rio Grande do Sul
Os relatos sobre a história do Rio Grande do Sul, aqui resumidamente contados,

foram objeto de pesquisa em livros, citados no decorrer do texto, além de publicações
no Jornal Eco da Tradição (Caderno Piá 21, Formação Histórica do Rio Grande do Sul),
informativo oficial do MTG-RS e páginas da internet, www.riogrande.com.br e
www.mtg.org.br (sites do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e do MTG-RS,
respectivamente), tendo sido pinçados trechos da história que têm relação com o
tradicionalismo gaúcho, adaptados e resumidos, quando necessário, devido à
quantidade de informações, porém, mantendo-se fidelidade aos fatos históricos
narrados pelos historiadores.

1.1.1 O índio
Conforme BARBOSA LESSA (2002:7), “Muito pouco era a gente, mas havia”.

BARBOSA LESSA (2002:7-9) descreve os primórdios da história do Rio Grande
do Sul, com escrita de compromisso, como segue:
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“No litoral, os índios carijós pescavam. Nos campos de cima da serra, os
ibiraiaras coletavam raízes, frutos, e no inverno se fartavam de pinhões. Nas
emaranhadas matas do Alto Uruguai, os guaianás caçavam com seus arcos e flechas.
Nas verdes campinas da campanha, onde o arvoredo era escasso, os güenoas
derrubavam com boleadeiras de pedra os velozes veados e avestruzes ou iludiam a
fome e a sede mascando brotos de ceibo e corticeira.

O domínio das melhores terras – várzeas do Jacuí, margens do Ijuí, médio
Uruguai – estava com os guaranis. Eram originários do Guairá (planalto paranaense) e
andavam à procura de um paraíso chamado Ivy-Marae, a Terra-Sem-Mal, onde os
alimentos fruíam com permanente fartura e não havia necessidade de trabalhar para
plantar e colher.

A nação guarani se espalhava em grupos de duzentos a trezentos índios, cada
um desses grupos sobrevivendo do pedaço de terra então ocupado. Os grupos não
tinham

chefes.

Guiavam-se

pela

tradição.

Agiam

coletivamente,

pensavam

coletivamente, decidiam coletivamente. Como as decisões eram tomadas em
assembléia, terminava adquirindo mais prestígio aquele membro do clã que fosse mais
eloqüente. Para eles, eloqüente é quem pensa com sensatez e se expressa com
clareza e argumentação.

Quem

quisesse

dominá-los

ou

aculturá-los,

precisava

ir

convencendo

praticamente de um em um. Mas de boa vontade acolhiam outras gentes, que, por um
motivo ou outro, quisessem se abrigar sob a cultura guarani. Assim aconteceu com os
tapes, que terminaram se guaranizando. A tal ponto que as palavras guarani ou tape
passaram a significar a mesma coisa.

Quando os primeiros espanhóis fizeram o mapa destas longitudes, deram ao
atual Rio Grande do Sul o nome de País do Tape, assim como quem diz, a terra dos
guaranis”.
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1.1.2 As missões
Então surgiram as “Missões”, República Guarani, que, por cerca de 200 anos,
de 1626 a 1827, ocupou áreas dos atuais Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, e
ainda do Paraguai, Argentina e Uruguai, sob o comando dos Padres Jesuítas, que,
além de pregarem o Evangelho e catequizarem os índios, transplantaram da Europa, há
mais de 350 anos, costumes, artes e um modelo de administração com propriedade
coletiva, sem classes e sem governo, e sem oposição entre cidade e campo.

A mais fervorosa das sociedades cristãs e a mais original das sociedades
comunistas. Comunista demais para os cristãos burgueses e cristã demais para os
comunistas da época burguesa.

Os Sete Povos das Missões foram, então, formados por São Francisco de Borja,
fundada em 1682 (hoje cidade de São Borja), São Nicolau em 1626, São Luiz Gonzaga
em 1690, São Miguel Arcanjo em 1690, São Lourenço Mártir em 1697, São João
Batista em 1706 e Santo Ângelo Custódio, em 1707 (hoje cidade de Santo Ângelo).

Uma população que chegou a ter, no final do Século XVIII, aproximadamente 600
mil índios, numa extensão de 400 mil kilômetros quadrados, reduzidos a 42.885 em
1801 e, a 1874, no lado brasileiro, em 1827, dizimados que foram pelos bandeirantes,
portugueses e espanhóis.

Em inúmeras batalhas, como as de Caaçapaguaçu e Mbororé, onde derrotaram
as bandeiras, e Caibaté, contra portugueses e espanhóis, quando foram liderados por
Sepé Tiaraju, os índios se mostraram, homens e mulheres peleadores, guerreiros, que
entregaram suas vidas por liberdade.

1.1.3 A Revolução Farroupilha
A Revolução Farroupilha pode ser considerada o “marco do gauchismo”.
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Foi na busca de sua autonomia em relação ao Império, em 1835, que os
gaúchos iniciaram uma guerra, que durou 10 anos, para proclamar a República SulRiograndense, ou República de Piratini.

O senso de liberdade, o aguçamento do pensamento político e o perfil de
revolucionário ante às injustiças, ganharam o formato final da Revolução Farroupilha,
apesar de ser o gaúcho, conservador em relação ao campo e à família.

A Revolução Farroupilha, em todos os momentos, contou com a participação das
mulheres, tanto nos campos de batalha quanto na administração das estâncias.

A guerra traz as marcas da solidão. Carrega no seu bojo a lonjura e a distância
do rincão. Quem parte para a peleia, não apenas vai-se embora, mas é separado de
sua terra, de sua gente, e de tudo o que faz sonhar e viver. Quem fica também tem que
conviver com a saudade, com as lembranças, com a solidão, e, quem sabe, com o
recomeçar.

Nenhuma guerra tem vencedores nem vencidos. A Revolução Farroupilha deixou
para os gaúchos uma bandeira tricolor, um hino de melodia comovente e um ideário de
autonomia e de liberdade.

Entretanto, os costumes gaúchos, reforçados e difundidos nos acampamentos
revolucionários, só foram mantidos nas comunidades rurais e no trabalho diário com os
rebanhos. O pós-guerra promoveu uma invasão da cultura norte-americana, de grande
impacto sócio-cultural no Brasil.

As tradições gaúchas eram renegadas e, mesmo em cidades do interior, quem
usasse a indumentária característica do gaúcho, a “pilcha”, era chamado de baicuera,
caipira, grosso.
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1.1.4 Os precursores
Foi diante deste panorama que oito jovens, estudantes do Colégio Júlio de
Castilhos, de Porto Alegre, com idades entre 16 e 20 anos, quase todos oriundos do
interior gaúcho e ligados ao campo, liderados por João Carlos Paixão Côrtes, formaram
um Departamento de Tradições Gaúchas e deram início ao contraponto nativo aos
costumes e modernismos americanos. São eles Cyro Dutra Ferreira, Antônio João de
Sá (Siqueirinha), Orlando Jorge Degrazia, Fernando Machado Vieira, João Carlos
Paixão Côrtes, Cyro Dias da Costa (Pelego), Cilço Campos e João Machado Vieira
(Galo Velho). Uma importante adesão ao movimento veio logo em seguida, com
Barbosa Lessa, um dos principais responsáveis pelos aspectos intelectuais da
formação do primeiro CTG (“35 CTG”) e do próprio MTG (Movimento Tradicionalista
Gaúcho), do que falaremos mais adiante.

Queriam o direito de fixar as coisas de raízes riograndenses, de preservá-las,
valorizá-las e projetá-las, sem se insurgir contra o desenvolvimento, o progresso, a
liberdade, o bem-estar social e a evolução.

Esse movimento começou em agosto de 1947 e, no dia 7 de setembro do
mesmo ano, acenderam uma centelha, tirada da Pira da Pátria, dando origem à Chama
Crioula, símbolo máximo das tradições gaúchas.
A primeira Ronda Crioula do Rio Grande do Sul encerrou-se em 20 de setembro
de 1947 e deu origem a todo o Movimento Tradicionalista Gaúcho.

1.2

O Movimento Tradicionalista Gaúcho
Como define BARBOSA LESSA, no MANUAL INFORMATIVO DA COMISSÃO

DE JOVENS DO MTG (1987:58), “Tradicionalismo é o movimento popular que visa
auxiliar o Estado na consecução do bem-coletivo, através de ações que o povo pratica
(mesmo que não se aperceba de tal finalidade) com o fim de reforçar o núcleo de sua
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cultura; graças ao que a sociedade adquire maior solidez e o indivíduo adquire maior
tranqüilidade na vida em comum”.

É um estado de consciência, que busca preservar as boas coisas do passado,
sem conflitar com o progresso, através do cultuar, vivenciar e preservar o patrimônio
sócio-cultural do povo gaúcho. É a sociedade que defende, preserva, cultua e divulga a
tradição gaúcha, que congrega defensores dos costumes, dos hábitos, da cultura, dos
valores do gaúcho.
Este movimento se espalhou pelo Rio Grande do Sul, atravessou porteiras e
fronteiras, sendo reconhecido pela ONU como um dos maiores movimentos sócioculturais do mundo.

É “Patrono do Tradicionalismo do Rio Grande do Sul”, João Cezimbra Jacques
que, em 1898, em Porto Alegre, fundou o Grêmio Gaúcho, entidade que tinha por
objetivo cultuar o tradicionalismo rio-grandense. O título lhe foi outorgado no VI
Congresso Tradicionalista, na cidade de Cachoeira do Sul, no ano de 1959.

1.2.1 O Sentido e o Valor do Tradicionalismo
O mesmo Barbosa Lessa, quando da realização do “Primeiro Congresso
Tradicionalista do Rio Grande do Sul”, levado a efeito na cidade de Santa Maria, no dia
3 de julho de 1954, apresentou e viu aprovada sua tese de base sociológica, de título
"O Sentido e o Valor do Tradicionalismo", definidora dos objetivos do movimento
tradicionalista gaúcho. É, ainda hoje, considerado e respeitado como o documento mais
importante do movimento.

A tese de Barbosa Lessa baseia-se no pensar e agir coletivamente dos
indivíduos, através da herança social ou cultura. Afirma BARBOSA LESSA (1987:52)
que “Graças à cultura comum, os membros de uma sociedade possuem a unidade
psicológica que lhes permite viverem em conjunto, com um mínimo de confusão. (...) E
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graças à Tradição, essa cultura se transmite de uma geração a outra, capacitando
sempre os novos indivíduos a uma pronta integração na vida em sociedade”.

BARBOSA LESSA (1987:53) aponta “o enfraquecimento do núcleo das culturas
locais e o desaparecimento gradativo dos Grupos Locais como unidades transmissoras
de cultura”, como sendo os dois fatores de desintegração da sociedade.

Para BARBOSA LESSA (1987:58), “Mais do que uma teoria, o Tradicionalismo é
um movimento. Age dentro da psicologia coletiva. Sua dinâmica realiza-se por
intermédio dos Centros de Tradições Gaúchas, agremiações de cunho popular que têm
por fim estudar, divulgar e fazer com que o povo viva as tradições rio-grandenses”. E
conclui (ibid., 57): “E, através dos Centros de Tradições Gaúchas, o Tradicionalismo
procura entregar ao indivíduo uma agremiação com as mesmas características do
Grupo Local que ele perdeu ou teme a perder: o pago. Mais que o seu pago, o pago
também das gerações que o precederam”.

1.2.2 A Carta de Princípios
Para nortear os rumos e estabelecer as diretrizes do tradicionalismo, foi
aprovada no VIII Congresso Tradicionalista, realizado de 20 a 23 de julho de 1961, na
cidade de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, e se encontra em vigor, uma "Carta
de Princípios", em cujas XXIX laudas, de autoria de Glaucus Saraiva, são fixados os
objetivos do Movimento Tradicionalista Gaúcho. A íntegra deste importante documento
encontra-se no Anexo 01.

1.2.3 O Código de Ética
O Código de Ética Tradicionalista constitui-se num regramento orientador da
conduta social dos tradicionalistas, que prima pela observância de postura compatível
com os princípios que fundamentam a vivência tradicionalista, quais sejam, da
dignidade, urbanidade, sociabilidade e moralidade, aplicando-se para sua observância,

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

15
subsidiariamente, às diretrizes insculpidas nos Estatutos e Regulamentos dos MTGs.
Este documento encontra-se reproduzido no Anexo 02.

1.2.4 As federações estaduais e regionais
Como relata FERREIRA (1987:93), “Sentia-se falta de algo que servisse para
estudar e ditar normas de interesse geral, dirimir dúvidas, trocar experiências,
aproximar os CTGs cada vez mais, uma Federação enfim”.

Foi, então, constituído formalmente o primeiro dos Movimento Tradicionalista
Gaúcho – MTG, no Rio Grande do Sul, em 28 de outubro de 1966, durante o XII
Congresso Tradicionalista, realizado na cidade de Tramandaí, cujo objetivo é congregar
os Centros de Tradições Gaúchas e entidades afins e preservar o núcleo da formação
gaúcha e a filosofia do movimento tradicionalista, decorrente da sua Carta de Princípios
e expressa nas decisões dos Congressos Tradicionalistas.

1.2.5 A Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha - CBTG
Fundada em 24 de maio de 1987, é uma instituição sócio-cívico cultural, que tem
como objetivos valorizar, organizar, defender, promover e representar as tradições e a
cultura gaúcha, representando as entidades tradicionalistas gaúchas sediadas no
território nacional, reunidas em nove federações estaduais e regionais, assim
denominadas e compostas pelos: Movimentos Tradicionalistas Gaúcho do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, União Tradicionalista Gaúcha do
Nordeste e União Tradicionalista Gaúcha do Rio de Janeiro.

1.2.6 Principal data comemorativa
Em 20 de setembro de 1835 teve início a Revolução Farroupilha, com a entrada
dos revolucionários em Porto Alegre, sob o comando de Gomes Jardim e Onofre Pires.
Esta é considerada a maior data cívica do Estado, escolhida para lembrar os ideais
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farroupilhas: o “Dia do Gaúcho”. Consta, inclusive, do primeiro verso do Hino RioGrandense, de autoria de Francisco Pinto da Fontoura, que diz:

Como aurora precursora
Do farol da divindade,
Foi o 20 de setembro
O precursor da liberdade.

1.3

Os Centros de Tradições Gaúchas
Quando da primeira Ronda Crioula, em 1947, Luiz Carlos Barbosa Lessa propôs

a criação de uma entidade civil de culto às Tradições Gaúchas, dando origem ao “35
Centro de Tradições Gaúchas”, fundado oficialmente em 24 de abril de 1948, o primeiro
CTG organizado, de milhares que foram sendo criados pelo mundo afora.
Passados cinqüenta e um anos do Primeiro Congresso Tradicionalista de 1954,
já mencionado, hoje são cerca de 3.800 CTG espalhados pelo Brasil, 16 no exterior,
mais um número sem-fim de Piquetes de Tradições Gaúchas (associações menores
que os CTG) e Departamentos de Tradições Gaúchas (ligados a clubes ou
associações), reunidos em torno de nove entidades federativas e regionais, que, juntas,
formam a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha – CBTG, reunindo,
aproximadamente, 3 milhões de pessoas, diretamente envolvidas com a tradição
gaúcha.

Entre os objetivos dos CTGs, tendo como primado maior a Carta de Princípios do
Movimento Tradicionalista Gaúcho, podemos destacar os seguintes:
•

zelar e preservar a cultura do Rio Grande do Sul, representada por suas
tradições, história e folclore;

•

preservar, promover, e divulgar o tradicionalismo gaúcho, através de atividades
esportivas, campeiras, sociais, assistenciais, culturais, artísticas e recreativas;
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•

promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

•

promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de
participação;

•

promoção do voluntariado;

•

promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e
de outros valores universais;

•

congregar, na associação, núcleos familiares.
Segundo BARBOSA LESSA, em sua tese, já citada (1987:55), “As duas

unidades sociais mais importantes, como transmissoras de culturas, são a ‘família” e o
‘grupo local’. Através dessas duas unidades o indivíduo recebe, com maior intensidade,
a sua ‘herança social’”. Para o reconhecido autor (ibid., 57), “Cada Centro de Tradições
Gaúchas, em si, é um Grupo Local”.

1.3.1 Constituição e organização
Os Centros de Tradições Gaúchas são constituídos sob a forma jurídica de
associação, sem fins lucrativos, com categorias de associados que podem ser
fundadores, patrimoniais, beneméritos, honorários, contribuintes, efetivos, remidos, de
acordo com o que preceitua o estatuto social de cada entidade.

A Assembléia Geral é o órgão soberano da associação e a estrutura
organizacional, via de regra, e conforme determina o estatuto de cada CTG, é
composta de:

1. Conselho Diretor ou Junta Fiscal (Conselho de Vaqueanos)
2. Diretoria (Patronagem)
3. Conselho Fiscal
4. Departamentos (Invernadas: campeira, artística, cultural, social, esportiva,
jovem, patrimonial, das falas, jurídica, de comunicação, entre outras)
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A Diretoria (Patronagem), eleita pela Assembléia Geral, é o órgão executivo da
associação, sendo composta geralmente pelos seguintes membros, de acordo com o
estatuto de cada CTG:
•

Presidente (Patrão)

•

Vice-presidente (Capataz Geral)

•

Segundo Vice-Presidente (Segundo Capataz)

•

Primeiro Secretário (Primeiro Sota-Capataz)

•

Segundo Secretário (Segundo Sota-Capataz)

•

Primeiro Tesoureiro (Primeiro Agregado das Pilchas ou das Chelpas)

•

Segundo Tesoureiro (Segundo Agregado das Pilchas ou das Chelpas)

•

Diretores de Departamentos (Posteiros)

Como se observa, a estrutura organizacional de um CTG compara-se a de uma
estância ou fazenda. Segundo FERREIRA (1987:46), “O toque campeiro seria assim
consumado: a sede principal chamar-se-ia Casa-Grande da Estância; o local de
reuniões, simplesmente Galpão; o Presidente seria o Patrão; os Vices, Capatazes; os
Secretários, Sota-Capatazes; os Tesoureiros, Agregados das Pilchas; os Conselheiros
seriam os Vaqueanos; os Departamentos intitular-se-iam Invernadas e seus Diretores
os Posteiros, e assim por diante”.

1.3.2 A ajuda ao Estado e à sociedade para resolver os problemas sociais
BARBOSA LESSA, em sua tese, já mencionada (1987:57-58), há 51 anos atrás,
já acreditava que “o Tradicionalismo pode constituir-se na maior força a auxiliar o
Estado na resolução dos problemas cruciais da coletividade. E concluía: “Se os
cidadãos tiverem interesses e culturas comuns, com a vontade unificada que daí
advém, quase

qualquer

tipo de organização formal de governo funcionará

eficientemente. Mas, se isso não se verificar, nenhuma elaboração de padrões formais
de governo, nenhuma multiplicação de lei, produzirá um Estado eficiente ou cidadãos
satisfeitos”.
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A tese de Barbosa Lessa ganhou importante reforço, em 1961, com a Carta de
Princípios, antes citada, quando reza como primeiro objetivo do movimento, “Auxiliar o
Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo”,
e quanto aos CTG, ditando no item sexto do mesmo documento, “Fazer de cada CTG
um núcleo transmissor da herança social e, através da prática e divulgação dos hábitos
locais, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, criar em nossos
grupos sociais uma unidade psicológica, com modos de agir e pensar coletivamente,
valorizando e ajustando o homem ao meio, para a reação em conjunto frente aos
problemas comuns”.

1.3.3 Os CTGs como entidades do Terceiro Setor
O auxílio ao Estado na transformação do ser humano através da herança social
e da cultura, parece ser suficiente para que os CTGs sejam considerados como
entidades que fazem parte do terceiro setor.

Como ensina OLAK (2000:23), “Ser Terceiro Setor significa participar de um
terceiro segmento, além do Estado e do mercado”.

Não pretende este trabalho discutir os conceitos e classificações das
organizações do terceiro setor porque ainda polêmicas, embora seja dada como certa
a existência deste, além do Estado e das empresas privadas com fins lucrativos.

Quanto ao enquadramento como organizações do terceiro setor, seguimos o
ensinamento de IOSCHPE (2000:29), quando cita quatro razões para agrupar
diferentes entidades sob uma mesma denominação, quais sejam:
•

Faz contraponto às ações do governo – onde as iniciativas particulares
também conduzem determinadas atividades típicas do Estado, tais como:
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educação, saúde, desporto, cultura (grifo nosso), comunicação, geração de
emprego e renda, dentre outros;
•

Faz contraponto às ações do mercado – o mercado não consegue atender
à demanda, necessitando, portanto, de ações por parte das entidades sem
fins lucrativos com o fim de atender uma parte das condições que viabilizam o
mercado;

•

Empresta um sentido maior aos elementos que compõem – estimula a
filantropia empresarial, determinando maior valor à empresa como um dos
elementos componentes do item continuidade do investimento;

•

Projeta uma visão integradora da vida pública – dá ênfase ao caráter
complementar das ações entre os setores – mercado, Estado e terceiro setor,
de tal modo que a tríade é necessária e complementar, onde se pode
observar que sem o Estado o terceiro setor não seria organizado, sem o
terceiro setor o Estado não conseguiria cumprir todas as suas funções e sem
o terceiro setor o mercado não conseguiria atender à demanda por produtos,
serviços e trabalho, sendo recíprocos os relacionamentos.

Por outro lado, é certo que os CTGs, como organizações do terceiro setor, não
têm finalidade lucrativa, não remuneram seus dirigentes e não distribuem resultados
para os associados. O que não significa que as receitas devem empatar com os custos.
As sobras financeiras, decorrentes principalmente das atividades e eventos, são
necessárias e devem ser projetadas e administradas, primeiro no sentido de se manter
o patrimônio da entidade e segundo para modernizá-lo e ampliá-lo, se for a vontade dos
associados, garantindo a continuidade.

Conforme CATELLI (2001:58-59), a garantia do equilíbrio necessário à
continuidade da entidade deve estar relacionada ao processo de gestão que deve:
a) ser estruturado com base no processo de decisão;
b) contemplar as fases de planejamento, execução e controle das atividades da
entidade;
c) ter o suporte de sistemas de informação que dêem subsídios às decisões.
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Daí a necessidade dos sistemas de informações contábeis, em qualquer tipo de
entidade organizada, como instrumentos eficientes e eficazes no auxílio às decisões
dos gestores.

Neste estudo serão examinadas e avaliadas as informações atualmente
existentes nos CTGs, no sentido de se propor o aperfeiçoamento das mesmas, dentro
dos princípios e procedimentos contábeis, visando o atendimento das necessidades
dos gestores e associados dessas entidades.
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CAPÍTULO 2

OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL E DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
APLICADOS À GESTÃO
Neste capítulo pretende-se fazer uma revisão bibliográfica dos fundamentos
teóricos que embasam a contabilidade e os sistemas de informação e avaliação
patrimonial e de resultados, revendo-se conceitos contábeis e financeiros importantes
no contexto do auxílio ao processo de decisão, no sentido de se mostrar que os
relatórios contábeis são úteis e fundamentais à administração, não tendo um fim em si
mesmos.

Partindo-se do princípio de que a contabilidade registra fatos econômicos,
financeiros e administrativos, admite-se que antecedem a esses registros, decisões de
toda ordem, tomadas por pessoas, administradores, gestores e colaboradores das
entidades que, a cada dia, precisam estar cada vez mais preparados para dar o devido
direcionamento das organizações que dirigem para manter a sua continuidade e
imagem.

Com este objetivo, este capítulo se propõe a rever também, alguns dos principais
conceitos de administração, gestão e controladoria aplicados às organizações.

2.1

Conceitos

de

administração, gestão

e

controladoria

aplicados

às

organizações
Como dito no preâmbulo deste capítulo, que as decisões antecedem os registros,
passa-se, a seguir, a uma breve visão e revisão de alguns dos conceitos de
administração e gestão, úteis às organizações e que podem ser também de grande
valia às entidades objeto deste estudo.
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2.1.1 Competência Gerencial
É certo que todas as entidades, empresas públicas e privadas, e organizações
sem finalidade lucrativa, do primeiro, segundo e terceiro setor, de há muito tempo,
movimentam e administram recursos que são considerados escassos. Isso faz com que
a competência gerencial dos administradores (gestores) ganhe, cada vez mais, ares de
profissionalização, no sentido de terem conhecimento das técnicas de gestão existentes
e utilizadas.

Os Centros de Tradições Gaúchas não podem ficar fora desse contexto, pois a
grande maioria deles lida com a escassez e concorrência de recursos, tendo, às vezes,
que

recorrer

a

empréstimos

temporários

de

associados

para

honrar

seus

compromissos. Daí a necessidade de adaptar-se, de mudar, para garantir a
continuidade.

Conforme BANCO CENTRAL DO BRASIL (1983:40), “a gerência constitui o
exercício de uma função organizacional voltada para o planejamento, o comando, a
coordenação, o controle, a orientação e a integração das ações levadas a efeito nos
diversos níveis incumbidos da execução dos serviços. Para tornar-se competente ou
eficaz, deverá saber combinar adequadamente quatro dimensões do desempenho
gerencial, ora enfatizando uma, ora outra, conforme as circunstâncias”.

As quatro dimensões da competência gerencial estão representadas na Figura
01. Segundo a mesma fonte (ibid., 40-42), as dimensões são assim explicadas:
•

Dimensão Técnica - compreende o conhecimento da tecnologia que deve
ser empregada no desempenho das atividades.

•

Dimensão Administrativa - está ligada ao desempenho das funções
gerenciais (planejamento, coordenação, comando, execução e controle).
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•

Dimensão Política - representa um ponto fundamental da eficácia da ação
gerencial, uma vez que o sistema de relações entre gerentes e destes para
com a comunidade, clientes, concorrentes, fornecedores, autoridades
externas, está estruturado sobre o poder.

•

Dimensão Interpessoal - constitui um dos elementos mais importantes do
desempenho gerencial, uma vez que, é permanentemente testada, exigindo
do gestor a capacidade de administrar conflitos, harmonizar interesses,
comunicar e comunicar-se adequadamente, motivar, habilidades que,
ausentes, concorrem negativamente para o sucesso da ação gerencial.

Figura 01 – Dimensões da Gerência

Dimensão Técnica

Dimensão Administrativa
Competência
Gerencial

Dimensão Política

Dimensão Interpessoal

Fonte: Banco Central do Brasil – Estudos Gerenciais I (1983:40)

Como se observa, tais dimensões, voltadas para a eficácia organizacional e
operacional das empresas, estão sempre ligadas umbilicalmente às Funções Universais
da Administração, de que falaremos, logo a seguir:

2.1.2 Funções Universais de Administração
FAYOL (1994), preconiza os cinco elementos da administração, hoje conhecidos
com Funções Universais da Administração, como sendo:
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•

Previsão (ibid., 65): “A máxima ‘governar é prever’ dá uma idéia da
importância que se atribui à previsão no mundo dos negócios. Prever, aqui,
significa ao mesmo tempo calcular o futuro e prepará-lo; é, desde logo, agir”.

•

Organização (ibid., 77): “Organizar uma empresa é dotá-la de tudo o que é
útil a seu funcionamento: matérias-primas, utensílios, capitais e pessoal”.

•

Comando (ibid., 120): “Constituído o corpo social, é preciso fazê-lo funcionar:
eis a missão do comando”.

•

Coordenação (ibid., 126): “Coordenar é estabelecer a harmonia entre todos
os atos de uma empresa de maneira a facilitar o seu funcionamento e o seu
sucesso”. Entre outras citações a respeito da coordenação, assim se refere o
autor (ibid., 126): “É equilibrar as despesas e os recursos financeiros, o vulto
dos imóveis e dos utensílios... as vendas e a produção”.

•

Controle (ibid., 130): “Numa empresa, o controle consiste em verificar se tudo
corre de acordo com o programa adotado, as ordens dadas e os princípios
admitidos”.

Já se vão quase cem anos dos ensinamentos de Henry Fayol, e seus conceitos e
ensinamentos persistem até hoje. Pesquisadores, estudiosos, autores de livros de
administração, de todas as nacionalidades, se debruçam sobre suas idéias originais,
aprimorando-as, porém, algumas vezes, rotulando-as de outra forma, mantendo, no
fundo, o mesmo sentido original. São como a boa música, sempre atual e na moda.

WELSCH (1983:29), acrescenta mais uma função, qual seja a Formação da
equipe de pessoal da organização, imprescindível para as ações das organizações
do terceiro setor, mormente pelo caráter de voluntariado, e que consiste na ação de
“avaliar e definir as necessidades de recursos humanos compatíveis com os objetivos e
planos da empresa; empregar indivíduos competentes e desenvolver programas para
aumentar suas competências”. O termo empregar indivíduos não se refere
necessariamente à relação de emprego, mas, ao “voluntariado”, um dos papéis mais
importantes nas empresas do terceiro setor.
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Daremos, a seguir, mais destaque às funções de planejamento e controle, uma
vez que são os direcionadores essenciais de um sistema de informação, voltado para
a decisão.
a)

Planejamento

TENÓRIO (2001:22), define o planejamento como sendo a ação de determinar a
finalidade e os objetivos da organização e prever as atividades, os recursos e os meios
que permitirão atingi-los ao longo de um período de tempo determinado. E enfatiza,
(ibid., 27) “é o processo de estabelecer antecipadamente a finalidade da organização,
escolher objetivos e prever as atividades e os recursos necessários para atingi-los”.

Para BATEMAN & SNELL (1998:28), “planejar é especificar os objetivos a serem
atingidos e decidir antecipadamente as ações apropriadas que devem ser executadas
para atingir esses objetivos”.

Explica WELSCH (1983:22), que o planejamento e o controle de resultados estão
especialmente relacionados com o sistema contábil da empresa, ocorrendo essa
ligação nos seguintes sentidos:
•

a contabilidade fornece os dados históricos para fins de análise no
desenvolvimento dos planos da organização;

•

o componente financeiro de um plano de resultados geralmente é
estruturado de acordo com um formato contábil; e,

•

os dados efetivamente utilizados na avaliação de desempenhos são
fornecidos em grande parte pelo sistema contábil.

Diz ainda o autor (ibid., 22), que um método de planejamento e controle
financeiro poderá ser de “particular relevância”, se baseado nos conceitos de
planejamento de resultados, contabilidade por níveis e áreas de responsabilidade,
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contabilidade por margem de contribuição, custo-padrão, orçamentos variáveis de
despesas e relatórios de desempenho operacional.

Como a transparência é fundamental para as organizações do terceiro setor,
uma vez que, sem ela, não há credibilidade nos gestores, e, conseqüentemente nas
organizações dirigidas por estes, todos os conceitos enumerados por Welsh, retro, são
de suma importância, exceto a letra “d”.

b)

Controle

No que se refere ao controle, TENÓRIO (2001:22) considera a ação de comparar
os objetivos estabelecidos e os recursos previstos com os resultados atingidos e os
recursos realmente gastos, a fim de se tomar medidas que possam corrigir ou mudar os
rumos fixados.

O controle é ferramenta essencial na busca da eficiência, eficácia e efetividade,
conceitos que trataremos mais adiante.

Para CRUZ (1991), “em sua essência, a organização produtiva, seja qual for seu
tamanho, espécie e sistema produtivo a que pertença, enfrenta o desafio econômico,
simbolizando a dicotomia `recursos versus necessidades limitadas´. (...) Considerando
que as empresas são agentes econômicos e, que a atividade econômica caracteriza-se
pela necessidade de agregação de valor aos fatores produtivos em função de sua
escassez, podemos dizer que a empresa deve ser eficaz na execução de suas
atividades, agregando o maior valor possível na utilização dos recursos”.

CASSARO (1988:2-3), diz, entre outros, que “... uma empresa apenas poderá ter
sucesso se existir:
•

uma conceituação clara do objetivo a ser atingido;
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•

um planejamento global e uma organização tal que permita, mediante o
emprego dos recursos necessários, cumprir o objetivo; e,

•

uma sistemática de controle, prevista e determinada pelo planejamento,
capaz de medir os resultados reais contra os planejados e, mediante um
sistema correto de feedback, possibilitar a adoção de medidas
necessárias à correção de possíveis desajustes”.

Entre as teorias da administração, a de sistemas deu atenção especial ao
controle. É o que veremos a seguir, numa visão das abordagens da administração, que
perduram até hoje.

2.1.3 Abordagens da administração
As principais teorias que influenciaram o pensamento administrativo, enfatizando,
ora as tarefas, a estrutura, as pessoas, o ambiente, a tecnologia, foram, em síntese, as
mostradas na Figura 02.

Entre as abordagens ou enfoques das teorias administrativas, a Abordagem de
Sistema Aberto, da Teoria da Contingência, conhecida como Teoria de Sistemas, é a
que mais se aproxima do “Sistema Empresa”, tenha esta, finalidade lucrativa ou não e
pertença a qualquer um dos três setores, já citados anteriormente.

No âmbito da Teoria de Sistemas, segundo BERTALANFFY (1975:25), “existem
modelos, princípios e leis que se aplicam a sistemas generalizados ou suas subclasses,
qualquer que seja seu tipo particular, a natureza dos elementos que os compõem e as
relações ou forças que atuam entre eles”.
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Figura 02 – Síntese das principais teorias administrativas
Bloco 1 : Pré-Sistemas

Bloco 2 : Sistemas

Bloco 3 : Pós-Sistemas
FASE 1

Abordagem Clássica
-

Administração científica

1950 – Abordagem neoclássica

-

Fisiológica e anatômica

1960

-

Burocracia

desenvolvimento organizacional

–

Abordagem

do

1970 – Abordagem contingencial
Abordagem

das

relações

humanas

TEORIA GERAL DOS
SISTEMAS

Abordagem estruturalista

Uma

visão

crítica

das

teorias

administrativas centrada no homem

FASE 2
1980 – Qualidade total

Abordagem

1990 – Reengenharia

comportamentalista

Uma visão crítica e uma proposta
resolutora: a ReAdministração

Fonte: Caravantes (2003:37)
CATELLI (2001:38) ensina que,

Sob o enfoque da Teoria dos Sistemas, a empresa caracteriza-se como um
sistema aberto e essencialmente dinâmico, isto é, como um conjunto de elementos
interdependentes que se interagem entre si para a consecução de um fim comum, em
constante inter-relação com seu ambiente.

Para OLAK (2000:43), “a interação das organizações do terceiro setor com os
ambientes remoto e próximo, se dá pela obtenção dos recursos (pessoal, materiais,
dinheiro, tecnologia, informações, dentre outros) utilizados pela entidade na execução
de suas atividades de apoio (administração, manutenção, marketing, etc.) e atividades
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principais (filantropia, esporte, lazer, religião, cultura, educação, saúde, etc.), gerando,
assim, o que denominamos de “produto social”, ou seja, pessoas atendidas.

CARAVANTES

(2003:98-101)

enumera

os

seguintes

componentes

e

características de um sistema:
•

insumos (entradas, “imputs”): constituem a energia importada para o
funcionamento do sistema: recursos materiais, humanos, financeiros e
tecnológicos;

•

processamento (“throughput”): “...estruturação ou ‘arrumação’ que lhe
permitirá transformar os insumos recebidos em algo desejável e
esperado”;

•

exsumos (produto, “output”): os insumos, após serem processados, serão
transformados num produto ou exsumo, que será colocado no meio
ambiente;

•

entropia: é a tendência que têm os organismos no sentido da
desagregação;

•

homeostase: é o oposto da entropia;

•

retroalimentação (realimentação, “feedback”): é a capacidade de o
sistema reajustar sua conduta em função de desempenho já ocorrido;

•

decomposição do sistema em subsistema: “... a empresa considerada
como sistema é composta de vários sistemas – ou departamentos – que
por sua vez são compostos de outros subsistemas – as seções – e assim
por diante.

Na verdade, planejamento e controle andam sempre juntos e percorrem todas as
fases de um sistema e de seus subsistemas. Para que haja o controle é necessário o
planejamento deste e o próprio controle do controle. O mesmo ocorre quanto ao
planejamento, à coordenação, à execução e ao comando. Tudo para que a organização
seja eficaz, ou seja, que tenha eficiência, eficácia e efetividade, conceitos que veremos
a seguir.

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

31

2.1.4 O que é ser eficaz
OLIVEIRA (1997:36) trata os elementos eficiência, eficácia e efetividade, como
essenciais para a gestão e os relaciona às ações que dão forma a essas medidas,
como mostrado na Figura 03.

Eficiência (meios disponíveis para se fazer as coisas), eficácia (atingimento dos
objetivos propostos) e efetividade (capacidade de atender às expectativas do ambiente
externo), são fatores decisivos e determinantes à imagem, à sobrevivência e à
continuidade das organizações. O maior ou menor grau de importância dada pelos
gestores a esses fatores, depende do processo de decisão direta destes, sempre
presente nas organizações, e que será assunto do próximo tópico.

Figura 03 – Eficiência, eficácia e efetividade
Elementos

Eficiência

Eficácia

Efetividade

Ações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fazer as coisas de maneira adequada
Resolver problemas
Salvaguardar os recursos aplicados
Cumprir o seu dever
Reduzir custos
Fazer as coisas certas
Produzir alternativas criativas
Maximizar a utilização dos recursos
Obter resultados
Aumentar o lucro
Manter-se no ambiente
Apresentar resultados globais positivos ao longo do
tempo (permanentemente)

Fonte: OLIVEIRA (1997:36)
2.1.5 Decidir ou Decisão ou Tomar Decisões
Se considerarmos o momento presente de uma empresa ou organização, em
todos os sentidos, este representa o reflexo de decisões tomadas no passado. Daí, a
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importância do planejamento, do controle, da organização, do sistema de informação e
da comunicação da decisão, voltados para o apoio à decisão e à gestão.

Decidir está relacionado diretamente a tomar atitude, posicionar-se frente a
situações planejadas, não planejadas, adversas ou não, com o máximo de informações
possíveis e em função de alternativas previamente estudadas, analisadas ou não, não
se furtando ao risco de acertar ou errar, e comunicando a decisão tomada. Preferimos a
palavra situações ao invés de problemas, comumente usada, por serem as situações
normalmente esperadas enquanto os problemas advém de situações indesejadas e não
previstas.

GUERREIRO (1989:56), relaciona o processo de decisão ao ciclo operacional de
planejamento, execução e controle, conforme se pode ver, a seguir:
•

•
•

Caracterização da necessidade de decisão ou definição do
problema
Formulação do objetivo e das alternativas de ação
Obtenção de informações relevantes, necessárias às
alternativas de solução
Avaliação e classificação das alternativas em termos de
contribuição para o alcance do objetivo
Escolha da melhor alternativa de ação
Implementação da alternativa escolhida (ação)

•
•

Avaliação dos resultados
Implementação de medidas corretivas necessárias

•
•
Planejamento
Execução
Controle

•

Para BATEMAN & SNELL (1998:95), o processo de tomada de decisões envolve
seis estágios, como se pode ver na Figura 04.

As teorias de administração, conceitos e processos de gestão, vistos
anteriormente, ganharam, nos últimos anos, mais corpo, por assim dizer, ou foram
aperfeiçoados com os chamados conceitos modernos de gestão e controladoria, que
veremos, a seguir.
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Figura 04 - Os estágios da tomada de decisão

Identificação
e diagnóstico
do problema

Geração de
soluções
alternativas

Avaliação
das
alternativas

Escolha

Implementação
da
decisão

Avaliação
da
decisâo

Fonte: Bateman & Snell (1998:95)
2.1.6 Gestão e controladoria
É certo que a competição no ambiente empresarial, hoje, mais do que nunca, é
acirrada, seja em função dos mercados, dos produtos, das tecnologias. Esse ambiente
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dinâmico faz que as empresas estejam em contínuo processo de mudança
organizacional, no sentido de, também, dinamizarem os processos de gestão.
Filosofias, missões, estratégias, táticas, técnicas, modelos de gestão, têm
dominado, mormente nos últimos anos, os ambientes governamentais, empresariais e,
como não poderia deixar de ser, o terceiro setor.
Segundo AULETE1, gestão, s.f. gerência, administração, ação de gerir.
a)

Gestão
Para CRUZ (1991:38), “gestão é o processo de decisão, baseado em um

conjunto de conceitos e princípios coerentes entre si, que visa garantir a consecução da
missão da empresa”. CATELLI (2001:119) denomina esse conjunto de conceitos e
princípios de modelo de gestão, cuja importância está para a empresa assim como a
Constituição está para o País, como demonstrado na Figura 05.

Figura 05 – Visão sistêmica do modelo de gestão

Crenças e valores

Modelo de gestão
Princípios permanentes que orientam os gestores

Sistema
de
gestão

Sistema
organizacional

Sistema
social

Sistema
de
informação

Fonte: Catelli (2001:119)
1

AULETE, Caldas. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. 5ª ed. Rio de Janeiro: Delta, 1987.
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b)

Controladoria
As perguntas que se faz há muito tempo, sobre a contabilidade tradicional, são,

basicamente, as seguintes: a contabilidade tradicional serve para a tomada de decisão?
ou, a contabilidade tradicional é feita apenas para fins fiscais?

Ambas as perguntas podem ter como resposta o “sim” ou “não”. Não podemos
nos esquecer que a informação contábil é requerida por um usuário (dono da empresa,
sócio, quotista, acionista, associado, fornecedor, banco, fisco, etc.), a quem caberá
decidir o que fazer ou não fazer com ela. E, se quiser as informações contábeis apenas
para fins fiscais? E, se as informações contábeis, ao seu ver, forem ineficientes para a
tomada de decisão? E, se forem eficientes, entretanto, não chegarem em tempo hábil
para serem utilizadas pelos gestores?

JOHNSON & KAPLAN (1987:24) afirmam que “os atuais sistemas contábeis para
a administração são inadequados para o meio ambiente”.
Embora a contabilidade esteja alicerçada em pressupostos, princípios,
convenções, e uma ampla e permanente base conceitual, ainda assim fornece
informações de ordem financeira, econômica e física, com base no passado. Essas
informações, em nenhum momento deixam de ser importantes, entretanto, as empresas
e organizações necessitam de algo mais para o planejamento, controle, e atingimento
de suas metas, objetivos e missões.

Daí, a controladoria, que, segundo CATELLI (2001:344), “não pode ser vista
como um método, voltado ao como fazer. Para uma correta compreensão do todo,
devemos cindí-la em dois vértices: o primeiro como ramo do conhecimento responsável
pelo estabelecimento de toda base conceitual, e o segundo como órgão administrativo
respondendo pela disseminação de conhecimento, modelagem e implantação de
sistemas de informações”.
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Explica o autor (ibid., 344-345) explica o que é ramo do conhecimento e órgão
administrativo:
a)

Ramo do conhecimento: (...) apoiada na Teoria da Contabilidade e numa

visão multidisciplinar, é responsável pelo estabelecimento das bases teóricas e
conceituais necessárias para a modelagem, construção e manutenção de Sistemas de
Informações e Modelo de Gestão Econômica, que supram adequadamente as
necessidades informativas dos Gestores e os induzam durante o processo de gestão,
quando requerido, a tomares decisões ótimas.

b)

Unidade Administrativa: (...) é responsável pela coordenação e

disseminação desta Tecnologia de Gestão – quanto ao conjunto teoria, conceitos,
sistemas de informações – e também, como órgão aglutinador e direcionador de
esforços dos demais gestores que conduzam à otimização do resultado global da
organização.

Figura 06 – Modelo de gestão de controladoria: Inter-relacionamento
Modelo
de
gestão

Sistema
social
(gestores)

Sistema
de
informação

Controladoria

Sistema
físico

Fonte: Catelli (2001:271)
Entende o autor (ibid., 271) que a controladoria, guardiã dos conceitos de
mensuração econômica da empresa, ao desenvolver um sistema de informação, deve
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atentar tanto para os princípios do modelo de gestão como para o sistema físicooperacional (Figura 06).

Segundo o mesmo pensador (ibid., 271), o modelo de gestão define, em sentido
amplo, a necessidade de informação requerida para a tomada de decisão; a partir daí, é
possível discutir qual sistema de informação é mais adequado àquele modelo e,
também, qual a tecnologia de informática mais apropriada para apoiar o sistema de
informação requerido.

2.1.7 O futuro é hoje (novo milênio, conhecimento, informação, tecnologia,
globalização, preocupação com o ambiental e social)

Conforme ALCÂNTARA (2000:30), “uma varredura futurologista sobre a
administração aponta três pilares que certamente irão condicionar o desenho
organizacional e as relações entre os indivíduos e as organizações nos próximos anos:
a sociedade do conhecimento, o avanço tecnológico e a globalização.

Quanto à sociedade do conhecimento, (ibid., 49) enfatiza que o conhecimento é
o grande recurso do final do século passado e início deste, e que os “os setores
intensivos

de

conhecimento

se

tornam

o

escoadouro

do

emprego

para

empreendedores, cientistas, educadores, técnicos, profissionais de informática e
consultores”.

No que se refere ao avanço tecnológico, (ibid., 52) determina que o
“conhecimento faz a tecnologia progredir”, colocando os pilares do conhecimento e da
tecnologia juntos e estreitamente relacionados.

Relativamente à globalização, (ibid., 53) coloca que é “algo que se sente sem se
saber o que é realmente”, manifestando-se na administração através da eliminação de
fronteiras tecnológicas e internacionais, determinando às organizações sua colocação
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em um mundo sem fronteiras, obrigando-lhes a voltarem-se para fora e refletir sobre
sua posição no mundo.

A atitude de se posicionar, marcar posição, com conhecimento, tecnologia,
informação, globalização, são fatores imprescindíveis para a sobrevivência das
organizações do terceiro setor, entre elas os CTGs, incluindo-se no mundo dos
negócios de forma agressiva em relação à obtenção de recursos, indispensáveis à
continuidade de suas atividades.

Acrescente-se ao conhecimento, à tecnologia e à globalização, a informação,
fator de suma importância nesse novo milênio, indispensável no trato dos negócios
domésticos e globalizados, de empresas e organizações com e sem finalidade lucrativa.

Entretanto, a informação nem sempre está disponível ou, estando, seu custo, as
vezes, é inviável para obtê-la. De qualquer forma, o administrador tem que decidir, com
a informação disponível no momento. Não cabe ao administrador, sob hipótese alguma,
se eximir de tomar decisões e, conseqüentemente, de correr riscos.

Como bem diz CATELLI (2001:125), “... qualquer decisão envolve um conjunto
de expectativas quanto ao ambiente futuro; ... sendo que o tomador de decisão não tem
controle sobre as variáveis ambientais e, mesmo sobre as variáveis de decisão, o
gestor tem controle apenas sobre parte destas, no entanto, tem influência e
responsabilidade pelo seu impacto no patrimônio da empresa”.

2.2

A informação contábil como instrumento de avaliação para tomada de
decisão
A contabilidade é ou deveria ser a alma da empresa em termos de informação,

pois é através dela que se tem uma visão de conjunto. Na descontinuidade de uma
empresa, não é com base nas informações contábeis que o juiz decide sobre decretar
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ou não o regime falimentar? Entretanto, a recíproca nem sempre é verdadeira quando
se trata da informação contábil na continuidade, pressuposto básico da contabilidade.

O empresário, muitas vezes não dá o devido valor à informação contábil, entre
outras razões, porque não a entende, não conhece suas dimensões, não sabe o que
fazer com ela, não se interessa por ela pois não reflete, de nenhum modo (financeiro ou
econômico), as atividades e o patrimônio que administra. É o caso dos que vêem a
contabilidade apenas como mais uma exigência fiscal.

A informação contábil não deveria ser usada para aumentar a eficácia
empresarial, diminuindo as incertezas e o risco?
MAURO (1991:16-17), em sua dissertação de mestrado, afirma:

“Já há pelo menos três décadas, o conceito de eficácia empresarial vem sendo
abordado unanimemente por autores de administração geral, contabilidade gerencial e
orçamentos, como algo essencial para o futuro dos empreendimentos, principalmente
em função da crescente turbulência do ambiente econômico”.

SANTOS (1993:24-25), em sua tese de doutorado, quando trata dos aspectos da
informação contábil, nos diz:

“As informações contábeis são destinadas basicamente a dois tipos de usuários:
o usuário interno que as utiliza como ferramenta de trabalho ou como instrumento de
gerência que auxilia na condução e operação da empresa; o usuário externo que busca
verificar nas informações contábeis dados que possam auxilia-lo em suas decisões ou
até para obtenção de simples informações. (...)
Todos os tipos de usuários são importantes, porém quer nos parecer que se
apenas um usuário tivesse que ser escolhido para ter acesso ás informações contábeis
esse teria que ser o ‘usuário interno’. Não conseguimos conceber que, por exemplo, um
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empresário possa manter toda a estrutura necessária para a obtenção de informações
contábeis, apenas para recolher impostos aos cofres do Estado”.
Infelizmente, essa é a dura realidade. Inúmeras são as empresas que mantém, a
altos custos, estruturas voltadas para recolher menos impostos e burlar o fisco,
inclusive com a contratação de consultorias especializadas em engenharia fiscal.

Não é essa a realidade dos Centros de Tradições Gaúchas, cujos relatórios das
atividades são fidedignos, já que não há, por parte dessas entidades, a intenção de
enganar ninguém, pois o tradicionalismo está alicerçado em fortes pilares de moral,
ética e cidadania.

2.2.1 Evolução dos objetivos da contabilidade e da informação contábil
MARION (1986:23) conta que “Os primórdios da Contabilidade resumem-se
praticamente no homem primitivo contando (inventariando) seu rebanho. O homem,
cuja natureza é ambiciosa, não se preocupa apenas com a contagem de seu rebanho,
mas – o que é mais importante – com o crescimento, com a evolução do rebanho e,
conseqüentemente, com a evolução de sua riqueza. Assim, ele faz inventários em
momentos diferentes e analisa a variação de sua riqueza”.

O método utilizado para contar os rebanhos contam que era feito através de
pedras, que eram colocadas dentro de pequenos sacos. Na próxima contagem que era
feita fazia-se, então, a comparação: se o número de pedras fosse maior na segunda
contagem, havia o aumento de riqueza; se fosse menor, ocorria o decréscimo desta.

Portanto, os dois objetivos iniciais da contabilidade, que perduram até hoje, são:
controlar o patrimônio e medir o lucro.
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Todavia, o marco inicial relevante para a contabilidade em termos de literatura,
ocorreu em 1494, com o Frei Luca Pacioli, explicitando causa e efeito do fenômeno
patrimonial, através da consolidação das partidas dobradas e dos termos débito e
crédito.

A contabilidade sempre procurou acompanhar o desenvolvimento econômico e
social, entretanto, não conseguindo, em nenhum momento, antecipar-se a eles.

IUDÍCIBUS e MARION (2002:53) nos ensinam que “O objetivo da Contabilidade
pode ser estabelecido como sendo o de fornecer informação estruturada de natureza
econômica, financeira, e, subsidiariamente, física, de produtividade e social, aos
usuários internos e externos à entidade objeto da Contabilidade”. E complementam
(ibid., 53): “informação estruturada significa que a Contabilidade não fornece dados e
informações de forma dispersa e apenas seguindo as solicitações imediatas dos
interessados, mas sim o faz de maneira estruturada dentro de um esquema de
planejamento contábil em que um sistema de informação é desenhado, colocado em
funcionamento e periodicamente revisto, tendo em vista parâmetros próprios”.

Em função de que a informação contábil é estruturada e planejada, se reveste de
determinadas qualidades e características, tratadas a seguir.

2.2.2 Qualidades e características da informação contábil
A informação contábil, normalmente expressa através de relatórios que
apresentam uma grande quantidade de números (valores), títulos representativos da
natureza dos fatos econômicos envolvidos (atividades), comparativos entre datas ou
períodos (para fins de análises), sem muitas conclusões não numéricas ou explicativas,
reveste-se, na maioria das vezes, de formalidades legais, cujo entendimento não é
nada fácil para leigos no assunto. Até mesmo profissionais da área, as vezes têm
dificuldades de entender determinados relatórios contábeis e qual sua finalidade.
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HENDRIKSEN e BREDA (1999:92) citam três linhas de crítica à atual maneira de
se publicarem informações contábeis:
•

A primeira refere-se ao entendimento de que a Contabilidade é manipulada
pelos contadores, como em um jogo, onde os “contadores são responsáveis
por tomar conta do placar”, preparando as demonstrações contábeis de forma
a atender a todos os participantes ou interessados em razão de os mesmos
aceitarem as regras desses interessados de forma passiva;

•

Uma outra, que entende a Contabilidade como “uma arma ideológica no
conflito social sobre a distribuição de renda e riqueza”, considerando a
decisão para preparação de demonstrações contábeis tanto política quanto
técnica;

•

E uma terceira linha, a que critica o foco nos usuários, entendendo que, muito
embora atraente esse foco, não isenta a Contabilidade de dificuldades e
distorções para a apresentação das demonstrações contábeis, dada à
quantidade de usuários e seus múltiplos objetivos.

Quanto ao foco “usuário da informação contábil”, diretamente relacionado à
“tomada de decisão”, não é e nunca será possível satisfazer a todos os usuários, ao
mesmo tempo, haja vista a peculiaridade da informação ou detalhe desta que cada um
precisa para decidir o que fazer, mesmo no âmbito interno das organizações.

Por outro lado, a decisão envolve múltiplos fatores e não só os contábeis ou
gerenciais, mensurados financeira e economicamente. Nesse sentido, cabe ao
contadores manterem as informações contábeis e gerenciais disponíveis, dentro de
planos pré-concebidos, para que sejam úteis, relevantes, confiáveis, tempestivas,
compreensíveis, ou seja, dentro de suas características e limitações, ajudem ao gestor
a decidir sobre o que ou não fazer.
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Para que a “informação contábil” possa merecer a aceitação dos “usuários
internos e externos”, dentro e fora da empresa, é necessário, porém, que se revista de
determinadas qualidades ou características, como as mencionadas a seguir:
•

compreensibilidade: a informação contábil deve ser compreendida pelo

usuário (receptor) em todos os seus aspectos conjunturais; esta qualidade da
informação está diretamente ligada à comunicação ou forma dela, sem a qual a
utilidade da informação (para a decisão) perde o verdadeiro sentido.

Consoante DIAS FILHO & NAKAGAWA (2000:4), “o valor das informações
depende da capacidade que estas tenham de melhorar o conhecimento sobre
determinada realidade, reduzindo riscos e incertezas, de tal maneira que seus
destinatários se sintam mais apoiados no processo decisório”.
•

relevância: a informação contábil para ser considerada relevante e,

portanto, “útil ao seu usuário”, deve influenciar as decisões deste, na avaliação de
eventos passados, presentes ou futuros, comparando projeções e corrigindo-as, se
necessário. Utilizamos a palavra “usuário” no singular, haja vista que, a mesma
informação pode, ao mesmo tempo, ser relevante para um, enquanto que, para outro
não tem a menor importância.

Nos ensinam HENDRIKSEN & BREDA (1999:97) que a informação considerada
relevante é aquela “pertinente à questão sendo analisada”, ou seja, a relevância deverá
ser mensurada considerando o objetivo da informação.
•

confiabilidade: compreende-se como confiável e, portanto, passível de

utilidade para o usuário, a informação contábil correta, ou seja, sem vícios, erros,
entrelinhas, enganos, “segundas intenções”, que possam levar a uma decisão
equivocada ou errônea.
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A confiabilidade está diretamente ligada à credibilidade e esta última ao próprio
relacionamento entre os indivíduos, cuja base é o respeito e a amizade.

Dentro da teoria da contabilidade a confiabilidade encontra respaldo no chamado
enfoque ético que, segundo os mesmos autores (ibid., 25), “(...) dá ênfase aos
conceitos de justiça, verdade e eqüdade.
•

comparabilidade:

a

comparação

entre

informações

contábeis,

financeiras, econômicas, físicas, de produtividade, podem se dar de duas formas:
interna, em relação aos números da própria empresa ou organização e, externa,
quando comparados com empresas do mesmo segmento ou com outras entidades.

MARTINS e ASSAF NETO (1996:235), assim se manifestam: “(...) é necessário
efetuar uma comparação temporal e setorial. A comparação temporal envolve conhecer
a evolução desses indicadores nos últimos anos (normalmente, de 3 a 5 anos) como
forma de se avaliar, de maneira dinâmica, o desempenho da empresa (por exemplo, se
foi compatível com o planejado pela sua direção) e as tendências que servem de base
para um estudo prospectivo. A comparação setorial é desenvolvida através de um
confronto entre os resultados da empresa em análise com os seus principais
concorrentes e, também, com as médias de mercado e de seu setor de atividades”.
•

tempestividade: as informações e demonstrações contábeis, para serem

úteis aos usuários, devem ser elaboradas em tempo hábil, caso contrário, de nada
servirão aos propósitos de auxílio às decisões.
•

integralidade: a informação contábil deve compreender todos os

elementos relevantes sobre o que se pretende revelar ou comunicar, não dando
margem a dúvidas sobre relatórios, demonstrações contábeis, notas e outras
informações, sob pena de se adentrar no campo da não confiabilidade.
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2.2.3 Limitações da informação contábil como instrumento de gestão
Militando, já há alguns anos, na área do ensino da contabilidade e finanças, é
freqüente, no início de cada semestre ou ano letivo, mormente quando os cursos são
de administração, ouvirmos da maioria dos alunos que “têm horror à matemática”.
Quando se trata de matemática financeira, então, as reclamações (choradeiras)
alcançam um número maior de alunos, mesmo os que já tiveram essa disciplina (por
ser pré-requisito de outras), tendo, inclusive, sido considerados aprovados.

Muitas pessoas, inclusive profissionais da área e de outras áreas afins e,
também, empresários, consideram a informação contábil um tanto quanto complexa,
pelo fato de não conseguirem associar que para cada origem de recurso há uma ou
mais aplicações e vice-verso. É o que costumo chamar de “pensamento Saci”, ou seja,
“de uma perna só”. Quando provocado, explico esse fato, citando a primeira função
econômica da moeda, qual seja, “instrumento de troca”. Se comprarmos um bem em
dinheiro, por exemplo, uma camisa, entregamos o dinheiro que temos no bolso em
troca da camisa. Ao contrário, o lojista, recebe o dinheiro e em troca nos entrega a
camisa.

A linguagem contábil também é considerada por muitos uma limitação para o
entendimento da informação. Quando isso acontece, certamente foi esquecido o maior
beneficiário da informação, ou seja, o “usuário interno”, no momento do desenho do
sistema de informação e planejamento dos relatórios contábeis, financeiros, gerenciais,
de custos, etc. No caso do usuário externo, como já dissemos anteriormente, difícil
satisfazer a necessidade de todos com relatórios padronizados internamente. Por isso
os relatórios contábeis e financeiros previstos na legislação vigente.

O descrédito da contabilidade, mormente nas pequenas e médias empresas, é
função direta do próprio objetivo desta, na maioria das vezes, feita para atender
finalidades legais e fiscais. Na verdade, nesses casos, os números contábeis e
financeiros não refletem nem de perto a realidade da entidade. Até porque, muitas
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vezes, fazem parte de verdadeiras engenharias financeiras e contábeis destinadas
somente ao fim de se pagar menos impostos.

A tempestividade é outro fator de descrédito da contabilidade e da informação
contábil. Porém, quem tudo quer tudo pode. Tudo parte da vontade de querer fazer as
coisas acontecerem. Se for da vontade do empresário (dono, usuário) que a informação
esteja à disposição em tempo hábil (real), pois será de suma importância para decidir
sobre alguma coisa, terá a informação, basta que invista em um sistema de informação
computadorizado (banco de dados) e integrado.

Nesse sentido, ensina-nos IUDÍCIBUS (2000:19): “(...) construção de um “arquivo
básico de informação contábil”, que possa ser mais utilizado, de forma flexível, por
vários usuários, cada um com ênfases diferentes neste ou naquele tipo de informação,
neste ou naquele princípio de avaliação, porém extraídos todos os informes do arquivo
básico ou “data-base” estabelecido pela Contabilidade”.

2.3

Fundamentos da contabilidade
Quando tratamos das Abordagens da Administração, no item 2.1.3, retro,

elencamos vários conceitos e características da Teoria de Sistemas. Neste tópico
trataremos especificamente da Contabilidade, sob a ótica de Sistema Contábil, voltado
para geração de informação para tomada de decisão.
2.3.1 O sistema contábil

Fazendo parte de um “sistema de informação” (Figura 06), o sistema contábil ou
sistema de informação contábil pressupõe ações planejadas e coordenadas dos
componentes dos sistemas e sub-sistemas contábeis, com objetivos bem definidos de
geração e comunicação de informações (contábeis, financeiras, econômicas, fiscais,
etc.), para auxiliar a gestão no processo de tomada de decisões internas (donos,
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diretores, gerentes, funcionários, etc.) e subsidiar as decisões de usuários externos
(acionistas, fornecedores, concorrentes, mercado, bancos, etc.).

a)

Conceitos, características e componentes de um sistema
BIO

(1985:18),

considera

sistema

como

“um

conjunto

de

elementos

interdependentes, ou um todo organizado, ou parte que interagem formando um todo
unitário e complexo” – destacando que “uma empresa excede a ‘soma’ de atividades
isoladas, tais como: vender, comprar, controlar pessoal, produzir, pagar e receber. (...)
Ela deve ser considerada como algo mais do que meros componentes reunidos, de
forma estática, através de uma estrutura de organização. É necessário conceituá-la
como um sistema de partes estreitamente relacionadas, com fluidez dinâmica”.

BEER (1969:25), apresenta-nos uma definição genérica de sistema: “qualquer
coisa que consiste em partes unidas entre si pode ser chamada de sistema”. E cita as
seguintes características, comuns aos sistemas: compõem-se de partes ou elementos
que se relacionam de forma a constituir um todo; possuem um objetivo ou uma razão
que integra e justifica a reunião de suas partes; e, delimitam-se em determinado
contexto, apesar da possibilidade de serem decompostos ou compostos de forma a
permitir o estudo de suas interações com elementos externos ou entre elementos
internos.

Quanto aos componentes de um sistema, OLIVEIRA (1995:31-32) assim os
define:
•

objetivos do sistema;

•

entradas do sistema;

•

processo de transformação;

•

saídas do sistema;

•

controles e avaliação do sistema;

•

retroalimentação, realimentação ou feedback do sistema.
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De qualquer forma, quando falamos em sistema, automaticamente associamos
este termo a alguma coisa com função de conjunto, composta de elementos que
compõem o próprio sistema, cuja finalidade é produzir algo (bens, serviços, informação,
etc.) e para alguém (usuário).

b)

Sistema de informação contábil e o verbo contar
Um sistema contábil, organizado e estruturado, pode ser compreendido de uma

forma bastante clara e simples, através da Figura 07, que relaciona a palavra
“contabilidade” com o verbo “contar".

Figura 07 – O substantivo contabilidade e o verbo contar

CONTABILIDADE

CONTAR

CONTAR

CONTAR

MENSURAR

COMUNICAR

CONFIAR

FLUXO OPERACIONAL

DESEMPENHOS

DELEGAÇÃO DE
AUTORIDADE

FLUXO ECONÔMICO

RENTABILIDADE

QUITAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE

FLUXO FINANCEIRO

LIQUIDEZ

Fonte: KASSAI (et. al. 1999:129)
Nos ensinam KASSAI et. al. (1999:128-129):“Ao observarmos em um dicionário
da língua portuguesa os diversos significados do verbo contar, podemos fazer as
seguintes reflexões:

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

49

•

Contar no sentido de MENSURAR: quantificar em números, fazer contas,
calcular, estabelecer uma correspondência biunívoca do conjunto dos
números com elementos de outros conjuntos, etc,;

•

Contar no sentido de COMUNICAR: contar a alguém, fazer narração de fato
ou acontecimento, referir, relatar, etc.; e,

•

Contar no sentido de CONFIAR: contar com alguém, ter esperança,
esperar, tencionar, levar em conta, considerar, dispor de, estar na
expectativa”.

Os mesmos autores (ibid., 130) explicam os significados da Figura 07, da
seguinte forma:
•

MENSURAR: avaliar os eventos e acontecimentos do ambiente empresarial
em toda sua extensão, não apenas no ambiente físico onde as coisas
realmente acontecem (fluxo operacional), mas também os aspectos inerentes
aos pagamentos e recebimentos de valores, captações e aplicações de
recursos (fluxo financeiro) e, principalmente, a contribuição que todos os
esforços irão proporcionar para agregar valor à empresa.

•

COMUNICAR: não simplesmente por meio de palavras ou relatórios formais,
mas a contabilidade pode assumir papel importante no sistema de
comunicação de uma empresa, tornando-se linguagem comum entre seus
gestores e colaboradores.

•

CONFIAR: a implementação de um sistema contábil ou de informações
gerenciais (realmente útil no processo decisório e na gestão econômica) de
uma empresa dificilmente terá êxito se não houver a complementação dos
aspectos de confiança e envolvimento das pessoas. A contabilidade assume
esta dimensão quando se envolve no processo de delegação de autoridade e
quitação de responsabilidade em uma empresa.
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Seguindo a linha de pensamento voltada para a informação contábil gerada a
partir de um sistema contábil, apresentamos na Figura 08, um modelo de Sistema
Contábil, cujo objetivo é gerar informações para auxiliar os usuários (internos e
externos) nas tomadas de decisões.

Figura 08 - Sistema Contábil
ENTRADAS
Documentos
Informações
Normas contábeis
Legislação Societária
Legislação Fiscal

FATOS ECONÔMICOS,
FINANCEIROS,
ADMINISTRATIVOS,
E ALGUNS ATOS

PROCESSAMENTO
Classificações
Plano de Contas
Registros obrigatórios
Conciliações
Processamento
de dados
Matemática
Estatística
Economia
Português
Direito

CONTABILIDADE

SAÍDAS
Balancetes
Balanços
Dem. Do Resultado
DOAR
Demonstração de
Lucros/Prej. Acum.
Demonstração das
Mutações do PL
Demonstração do
Fluxo de Caixa
Análises
Relatórios

USUÁRIOS
Internos
Administração
Funcionários
Dono(s) da empresa
Externos
Acionistas/sócios
Fornecedores
Bancos
Governos (Fisco)
I.B.G.E.
ONGs
Concorrentes
"TOMADA DE DECISÃO"

"INFORMAÇÃO"

FEEDBACK
RETROALIMENTAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor deste trabalho

O sistema proposto compreende:

a) Entradas: refere-se à captação e organização dos dados, gerados a partir de
fatos econômicos, financeiros e administrativos, e alguns atos (ex.:contratos de
seguros), obtidos através de documentos, informações, normas contábeis e
legislação aplicável;
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b) Processamento: trata da execução dos procedimentos contábeis e financeiros,
através da contabilidade, tais como, classificações das operações em função de
um plano de contas pré-estabelecido, registros obrigatórios e conciliações;
c) Saídas: é a geração da informação propriamente dita, comunicada por meio de
relatórios (balancetes, balanços, demonstração dos resultados, demonstração
dos fluxos de caixa, análises, etc.) aos usuários internos (donos, administração,
funcionários) e externos (acionistas, fornecedores, bancos, governo, etc.), para
seu auxílio no processo de tomada de decisão;
d) Feedback ou retroalimentação: é o processo de controle da informação
gerada para que não contenha erros ou vícios.

2.3.2 Estrutura conceitual da contabilidade
Toda a ciência em estudo tem como ponto de partida os objetivos a serem
alcançados e os limites de atuação do próprio estudo. Na ciência contábil isto não
ocorre de maneira diferente, como pretendemos demonstrar a seguir.

a)

Objetivos da contabilidade
Segundo

IUDÍCIBUS

(2000:19),

o

estabelecimento

dos

objetivos

da

Contabilidade pode ser feito na base de duas abordagens distintas: ou consideramos
que o objetivo da Contabilidade é fornecer aos usuários, independentemente de sua
natureza, um conjunto básico de informações que, presumivelmente, deveria atender
igualmente bem a todos os tipos de usuários, ou a Contabilidade deveria ser capaz e
responsável pela apresentação de cadastros de informações totalmente diferenciados,
para cada tipo de usuário.

O ponto de vista do mesmo autor (ibid., 19) diferencia-se dos dois citados e
repousa mais na construção de um “arquivo básico de informação contábil”, que possa
ser utilizado, de forma flexível, por vários usuários, cada um com ênfases diferentes
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neste ou naquele tipo de informação, neste ou naquele princípio de avaliação, porém
extraídos todos os informes do arquivo básico ou “data-base” estabelecido pela
Contabilidade.

Concordamos com o ponto de vista do autor citado, por várias razões, entre as
quais mencionamos as seguintes:
•

a entrada de dados no sistema contábil, obrigatoriamente deverá ser

planejada e estruturada, de forma a atender a todos os usuários; nesse sentido, os
usuários deverão participar no processo de planejamento das informações;
•

como a base de dados será a mesma para todos os usuários, os relatórios

contábeis, gerenciais e de controles internos, também deverão ser planejados e
estruturados, evitando-se a elaboração de relatórios paralelos, mais conhecidos como
levantamentos, frutos de ações não planejadas.

b)

Postulados contábeis
Segundo o dicionário GLOBO2, postulado, s. m., princípio ou fato reconhecido,

mas não demonstrado; princípio que se admite sem discussão, mas que não é tão
evidente como o axioma. Axioma, s. m., proposição evidente por si mesma.
IUDÍCIBUS (2000:46) afirma que “um postulado pode ser definido como uma
proposição ou observação de certa realidade que pode ser considerada não sujeita a
verificação, ou axiomática”. E continua: “normalmente, a categoria de postulado, em
Contabilidade, abarca uma área de atração mais ampla do que a da própria disciplina e
relaciona-se com certos aspectos “ambientais” ou que cercam o campo e as condições
em que a Contabilidade deve atuar”.

2

FERNANDES, Francisco, LUFT, Celso Pedro, GUIMARÃES, F. Marques. Dicionário Brasileiro Globo. 10ª ed. São Paulo: Globo,
1989.
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Palavras do mesmo autor (ibid., 47), “a esse respeito, os dois postulados mais
importantes para a Contabilidade, conforme referido por muitos autores, são: o
postulado da entidade contábil e o postulado da continuidade”.

•

Postulado da entidade contábil

IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (1995:67), assim enunciam este postulado:
“A Contabilidade é mantida para as Entidades; os sócios ou quotistas destas não se
confundem, para efeito contábil, com aquelas...”.

Sobre o assunto, IUDÍCIBUS (2000:47) cita MOONITZ (1961), em seu
Accounting Research Study nº 1, ... Esta entidade contábil pode ser uma pessoa física,
uma sociedade limitada, uma grande sociedade por ações, um grupo engajado em uma
atividade com finalidade de lucro ou não...

Na verdade, o nascimento biológico de uma empresa, com finalidade lucrativa ou
não, com objetivos econômicos, beneficentes, filantrópicos, sociais, culturais e outros,
requer providências jurídicas, econômicas, organizacionais e sociais, cujos registros
contábeis obrigatórios dos eventos realizados devem ser mantidos separadamente dos
relacionados às pessoas dos donos, sócios, acionistas, quotistas, associados e outras
pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, de outras entidades.

•

Postulado da continuidade das entidades

Os mesmos autores, IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (1995:70), assim se
referem quanto ao postulado da continuidade das entidades: “Para a Contabilidade, a
Entidade é um organismo vivo que irá viver (operar) por um longo período de tempo
(indeterminado) até que surjam fortes evidências em contrário ...”. E complementam: O
Postulado da Continuidade tem outro sentido mais profundo que é o de encarar a
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entidade como algo capaz de produzir riqueza, e gerar valor continuadamente, sem
interrupções. Na verdade, o exercício financeiro anual ou semestral é uma ficção
determinada pela necessidade de se tomar o pulso do empreendimento de tempos em
tempos.

O Postulado da Continuidade encontra fortes características nas pessoas
humanas, senão vejamos: as pessoas (entidades), seres vivos, sonham e buscam a
realização de seus sonhos e planos, pois acreditam na continuidade de suas vidas,
caso contrário não agiriam dessa forma. Do mesmo modo, as empresas (entidades),
organismos vivos, também buscam, através do planejamento e da implementação de
ações deste, o atingimento de suas metas, objetivos e missão, ou seja, de seus sonhos
e planos.

A descontinuidade da “entidade empresa” é a falência econômica e por fim
jurídica, enquanto a da “entidade pessoa humana”, é a falência múltipla dos órgãos
vitais.

c)

Princípios contábeis
Alicerçada a estrutura conceitual da Contabilidade nos Postulados ambientais, os

Princípios contábeis dão o embasamento necessário ao sistema de informação
contábil, atuando em cenários que podem ser simples ou complexos.

Os princípios contábeis geralmente aceitos e amplamente conhecidos, são os
seguintes:
•

O princípio do custo original como base de valor (registro inicial)

Segundo IUDÍCIBUS (2000:54) “A premissa subjacente ao princípio é, (...) a de
que, presumivelmente, o preço acordado entre comprador e vendedor seja a melhor
expressão do valor econômico do ativo, no ato da transação”.
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•

O princípio da realização da receita e da confrontação das despesas
(competência)

Consoante IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (1995:78), “a receita é
considerada realizada e, portanto, passível de registro pela Contabilidade, quando
produtos e serviços produzidos ou prestados pela Entidade são transferidos para outra
Entidade ou pessoa física com a anuência destas e mediante pagamento ou
compromisso de pagamento especificado perante a Entidade produtora...”.

A Contabilidade admite dois regimes para elaboração dos registros contábeis
para as Entidades, a saber:
•

Regime de Caixa - os registros de todos os fatos econômicos, financeiros

e administrativos (compras, vendas, despesas, etc.,), são efetuados por ocasião de
seus “recebimentos” ou “pagamentos”.
•

Regime de Competência – significa que as “receitas” e “despesas”

devem ser reconhecidas (apropriadas), dentro do período a que se referem, mesmo
que não tenham sido recebidas ou pagas.

Sob o manto da continuidade das Entidades, é, sem sombra de dúvida, o
Regime de Competência, o que melhor demonstra e evidencia o resultado de um
período, seja ele mensal, semestral ou anual, propiciando melhores análises e
informações aos usuários internos e externos.
•

O princípio do denominador comum monetário

IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (1995:77), assim enunciam este princípio:
“as demonstrações contábeis, sem prejuízo dos registros detalhados de natureza
qualitativa e física, serão expressas em termos de moeda nacional de poder aquisitivo
da data do último Balanço Patrimonial...”.
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d)

Convenções contábeis
Se os postulados e princípios contábeis permitem amplos graus de liberdade aos

contadores, as convenções impõem-lhes restrições ou normas, como alguns autores
preferem chamar. Em outras palavras, se a estrada dos princípios é uma trilha e não
um trilho, as placas de sinalização e advertência podem ser consideradas as
convenções, restrições ou normas para dirigir ou caminhar nessa estrada.

As principais convenções (normas ou restrições aos princípios) se referem à
objetividade, materialidade (relevância), conservadorismo (prudência), consistência
(uniformidade) e encontram-se amplamente divulgadas na literatura existente sobre
contabilidade.

e)

Prevalência da essência sobre a forma
IUDÍCIBUS (2000:77) considera a Prevalência da Essência sobre a Forma “algo

tão importante para a qualidade da informação contábil, que mereceria até ser
considerado Postulado ou Pré-requisito ao conjunto de Postulados, Princípios e
Convenções”. E explica (ibid., 77): “sempre que houver discrepância entre a forma
jurídica de uma operação a ser contabilizada e sua essência econômica, a
Contabilidade deverá privilegiar a essência sobre a forma”.

2.3.3 Principais relatórios contábeis

Como mostrado na Figura 08, os relatórios contábeis que geram informação aos
usuários internos e externos, são na verdade, produtos finais do sistema contábil,
prontos para serem consumidos ou digeridos por pessoas e profissionais com
conhecimentos educacionais suficientes de Contabilidade e Finanças.
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a)

Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é, sem sombra de dúvida, o relatório fundamental da

contabilidade financeira, do qual emanam todos os demais relatórios, sejam eles
exigidos ou não pela legislação e normas que regulamentam o exercício da profissão
contábil.

IUDÍCIBUS e MARION (2002:186), assim se manifestam sobre o assunto em
questão: “O Balanço Patrimonial é a peça contábil que retrata a posição das contas de
uma entidade após todos os lançamentos das operações de um período terem sido
feitos, após todos os provisionamentos (depreciação, devedores duvidosos, etc.) e
ajustes, bem como após o encerramento das contas de Receita e Despesa também
terem sido executados”.

IUDÍCIBUS, MARTINS e GELBCKE (1995:89) ensinam que “o balanço tem por
finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada
data, representando, portanto, uma posição estática”.

Embora o balanço represente uma situação estática, misturando passado e
presente, não deixa de conter um poder informativo de natureza preditiva, ou seja, em
algum momento passado a situação patrimonial que agora se vislumbra foi prevista e
planejada para que acontecesse. O mesmo acontecerá em relação ao futuro, a menos
que, por algum motivo, em algum momento, ocorra a descontinuidade da empresa. A
vida das pessoas é baseada na esperança continua da continuidade. Nesse sentido, a
empresa copia o que a vida ensina, ou seja, se acredita e espera que os mesmos
eventos passados se repitam no futuro, em termos de investimentos, financiamentos,
compras, vendas, lucros, etc.

Definido o que é um Balanço Patrimonial e identificada a sua finalidade, é
necessário demonstrar a estrutura (organização) ou forma de apresentação deste
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importante relatório, suas características principais, classificação das contas e a base
de conhecimento teórico que se reveste.
•

Estrutura do Balanço Patrimonial

Visto sob o enfoque legal da Contabilidade no Brasil (parágrafos 1º e 2º do artigo
178, da Lei nº 6.404/76 e NBC-T-3-2 do Conselho Federal de Contabilidade), o
Balanço Patrimonial é composto por três grandes grupos, a saber:

PASSIVO

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ATIVO PERMANENTE

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

•

INVESTIMENTOS

•

IMOBILIZADO

•

DIFERIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
RESERVAS DE LUCROS
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

Olhando o Balanço Patrimonial sob a ótica econômico-financeira das ORIGENS
e APLICAÇÕES DE RECURSOS, pode-se dizer que:
•

Os ATIVOS representam Investimentos (aplicações de recursos), que podem
ser de Curto ou de Longo Prazo; já,

•

Os PASSIVOS são as fontes de Financiamentos dos Ativos (origens de
recursos), representadas por recursos de terceiros emprestados à empresa,
que também podem ser de curto ou de longo prazo (fornecedores, Governos,
bancos, funcionários); por fim,

•

O PATRIMÔNIO LÍQUIDO representa as fontes de Financiamentos dos
Ativos (origens de recursos), de recursos emprestados pelos donos, sócios,
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quotistas, associados da entidade, sob a forma de capital, reservas, lucros.
Na hipótese do passivo superar o ativo, a diferença denomina-se “Passivo a
Descoberto”.

Ressalte-se que o valor líquido da empresa deve ser entendido como “a preço de
custo”, respeitado o princípio do custo original como base de valor (registro inicial). Até
porque, não é objetivo da contabilidade, demonstrar no Balanço Patrimonial, o valor da
entidade a preço de venda, o que até poderia ser feito, não fossem as implicações de
ordem fiscal.
•

Características do Balanço Patrimonial

Por outro ângulo, podemos visualizar os elementos que compõem o Balanço
Patrimonial, sob o enfoque de suas características, entre outras, as seguintes:

ATIVOS
⇒ Devem corresponder bens e direitos da entidade;
⇒ Devem pertencer à entidade (direito de propriedade: domínio, posse, uso
e fruição);
⇒ Devem ter

valor

monetário

para

serem mensurados

(avaliados)

monetariamente;
⇒ Devem representar benefícios presentes e futuros;
⇒ Devem gerar expectativas de realização e/ou recebimento;
⇒ Podem ser tangíveis ou intangíveis;
⇒ Representam risco para a entidade.
PASSIVOS
⇒ Representam a confiança que terceiros depositam na entidade, e, dessa
forma, o risco que desses terceiros, por manterem esses capitais
emprestados;
⇒ Têm data de vencimento estipulada;
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⇒ Quanto

aos

encargos,

podem

ser

explícitos

(ex.:

empréstimos,

financiamentos, correção cambial), implícitos (ex.: compras a prazo), ou,
não conter encargos (ex.: impostos a pagar).

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
⇒ Representam a confiança que os donos, sócios, quotistas, associados
depositam na entidade, e, também, o risco dos capitais emprestados por
eles;
⇒ Não têm data de vencimento determinada;
⇒ Os juros sobre o capital são facultativos.
No tocante à elaboração e apresentação das demonstrações contábeis para o
terceiro setor, existem outras regras, como as contidas no Regulamento do Imposto de
Renda e na nova Lei do Terceiro Setor (Lei 9.790, de 23/03/1999), ou Lei das OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – itens 6 e 6.1) que, entretanto,
apenas citam as demonstrações que devem ser preparadas e divulgadas por essas
entidades.

b)

Demonstração do Resultado
A Demonstração do Resultado do Exercício (segundo a Lei nº 6.404/76) ou

apenas Demonstração do Resultado (conforme NBC T 3, item 3.3.1.1), “é a
demonstração contábil destinada a evidenciar a composição do resultado formado num
determinado período de operações da Entidade”.

Tanto a Lei nº 6.404/76 como a NBC, citadas, deixam claro que o regime a ser
observado para apuração do resultado é o de competência, ou seja, as receitas e os
rendimentos ganhos e as despesas, custos e perdas, do período de apuração, devem
ser reconhecidos, independentemente de sua realização em moeda.
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Conforme CAMPIGLIA (1997:49), “A demonstração do resultado tem por
finalidade evidenciar o resultado (lucro ou prejuízo) periódico da instituição e os fatores
negativos (custos e despesas) e positivos (ganhos e rendimentos) que entram na
composição desse resultado, representados por saldos das contas a que se referem”.

Para as organizações do terceiro setor, a NBC T 3 determina que a
nomenclatura do resultado, que a própria norma do CFC chama de ‘resultado líquido do
período’ e a Lei nº 6.404/76 de ‘lucro ou prejuízo do exercício’, seja substituída por
“superávit ou déficit do período”.

O artigo 187 da Seção V da Lei nº 6.404/76 disciplina a forma de apresentação
da Demonstração do Resultado do Exercício, assumindo a formatação, conforme
Quadro 01, a seguir:
Quadro 01 – Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Bruta de Produtos e Serviços

$

(-) Impostos, Devoluções e Abatimentos

$

(=) Receita Líquida de Produtos e Serviços

$

(-) Custo dos Produtos ou Serviços Vendidos

$

(=) Resultado Bruto das Operações

$

(-) Despesas Operacionais

$

Despesas com Vendas

$

Despesas Financeiras, deduzidas das Receitas Financeiras

$

Despesas Gerais e Administrativas

$

Outras Despesas Operacionais

$

(=) Lucro ou Prejuízo Operacional

$

(+ / -) Receitas / Despesas Não Operacionais

$

(=) Lucro ou Prejuízo antes do Imposto de Renda e CSLL

$

(-) Imposto de Renda e CSLL

$

(=) Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício

$

Fonte: Adaptado da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, artigo 187 da Seção V
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A demonstração do resultado sugerida nesse trabalho terá tratamento
diferenciado da ora apresentada, envolvendo conceitos gerenciais, voltados para uma
melhor informação aos gestores para auxílio nas decisões.

2.4

Administração do Caixa
É de suma importância a projeção e administração dos fluxos de caixa em

qualquer empresa, tendo em vista as necessidades de liquidez imediata e de curto
prazo. Por outro lado, é importante conhecer os fluxos de caixa operacionais e líquidos
para fins de análise, alternativas para a decisão e cálculo das medidas de retorno
financeiro.

A geração de caixa é algo fundamental nas organizações, em todos os seus
estágios, do inicial até a sua extinção. Toda a teoria de finanças leva isto em conta. Por
outro lado, é nos registros de entradas e saídas do caixa que se encontra a história e
memória das entidades, quanto ao seu patrimônio e resultados.

2.4.1 O que é o “caixa”
Segundo ensinam MARTINS & ASSAF NETO (1996:298), “o termo caixa referese a ativos de liquidez imediata, ou seja, recursos monetários armazenados pela
empresa e mantidos em contas correntes bancárias (de disponibilidade imediata)”.

Além dos valores em espécie (dinheiro), o caixa pode estar representado por
papéis emitidos pelo poder público (Títulos Públicos Federais, Estaduais e Municipais)
ou privado (Certificados ou Recibos de Depósitos Bancários, Depósitos de Poupança,
Fundos de Investimento Financeiro), cuja garantia e liquidez, para fins de resgate e
disponibilidade imediata, são, nesse caso, mais importante que a própria rentabilidade.
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2.4.2 Razões da necessidade de se manter dinheiro em caixa
A administração de caixa visa, fundamentalmente, manter uma liquidez imediata
necessária para suportar as atividades de uma empresa. Por não apresentar um
retorno operacional explícito, exceto nos casos de aplicações financeiras de curtíssimo
prazo, o saldo de caixa ideal deveria ser nulo. Evidentemente, essa posição extrema é
inviável, já que a empresa precisa normalmente manter um certo nível de caixa para
fazer frente às incertezas, associadas ao seu fluxo de recebimentos e pagamentos.

KEYNES (1992:157), identificou quatro motivos que levam as empresas (e as
pessoas) a manterem determinado nível de caixa:
•

O motivo-renda. Uma das razões para conservar recursos líquidos é

garantir a transição entre o recebimento e o desembolso da renda. A força deste motivo
para induzir uma decisão de conservar um montante agregado de moeda dependerá,
principalmente, do montante da renda e da duração normal do intervalo entre o seu
recebimento e o seu desembolso. O conceito de velocidade-renda da moeda é
estritamente apropriado apenas a este contexto.
•

O motivo-negócio ou transação e é explicado pela necessidade que as

empresas têm de manter dinheiro em caixa para efetuar os pagamentos oriundos de
suas operações normais e certas. São os recursos disponíveis para honrar
compromissos assumidos, com vencimento determinado, já que normalmente não há
perfeita sincronia entre os as datas previstas para os recebimentos e pagamentos.
•

O motivo-precaução leva em conta as incertezas do motivo transação,

quanto às datas (momentos) e aos valores de seus fluxos de caixa, justificando, assim,
a retenção de ativos de máxima liquidez. São exemplos dessas incertezas as variações
de preços, insolvência de clientes, inadimplência, etc.
•

O motivo-especulação refere-se ao aproveitamento de oportunidades em

relação a certos itens monetários ou não monetários. Por exemplo, o aumento do nível
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de estoques, as aplicações especulativas (inclusive financeiras), desde que a empresa
acredite numa valorização atraente de preços e rendimentos.

2.4.3 Fluxos de Caixa

Como já visto, um instrumento gerencial é aquele que permite apoiar o processo
decisório da organização, de maneira que ela esteja orientada para os resultados
pretendidos, tanto de lucro como de caixa. Considerar o fluxo de caixa um instrumento
gerencial não significa prescindir da contabilidade e dos relatórios gerenciais gerados.
Ao contrário, com o fortalecimento dos relatórios gerenciais gerados pela contabilidade,
se pretende aliar a potencialidade do fluxo de caixa para melhor gerenciar as decisões.
Trata-se de considerar que o fluxo de caixa também deva ser arrolado como
instrumento que traga subsídios para o processo decisório.

Conforme ASSAF NETO e SILVA (1997:35), “Conceitualmente, o fluxo de caixa
é um instrumento que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos
monetários no âmbito de uma empresa em determinado intervalo de tempo”.

A liquidação dos compromissos assumidos pelas empresas, nos vencimentos
pactuados, é premissa básica da imagem e continuidade das mesmas. A dificuldade de
se obter recursos para o caixa ou a insuficiência deles, pode determinar cortes nos
créditos, suspensão de entregas de mercadorias e materiais, atrasos e/ou falta de
pagamento de compromissos, apontamentos e protestos de títulos, demandas judiciais
e, por fim, ser a causa da descontinuidade (falência) de suas operações e,
conseqüentemente, da empresa.

Através do Fluxo de Caixa a projeção das necessidades de caixa é desenvolvida
através da projeção de todas as entradas e saídas de recursos previstas para um
determinado período de tempo.
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Para a obtenção de maior eficiência no controle do saldo de caixa, sugere-se
períodos de planejamento maiores em intervalos de tempo menores (bases mensais,
por exemplo). Isso permite acompanhar o nível de caixa e efetuar os ajustes tão logo
ocorram eventuais desvios entre os valores previstos e os reais.

O fluxo de caixa não deve ser enfocado como uma preocupação exclusiva da
área financeira. Deve haver comprometimento, envolvimento de todas os setores com
os resultados líquidos de caixa.

De maneira ampla, o fluxo de caixa é um processo pelo qual as empresas geram
e aplicam seus recursos de caixa, determinados pelas várias atividades desenvolvidas.
Neste enfoque, o fluxo de caixa focaliza a empresa como um todo, tratando das mais
diversas entradas e saídas de caixa, refletidas por seus negócios.

a)

Métodos de apuração: direto e indireto
Grande parte da literatura considera que há duas formas de se apurar e

demonstrar o Fluxo de Caixa: método direto e método indireto.
•

Método Direto:

Relaciona os fluxos que efetivamente geraram ou consumiram caixa das
operações, num determinado período. Num sentido prático, é como se partíssemos do
saldo em caixa no início de um período (exercício social), adicionássemos todas as
entradas de recursos financeiros e subtraíssemos todas as saídas desses mesmos
recursos, que passaram pelo caixa durante o período, classificando ditas entradas e
saídas por atividades, chegando-se ao saldo de caixa no final do mesmo período.
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•

Método Indireto:

Este método parte do resultado líquido do período, portanto, lucro contábil pelo
regime de competência, incluindo e excluindo itens não monetários, até chegar ao fluxo
de caixa operacional ou oriundo das operações da empresa. O cálculo pelo método
indireto torna-se bem mais complexo, haja vista a necessidade de se converter
resultado econômico em caixa.

É importante ter em mente que o lucro líquido é um conceito contábil, apurado
pelo regime de competência, enquanto o fluxo de caixa é um conceito elaborado a partir
de transações que afetaram efetivamente as disponibilidades da empresa.

Entre os métodos existentes, o mais aceito e usado é o modelo americano de
demonstração de Fluxo de Caixa do FAS 95, que apresenta as movimentações de
caixa segregadas por atividades, a saber:
•

atividades operacionais – abrange todas as transações que envolvem

recebimentos e pagamentos resultantes das atividades operacionais da empresa, tais
como, aquisição de materiais e/ou produtos destinados à produção ou revenda,
pagamentos de salários e encargos, impostos, vendas de produtos e/ou mercadorias e
serviços, etc.;
•

atividades de investimento – abrange os gastos necessários para a

manutenção das atividades operacionais e/ou investimentos financeiros, tais como,
aquisições de imobilizado ou de novos negócios e empresas, vendas de imobilizados e
empresas, etc.;
•

atividades de financiamento – incluem a obtenção de recursos dos

proprietários, e aqueles a eles fornecidos como retorno sobre ou de seus investimentos;
empréstimos em dinheiro e pagamentos dos montantes emprestados, e outras formas
de recursos conseguidos de credores por créditos de curto e longo prazos.

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

67

b)

Vantagens e desvantagens dos métodos direto e indireto
Ambos os métodos, sob o ponto de vista de sua elaboração e análise,

apresentam vantagens e desvantagens, dependendo do tipo de informação que
necessite o gestor da empresa para a decisão, senão vejamos:
•

Vantagens do método direto:

É uma demonstração muito mais facilmente compreendida pelos gestores, por
relacionar ingressos (entradas) e desembolsos (saídas) efetivos, e não somente
variações de saldos no início e final de um período.

O acompanhamento diário do Fluxo de Caixa e a rapidez na sua elaboração
facilita aos gestores o entendimento dos efeitos financeiros decorrentes das operações
de entradas e saídas de recursos.

Também, em relação ao acompanhamento, como os documentos e informações
normalmente provêm de uma única fonte (tesouraria), não há necessidade de se
aguardar a contabilização dos demais eventos diários e dos relatórios contábeis para a
elaboração do Fluxo de Caixa.

Tendo em conta as duas vantagens retro-citadas, as análises dos reflexos sobre
o caixa podem determinar a tempo, alternativas de decisão para os gestores.
•

Desvantagens do método direto:

Não permite a integração com a Demonstração do Resultado, mostrando a
empresa apenas sob a ótica financeira.

Exige pessoal e software especializados, para execução, acompanhamento e
análise das operações, bem como para elaboração dos demonstrativos.
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•

Vantagens do método indireto:

Permite a integração com a Demonstração do Resultado, conciliando o lucro
contábil com a geração de caixa.

Não exige investimentos adicionais para sua elaboração, uma vez que os dados
são fornecidos pela própria contabilidade da empresa.
•

Desvantagens do método indireto:

Não é facilmente compreendido pelos gestores, pois usa uma linguagem técnica
e contábil que requer conhecimentos mínimos em contabilidade.

A elaboração do Fluxo de Caixa processa-se pela comparação de saldos
contábeis, de início e final de um período, considerando, dessa forma, apenas
informações passadas.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGIA DA PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
No capítulo anterior, discorreu-se sobre os principais conceitos de
administração, gestão e controladoria aplicados às organizações e enfatizou-se os
fundamentos nos quais se baseia a contabilidade para servir como instrumento de
informação voltado para o auxílio à decisão.

Este capítulo trata da metodologia da pesquisa e delimitação do estudo, ou
seja, a forma como se pretende alcançar os objetivos propostos neste trabalho.

3.1

Metodologia e Pesquisa
Antes de seguir em frente é preciso que se entenda o que significa

metodologia e pesquisa.

Segundo LUNA (2002:13-14), “O sentido da palavra metodologia tem variado
ao longo dos anos. Mais importante, tem variado o status atribuído a ela no contexto
da pesquisa. De fato, reconhece-se, hoje, que a metodologia não tem status próprio,
precisando ser definida em um contexto teórico-metodológico”.

Quanto à pesquisa, verifica-se que são inúmeros os conceitos, não havendo
ainda consenso sobre o assunto. Cita-se, a seguir, o pensamento de três
estudiosos:

FACHIN (1993:101) define pesquisa como sendo “... o procedimento
intelectual para adquirir conhecimentos, através da investigação da realidade e
busca de novas verdades sobre um fato (objeto, problema)”.

Já, LUNA (2002:15), assim se manifesta: “Essencialmente, pesquisa visa a
produção de conhecimento novo, relevante teórica e socialmente fidedigno”.
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Para ANDER-EGG (1978:28), a pesquisa é um “procedimento reflexivo
sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados,
relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”.

No que tange à finalidade da pesquisa, assim se manifestam alguns autores:

TRUJILLO (1974:173-174) aponta como sendo duas as finalidades da
pesquisa: “pura, quando melhora o conhecimento...“ e “prática, quando aplicadas
com determinado objetivo prático”.

Para SELLTIZ et. al. (1965:5), “A finalidade da pesquisa é descobrir respostas
para questões, mediante a aplicação de métodos científicos. Estes métodos são
desenvolvidos para intensificar a probabilidade de as informações obtidas serem
aplicáveis às questões apresentadas e de serem seguras e imparciais”. Os autores
(ibid., 61), consideram os propósitos da pesquisa como aplicáveis em quatro
finalidades:
(1) para adquirir familiaridade com um fenômeno, ou obter novos
discernimentos sobre ele;
(2) para representar com exatidão as características de um especial indivíduo,
situação ou grupo;
(3) para determinar a freqüência com que algo ocorre ou com que uma coisa
está relacionada a outra;
(4) para analisar uma hipótese de uma relação causal entre variáveis.

3.2

Tipos de Pesquisa
Como no caso da finalidade da pesquisa, os tipos de pesquisa também

variam de acordo com o enfoque dado por cada autor. Segundo LAKATOS &
MARCONI (2002:19), “A divisão obedece a interesses, condições, campos,
metodologia, situações, objetivos, objetos de estudo, etc.”.

SELLTIZ et. al. (1965:61-62), relaciona os tipos de pesquisa com os
propósitos da mesma, mencionados e enumerados no tópico anterior, item 3.1, a
saber:
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“Nos estudos com o primeiro propósito (1), acima mencionado, geralmente
chamados estudos formulativos ou exploratórios, dá-se maior ênfase à descoberta
de idéias e discernimentos. Em estudos com o segundo (2) e terceiro (3) objetivos
na lista supra, a exatidão é que merece maior atenção. Visto os estudos com o
segundo e terceiro propósitos apresentarem requisitos semelhantes para o plano de
pesquisa, vamos tratá-los em conjunto: serão chamados estudos descritivos. Os
estudos que verificam as hipóteses causais (4) demandam sistemas que não só
reduzam as predisposições e aumentem a segurança, como também permitam
inferências sobre a causalidade”.

Como o presente estudo se propõe a verificar o processo de tomada de
decisão, no que se refere ao planejamento e avaliação do desempenho econômico,
financeiro e patrimonial dos CTGs do Estado de São Paulo, levando em conta as
demonstrações financeiras dessas entidades, da forma como são atualmente
elaboradas, comunicadas, entendidas, aceitas e utilizadas (ou não) pelos seus
gestores, com a preocupação de que a realidade encontrada possa ser confrontada
com a teoria existente e, como não se encontrou, dentre a bibliografia estudada,
obra que trate o tema pelo enfoque que será dado neste estudo, pode-se definir o
tipo de pesquisa como sendo exploratória e descritiva, conforme ensinam os
seguintes autores:

Para SELLTIZ et. al. (1965:61-62), “estudos formulativos ou exploratórios
enfatizam a descoberta de idéias e discernimentos” e “estudos descritivos
descrevem um fenômeno ou situação, mediante um estudo realizado em
determinado espaço-tempo”.

Segundo GIL (2002:41-42), “pesquisas exploratórias têm como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como
objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. As
pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações
entre as variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este
título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas
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padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação
sistemática”.

3.3

Delimitação do Estudo e Participantes
Como ensinam LAKATOS & MARCONI (2002:29), “Delimitar a pesquisa é

estabelecer limites para a investigação”. Segundo os mesmos autores (ibid., 29), “a
pesquisa pode ser limitada em relação:
a. ao assunto – selecionando um tópico, a fim de impedir que se torne ou
muito extenso ou muito complexo;
b. à extensão – porque nem sempre se pode abranger todo o âmbito no qual
o fato se desenrola;
c. a uma série de fatores – meios humanos, econômicos e de exigüidade de
prazo – que podem restringir o seu campo de ação”.

Para MARTINS (2000:25), “é natural a fixação de condicionantes em qualquer
tipo de pesquisa, pois sem esses elementos, pode-se determinar uma abrangência à
pesquisa além das possibilidades do pesquisador, e não se pode querer pesquisar
tudo de uma única vez”.

Levando-se em conta os conceitos de delimitação citados pelos autores, retro,
para fins deste trabalho a pesquisa foi direcionada para os Centros de Tradições
Gaúchas situados no Estado de São Paulo.

Conforme dados colhidos junto ao Movimento Tradicionalista Gaúcho de São
Paulo (MTG-SP), compõem o movimento tradicionalista deste Estado 21 (vinte e
uma) entidades tradicionalistas, sendo 16 (dezesseis) Centros de Tradições
Gaúchas (CTG), 3 (três) Piquetes de Tradições Gaúchas, 1 (um) Centro de
Pesquisas Folclóricas e 1 (um) Grupo de Arte Nativa, distribuídos geograficamente
em 4 (quatro) Regiões Tradicionalistas, como segue:
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1ª Região Tradicionalista
Entidade

Cidade

Centro de Tradições Gaúchas “Meu Pago”

Diadema

Centro de Tradições Gaúchas “Saudade do Sul”

Embú das Artes

Centro de Tradições Gaúchas “Saudades da Querência”

São José dos Campos

Centro de Tradições Gaúchas “Fronteira Aberta”

Sorocaba

Centro de Tradições Gaúchas “União e Tradição”

Embú das Artes

Centro de Tradições Gaúchas “Barbosa Lessa”

São Paulo

Centro de Pesquisas Folclóricas “Lanceiros da Liberdade” São Paulo
2ª Região Tradicionalista
Entidade

Cidade

Centro de Tradições Gaúchas “Tropeiro Boiadeiro”

Itapetininga

Centro de Tradições Gaúchas “Paulina de Morais”

Nova Campina

Centro de Tradições Gaúchas “Tropeiros Missioneiros”

São Pedro

Centro de Tradições Gaúchas “Raimundo Pinheiro”

Itararé

Piquete de Laçadores “Velho Tatá”

Itapetininga

Piquete de Laçadores “Gaúcha Competições”

Tatuí

Piquete de Laçadores “Essência Crioula”

Capão Bonito

3ª Região Tradicionalista
Entidade

Cidade

Centro de Tradições Gaúchas “Querência Farroupilha”

Marília

Grupo de Arte Nativa “Rancho do Taura”

Marília

4ª Região Tradicionalista
Entidade

Cidade

Centro de Tradições Gaúchas “Caetano Castignani”

Avaré

Centro de Tradições Gaúchas “Fronteira de Ouro”

Ourinhos

Centro de Tradições Gaúchas “Liberdade”

Sta. Cruz do Rio Pardo

Centro de Tradições Gaúchas “Tropeiros do Taquary”

Taquarituba

Centro de Tradições Gaúchas “Pioneiros do Vale”

Fartura
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Segundo informações colhidas junto ao Movimento Tradicionalista Gaúcho de
São Paulo – MTGSP, é a seguinte a atual situação dos 16 (dezesseis) CTGs
existentes no Estado de São Paulo:
•

3 (três) CTGs não desenvolvem nenhuma atividade, há mais de dois anos;

•

5 (cinco) CTGs desenvolvem apenas atividades campeiras, com a
realização de rodeios anuais;

•

8 (oito) CTGs realizam eventos mensais (bailes, jantares dançantes,
domingueiras); dentre esses oito CTGs, sete deles realizam também
atividades campeiras, sendo: dois promovem rodeios semestrais, um
promove tiros de laço anual e quatro realizam cavalgadas e passeios a
cavalo, podendo ser trimestrais, semestrais ou anuais.

Na escolha das entidades pesquisadas procurou-se abranger as que realizam
eventos costumeiros, com periodicidade mensal, dentro das atividades típicas dos
CTGs, quais sejam:
•

campeira - rodeios, tiros de laço, cavalgadas, passeios a cavalo;

•

artística - danças tradicionais e de salão, canto, declamação, trova,
chula, participação em festivais e apresentações ao público, etc.;

•

cultural - palestras, encontros, concursos de rendas e peões, etc.;

•

esportiva - jogos de bocha, truco e tava ou osso;

•

social – domingueiras, bailes, jantares dançantes.

O motivo de a escolha recair sobre os CTGs mencionados, em número de
oito, deve-se, principalmente, aos seguintes fatores:
a) são os CTGs que realizam eventos sociais, com periodicidade mensal,
cuja renda dessa atividade (social), é a que contribui majoritária e
significativamente na formação do resultado dessas associações;
b) são os CTGs que mais investem e se destacam nas atividades artística e
cultural, com participação expressiva no Festival Estadual da Tradição
Gaúcha de São Paulo (FETG), realizado anualmente e considerado a
grande festa do tradicionalismo gaúcho do Estado;
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c) são CTGs com características muito parecidas, levando-se em conta os
dois itens anteriores (letras “a” e “b”), mais os aspectos associativo,
organizacional, administrativo e operacional.

Estabelecidos os limites e fatores condicionantes da investigação, a proposta
de pesquisa pode ser vista da seguinte forma:
a) abrange 50% (cinqüenta por cento) do total de CTGs do Estado de São
Paulo, se consideradas as 3 (três) entidades não atuantes;
b) abrange 100% (cem por cento) dos CTGs do Estado de São Paulo, se
consideradas as 3 (três) entidades não atuantes mais as 5 (cinco) que
desenvolvem apenas atividade campeira.

3.4

Coleta de Dados
Nos procedimentos para se viabilizar uma pesquisa, pode-se utilizar o censo

ou a amostragem. Através do censo são pesquisados todos os elementos de uma
população. Já, na amostragem, segundo MATTAR (1999:275), “a esses elementos
dá-se a denominação de amostra, que é qualquer parte de uma população”.

Sobre o assunto população, universo, amostra, HILL e HILL (2002:41) dizem
que “Ao conjunto total dos casos sobre os quais se pretende retirar conclusões dá-se
o nome de População ou Universo”. E complementam os autores (ibid., 42):
“Acontece porém que, muitas vezes, o investigador não tem tempo nem recursos
suficientes para recolher e analisar dados para cada um dos casos do Universo pelo
que, nesta situação, só é possível considerar uma parte dos casos que constituem o
Universo. Esta parte designa-se por amostra do universo”.
Para COOPER e SCHINDLER (2003:80), “Uma amostra é uma parte da
população-alvo, cuidadosamente selecionada para representar aquela população”.

A coleta de dados através de amostra pode evidenciar importantes
informações sobre a população pesquisada e os resultados obtidos tendem a
aproximar-se dos que seriam conseguidos, caso se pudesse pesquisar todos os
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elementos do universo. Em outras palavras a amostragem é uma forma a se ter uma
estimativa sobre toda a população, apenas se conhecendo parte da mesma.

Para o presente trabalho utilizou-se o método de amostragem nãoprobabilística, intencional, haja vista que foram definidos critérios para selecionar os
participantes, sendo que as entidades pesquisadas também guardam características
semelhantes entre si, enquadrando-se, portanto, nos conceitos de COOPER e
SCHINDLER (2003:169):
“Uma amostragem não-probabilística que atenda certos critérios é chamada
de amostragem intencional. Há dois tipos principais: amostragem por julgamento e
amostragem por quota. A amostragem por julgamento ocorre quando um
pesquisador seleciona membros da amostra para atender a alguns critérios e a
amostragem por quota é usada para melhorar a representatividade. A lógica que
sustenta a amostragem por quota é que certas características relevantes descrevem
as dimensões da população”.

Definido o tipo de pesquisa e delimitados o estudo e as entidades
pesquisadas, o procedimento de coleta dos dados escolhido foi o de aplicação de
questionário, enviado por e-mail, via internet, para ser respondido pelo Presidente
(Patrão) ou Presidenta (Patroa) de 8 (oito) CTGs, localizados na 1ª e 3ª Região
Tradicionalista do Estado de São Paulo (Anexo 3). Acompanhou o questionário uma
correspondência explicando o objetivo da pesquisa (Anexo 04). Foram respondidos
pelas entidades pesquisadas 7 (sete) questionários, alcançando-se um percentual
de 87,50% de respostas.

De acordo com LAKATOS & MARCONI (2002:98), “Questionário é um
instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas,
que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

Segundo ensina LUNA (2002:59), “questionários fechados, enviados por
correio, permitem agilidade na coleta de informações e facilitam enormemente a
tarefa de tabulação e análise delas. Por outro lado o pesquisador deve estar
preparado para um retorno pequeno, uma impossibilidade de volta ao indivíduo que
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o respondeu para esclarecimento de respostas ambíguas, um número razoável de
questões não respondidas, entre outras desvantagens”.

A forma de elaboração das questões mesclou perguntas fechadas que,
segundo HILL e HILL (2002:93), “o respondente tem de escolher entre respostas
alternativas fornecidas pelo autor”, com perguntas abertas, que, conforme os
mesmos autores (ibid., 93), “requerem uma resposta construída e escrita pelo
respondente, ou seja, a pessoa responde com as suas próprias palavras”.

Algumas

das

perguntas,

por

envolverem

conhecimentos

contábeis

específicos, foram orientadas para serem respondidas pelo contador da entidade ou
com orientação deste e, apenas uma das perguntas requer resposta por escrito
(pergunta 3.10) do contador, condicionada à resposta afirmativa da questão anterior
à mesma (pergunta 3.9).

O questionário (Anexo 03) é composto de três partes, a saber:
a) Informações institucionais da entidade;
b) Informações organizacionais e administrativas (cinco questões); e,
c) Informações contábeis e gerenciais (vinte questões).

Na primeira e segunda parte do questionário aplicado, buscou-se colher
informações de caráter organizacional e administrativo, no sentido de se conhecer o
perfil dos CTG, as principais atividades que desenvolvem, os setores que são
informatizados e a forma de comunicação das normas internas, quando existentes.

No bloco de perguntas que compõem a terceira parte do questionário, no que
concerne às informações contábeis e gerenciais, a pesquisa foi direcionada para se
ter conhecimento, entre outros, dos seguintes aspectos:
a) se as entidades trabalham com programação orçamentária;
b) quanto aos relatórios financeiros à disposição dos gestores: se são
compreensíveis e utilizados para medir o desempenho e para determinar
os rumos da entidade; quais os relatórios utilizados com maior freqüência;
quais as informações consideradas mais relevantes nesses relatórios;
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c) se os serviços prestados por voluntários e as doações recebidas são
contabilizados e, em caso afirmativo, de que forma são avaliados e
registrados;
d) se os registros contábeis obedecem aos preceitos do “regime de
competência” ou “regime de caixa”;
e) se são praticados com freqüência “levantamentos” de estoque e outros;
f) por fim, se o aperfeiçoamento dos sistemas existentes, através de
relatórios estruturados e integrados, numa linguagem compreensível, seria
útil para a Patronagem e Conselhos (de Vaqueanos, Fiscal, outros), no
planejamento financeiro e orçamentário do CTG e na avaliação do
desempenho econômico-financeiro e patrimonial da entidade.

De maneira geral, questionários apresentam vantagens e desvantagens, entre
outras, a citadas a seguir:

a) Vantagens
•

Conforme SELLTIZ (1965:278-279): “... quase sempre podem ser
administrados simultaneamente a maior número de indivíduos”; “... os
respondentes podem ter maior confiança em seu anonimato, e assim
se consideram livres para expressar opiniões que receiam ser
desaprovadas ou que lhes trariam complicações”;

• Para LAKATOS & MARCONI (2002:98-99): “... economiza tempo ...;
“há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal
do instrumento”.

b) Desvantagens
• Segundo SELLTIZ (1965:280): “... exerce menor pressão sobre o
indivíduo para a resposta imediata”;
• Conforme LAKATOS & MARCONI (2002:99): “impossibilidade de
ajudar o informante em questões mal compreendidas”; “na leitura de
todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma questão
influenciar a outra”; “o desconhecimento das circunstâncias em que
foram preenchidos torna difícil o controle e a verificação”.
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Como forma de minimizar e neutralizar as desvantagens em relação ao
procedimento de coleta de dados escolhido, foram encaminhamos questionários
diretamente aos gestores dos CTGs, previamente consultados, com o apoio das
lideranças dos MTGSP e da CBTG, órgãos que coordenam as entidades
tradicionalistas, respectivamente, no Estado de São Paulo e Território Nacional. A
conscientização da importância do presente trabalho para os CTGs do Estado de
São Paulo e, quem sabe, futuramente, para os demais MTGs e CBTG, levou ao
comprometimento dos respondentes e apoio dos dirigentes das lideranças
tradicionalistas.

A análise dos dados da pesquisa e interpretação dos resultados é
apresentada no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4

DADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Uma vez colhidos e tratados os dados pesquisados, os produtos são os
resultados obtidos e o passo seguinte é a análise e interpretação destes.

Para BEST (1972:152), a análise e interpretação dos dados “representa a
aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação”.

Com base no que diz o autor citado, este capítulo trata da descrição do
sistema contábil das entidades pesquisadas, Centros de Tradições Gaúchas do
Estado de São Paulo, mormente no que se refere à qualidade da informação
contábil e gerencial recebida pelos gestores, sua compreensão e utilização para fins
decisoriais, no sentido de se propor melhorias.

É de fundamental importância o embasamento teórico para a formulação das
perguntas dirigidas aos administradores dos CTGs, primeiramente no sentido de se
comprovar a hipótese de que a contabilidade pode contribuir de forma relevante para
o processo de tomada de decisão das organizações, através de relatórios contábeis
e financeiros, adaptados às características de cada segmento, e, finalmente, para
suportar a elaboração dos relatórios sugeridos no próximo capítulo.

4.1

Análise e interpretação dos dados
Como dito no Capítulo 3 (item 3.4), foram obtidas 7 (sete) respostas, em

relação aos 8 (oito) questionários enviados, representando um percentual de
87,50%.

Para melhor compreensão dos resultados, a análise da pesquisa realizada foi
dividida em quatro blocos, a saber:

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

81

No primeiro bloco (item 4.1.1), através das perguntas 2.1 a 2.5, 3.1, 3.15 e
3.17, procurou-se conhecer o perfil dos CTGs, quanto a sua estrutura
organizacional, atividades que realizam, planejamento dessas atividades e qual a
contribuição de cada atividade na receita total.

No segundo bloco (item 4.1.2), com as questões 3.2, 3.6, 3.12. e 3.13,
buscou-se conhecer quais os relatórios elaborados e colocados à disposição da
diretoria e conselhos dos CTGs, e qual o grau de compreensão e utilidade desses
documentos.

No terceiro bloco (item 4.1.3), pelas questões 3.3 a 3.5, 3.7 a 3.8, e 3.14,
procurou-se verificar os aspectos semânticos dos relatórios produzidos, com o intuito
de se conhecer como as entidades pesquisadas utilizam esses documentos para
medir desempenhos.

O quarto bloco (item 4.1.4) trata da mensuração e contabilização dos serviços
prestados por voluntários e das doações recebidas, questões 3.9 a 3.11, 3.16 e 3.18
do questionário aplicado.

Por fim, as questões 3.19 e 3.20 (item 4.1.5), se referem, especificamente, à
aceitação pelas entidades pesquisadas dos modelos de relatórios sugeridos neste
trabalho.

Tabulados os dados, passamos, a seguir, à demonstração e análise dos
mesmos:

4.1.1 Perfil organizacional e administrativo
a) Questão 2.1 (Gráfico 01) – Através desta pergunta buscou-se identificar
as categorias de associados que compõem os CTGs. Observa-se a predominância
de sócios efetivos e contribuintes, o que representa o engajamento dos associados
com os objetivos do tradicionalismo e a responsabilidade dos CTGs.
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Gráfico 01 – Associados por categoria
Beneméritos
3,08%

Remidos
0,28%

Fundadores
12,90%

Efetivos
49,53%

Contribuintes
34,21%

b) Questão 2.2 (Quadro 02) – A quantidade de pessoas que compõem a
estrutura organizacional dos CTG é apresentada pela média. Chama a atenção o
reduzido número de funcionários dos CTGs, normalmente caseiros da entidade, haja
vista a prestação de serviços gratuitos, pelo voluntariado (vide Gráfico 17).
Quadro 02 – Estrutura organizacional dos CTG
Estrutura Organizacional
Diretoria (Patronagem)
Conselho de Administração (Conselho de Vaqueanos)
Conselho Fiscal
Diretores ou Chefes de Departamento (Posteiros)
Funcionários
Total

Média de
pessoas
7
10
2
8
4
42

c) Questão 2.3 (Gráfico 02) – Quanto à sede dos CTGs, a maioria possui
sede própria, como demonstrado no gráfico, a seguir, o que é uma característica
marcante dessas entidades, uma vez que os “galpões” dos CTGs, como são
chamadas as sedes, também fazem parte da cultura e do tradicionalismo gaúcho.
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Gráfico 02 – Sede dos CTG

Alugada
14,29%

Não Possui
14,29%

Comodato
14,29%

Própria
57,14%

d) Questão 2.4 – letra “a” (Gráfico 03) – A atividade campeira compreende
a realização de trabalhos a campo (laço, rédeas, chasque, gineteada, etc.), com a
utilização de animais (bovinos e eqüinos) e, por isso, requer instalações apropriadas,
tais como, pista de laço, bretes, mangueiras, estábulos, etc., investimentos que não
são realizados por todos os CTGs. Nesse sentido, observa-se que as cavalgadas
têm uma participação maior nessa atividade.
Gráfico 03 – Atividade Campeira

Rodeios
28,57%

Tiros de laço
14,29%

Cavalgadas
57,14%
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e) Questão 2.4 – letra “b” (Gráfico 04) – A atividade artística envolve uma
série de modalidades artísticas, tais como, danças tradicionais do folclore gaúcho,
canto, declamação, chula, trova, conto de causo, etc. A invernada artística é
considerada o cartão de visita dos CTGs, sendo as apresentações (internas e
externas) e participações em festivais externos, as que mais contribuem para a
preservação e divulgação da cultura gaúcha.
Gráfico 04 – Atividade artística
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57,14%

Festivais internos
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f) Questão 2.4 – letra “c” (Gráfico 05) – A atividade cultural, na verdade,
envolve todas as atividades dos CTGs, enquanto transmissores da herança cultural.
Entretanto, para fins deste trabalho, essa atividade foi destacada, tendo em conta os
objetivos propostos. Saliente-se que, os bailes, jantares dançantes e domingueiras,
que representam 85,71% da atividade cultural, em termos financeiros são os eventos
que mais contribuem com a receita total dos CTGs.
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Gráfico 05 – Atividade cultural
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g) Questão 2.4 – letra “d” (Gráfico 06) – A atividade esportiva compreende
os jogos tradicionalistas, nas modalidades de bocha, bolão, tava e truco espanhol.
Segundo a pesquisa, todas as entidades pesquisadas participam dos encontros
estaduais realizados anualmente.

Gráfico 06 – Atividade esportiva
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h) Questão 2.5 – letra “a” (Gráfico 07) – As respostas demonstram que o
nível de informatização geral das entidades pesquisadas está acima dos 50%,
principalmente no que se refere à secretaria. Já, tesouraria e contabilidade,
apresentam percentuais menores de informatização, em torno de 57,14%. Os
modelos sugeridos no capítulo quatro deste trabalho requererão níveis de
informatização superiores aos atualmente existentes, uma vez que o que se propõe
são relatórios vinculados e integrados. Isso não implica em dizer que os
investimentos em equipamentos de processamento de dados devam ser altos. O
que se pretende é o aumento do nível de uso desses equipamentos, que podem ser
microcomputadores, no sentido de uma maior geração de informações para auxílio
nas decisões e num espaço de tempo menor.
Gráfico 07 – Nível de informatização
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i) Questão 2.5 – letra “b” (Gráfico 08) – No tocante às normas internas, são
observadas para as principais operações realizadas pela grande maioria dos CTGs,
conforme demonstrado no gráfico a seguir.
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Gráfico 08 – Nível das normas internas das operações
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Entretanto, através letra “c”, da mesma questão (Gráfico 09), verifica-se que
essas normas têm mais o caráter informal. Isso se justifica pelo elevado grau de
disciplina dos responsáveis pelas atividades, em relação aos dirigentes dos CTGs.

Gráfico 09 – Nível de formalidade das normas internas

Formais ou
escritas
42,86%

Informais ou
verbais
57,14%

j) Questão 3.1 (Gráfico 10) – Quanto à programação orçamentária para cada
evento, verifica-se que é usual nas entidades pesquisadas, a previsão das receitas e
a fixação das despesas, embora a preocupação com as despesas tenham
alcançado um índice maior, como mostrado no gráfico que se segue.
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Gráfico 10 – Programação orçamentária de cada evento
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k) Questão 3.15 (Gráfico 11) – No que se refere à antecedência do
planejamento operacional e financeiro das atividades e eventos, os principais
números do gráfico, a seguir, mostram que 42,86% das entidades pesquisadas
utilizam o curtíssimo prazo, ou seja, 30 (trinta) dias, outras 14,29% planejam com
antecedência que varia de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias e, somente
28,57% dos CTGs o fazem com antecedência de um ano.
Gráfico 11- Antecedência do planejamento das atividades e eventos
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l) Questão 3.17 (Gráfico 12) – No tocante à obtenção das receitas dos CTGs
pesquisados, observa-se que a atividade social (bailes, jantares dançantes,
domingueiras, etc.,) é responsável por 76,14% das mesmas, sendo que as demais
atividades (cultural, esportiva, campeira e artística) somam juntas 23,86%.

Gráfico 12 – Obtenção das receitas
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4.1.2 Relatórios contábeis e gerenciais gerados pelos CTG
a) Questão 3.2 – “Esta questão tem a finalidade de testar a importância dada
pelas entidades pesquisadas às Demonstrações Contábeis (elaboradas pelo
Contador) versus relatórios confeccionados pelo Tesoureiro”.
As respostas obtidas (Quadro 03) mostram que os dirigentes dos CTGs dão
mais ênfase para os relatórios elaborados pelo Tesoureiro do que para os
confeccionados pelo Contador, sendo o Livro Caixa ou Boletim de Caixa e o
Balancete, utilizado por 100% dos pesquisados. No que se refere aos livros e
relatórios contábeis obrigatórios, somente entre 28,57% e 42,86% das entidades
estão inseridas no contexto legal.
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Quadro 03 – Livros e relatórios elaborados pelos CTG
1. Elaborados pelo Tesoureiro
Livro Caixa ou Boletim de Caixa
Balancete
Balanço anual
2. Elaborados pelo Contador
Livro Diário
Livro Razão
Balancete de Verificação
Balanço Anual e Demonstração do Resultado do Exercício

% de CTG
100,00%
100,00%
85,71%
% de CTG
28,57%
28,57%
42,86%
42,86%

b) Questão 3.12 – “Esta questão visa medir o nível de informações
financeiras e gerenciais à disposição das entidades pesquisadas, para análise e
tomada de decisão, independente dos registros contábeis obrigatórios”.
As respostas das entidades (Quadro 04) revelam a forte preocupação com as
receitas e despesas, alcançando percentuais que variam de 57,14% à 85,71%.
Contudo, a mesma preocupação não é demonstrada quanto às informações sobre
investimentos e orçamentos, por atividades e sem distinção destas, cujos
percentuais vão de 28,57% a 42,86%.
Quadro 04 – Informações financeiras à disposição da Diretoria e Conselhos
Tipo de informação financeira

% de CTG
que elaboram
Receitas por atividades desenvolvidas
85,71%
Receitas por eventos realizados dentro das atividades
71,43%
Receitas totais, sem distinção das atividades ou eventos realizados
57,14%
Despesas por atividades desenvolvidas
57,14%
Despesas por eventos realizados dentro das atividades
57,14%
Despesas totais, sem distinção das atividades ou eventos
57,14%
Investimentos por atividades do CTG
42,86%
Orçamento por atividades desenvolvidas (previsto e realizado)
28,57%
Orçamento total, sem distinção das atividades desenvolvidas
28,57%

c) Questão 3.6 – Esta questão tem o objetivo de verificar junto à Patronagem
(Diretoria) e Conselhos dos CTGs, a compreensão (letra “a”) e utilidade (letra “b”)
dos Balancetes Mensais, do Balanço Anual e da Demonstração do Resultado.
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Todas as entidades pesquisadas responderam pela compreensibilidade e
utilidade dos relatórios referidos, embora, conforme Quadro 03, retro, observa-se
que,

apenas

entre

28,57%

e

42,86%

dos

pesquisados

elaboram

ditas

Demonstrações Contábeis obrigatórias.

d) Questão 3.13 (Gráfico 13) – No que se refere à escrituração contábil,
verifica-se que não são observadas pelos pesquisados as Normas Brasileiras de
Contabilidade, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, principalmente
quanto ao princípio da competência, uma vez que é adotado o regime de caixa em
85,71% dos casos, como revela o gráfico, a seguir.
Gráfico 13 – Regime de escrituração contábil

Regime de
competência
14,29%

Regime de Caixa
85,71%

4.1.3 Utilização dos relatórios gerados
As questões elencadas a seguir, visam demonstrar como os administradores
das entidades pesquisadas utilizam as informações geradas pela contabilidade para
medir desempenho (passado) e tomar decisões para o futuro.
a) Questão 3.3 (Quadro 05) – Observa-se, através das respostas do quadro
a seguir, que 57,14% dos administradores dos CTGs dão maior importância para as
informações dos relatórios que indicam sobras de dinheiro em caixa. Também é
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dada relativa importância às informações sobre diminuição de despesas e novos
investimentos, por 42,86% dos pesquisados.
Quadro 05 – Informações contábeis que são dadas maior importância
Tipo de informação
Sobras de dinheiro em caixa
Aumento das receitas em comparação com as do ano anterior
Diminuição das despesas em comparação com as do ano anterior
Novos investimentos nas atividades

% de CTG
57,14%
28,57%
42,86%
42,86%

b) Questão 3.4 (Quadro 06) – Esta questão tem o objetivo de verificar, junto
às entidades pesquisadas, a utilização de uma ou mais demonstrações financeiras,
combinadas ou não, para aferição da eficiência e eficácia da gestão (passado).
Como cada resposta está relacionada ao total dos pesquisados, portanto, a soma
dos percentuais é superior a 100%.

Observa-se, através do quadro a seguir, forte tendência dos administradores
dos CTGs em medir desempenho em função da Demonstração do Fluxo de Caixa e
da Demonstração do Resultado, com 85,71%. Por outro lado, 57,14% dos
pesquisados informaram utilizar-se da combinação dos três relatórios para avaliar o
desempenho de suas entidades.
Quadro 06 - Relatórios utilizados para medir desempenho
Tipo de relatório
Demonstração do Resultado (Receitas menos Despesas)
Balanço Patrimonial (Bens, Direitos e Obrigações)
Demonstração do Fluxo de Caixa (Entradas e saídas de dinheiro)
Combinação dos três relatórios anteriores

% de CTG
85,71%
57,14%
85,71%
57,14%

c) Questão 3.5 – Perguntado se existe o hábito, por parte da Diretoria
(Patronagem) e Conselhos, de analisar as Demonstrações Financeiras (Balancetes
mensais e Balanço Anual), para avaliar o desempenho da administração, foram
unânimes em responder que “SIM”. Todavia, esta unanimidade, a priori, não guarda
as devidas proporções com as respostas do Quadro 06, mas, sim, com o Quadro 03,
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no tocante aos relatórios elaborados pelo Tesoureiro, mormente quanto ao Livro ou
Boletim de Caixa.

d) Questão 3.7 (Gráfico 14) – Questionadas as entidades pesquisadas sobre
a utilização das informações contábeis e financeiras, pela Diretoria (Patronagem) e
Conselhos, para decidir os rumos (futuro), atividades e eventos dos CTG, 85,71%
responderam que utilizam referidas informações.

Gráfico 14 – Utilização das informações para decisão

NÃO
14,29%

SIM
85,71%

e) Questão 3.8 (Quadro 07) – Conforme demonstrado no quadro, a seguir,
57,14% dos administradores das entidades pesquisadas acreditam que a percepção
de que o CTG está indo bem ou mal, é fruto da análise dos relatórios financeiros e
gerenciais.
Quadro 07 – Percepção de que o CTG está bem ou mal
Fatores que influenciam a percepção
Sobras de dinheiro em caixa e bancos
Dinheiro em caixa + estoques elevados
Análise dos relatórios financeiros e gerenciais
Outros (qualidade dos eventos)
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f) Questão 3.14 (Gráfico 15) – A realização de “levantamentos” com certa
freqüência, podendo ser de estoques (alimentos, bebidas, outros), contas a receber
e a pagar, ou, também de determinadas despesas de um período, podem indicar
uma certa tendência da administração para o controle, através da conferência,
inclusive física, mas, também, pode ser fruto da falta de relatórios financeiros,
gerenciais e físicos, programados, ou da integração destes com a contabilidade.
Pelo gráfico, a seguir, 85,71% dos pesquisados responderam que consideram
normais ditos “levantamentos”, utilizando-se dos mesmos, tanto para fins de controle
como para suprir necessidades de informações de última hora, ou seja, não
previstas nos relatórios financeiros ou gerenciais.

Gráfico 15 – Freqüência dos “levantamentos” em geral

NÃO
14,29%

SIM
85,71%

4.1.4 Voluntariado e doações recebidas
Relativamente às questões que se seguem, busca-se conhecer se os CTGs
costumam receber doações e serviços de voluntários, bem como a forma que
registram e comunicam esses eventos.

a) Questão 3.16 (Gráfico 16) – Quanto ao voluntariado, verifica-se que todas
as entidades pesquisadas recebem este tipo de serviço, imprescindível à realização
de seus eventos. O gráfico a seguir demonstra a média de voluntários por atividade.
Destaca-se a atividade artística, em função da necessidade do número mínimo de
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pares para representar as danças tradicionais (mirim e juvenil 6 (seis) pares e juvenil
e adulta 8 (oito) pares).

Gráfico 16 - Quantidade de voluntários por atividade
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b) Questão 3.9 (Gráfico 17) – Esta questão, complementar à anterior, busca
verificar se há o reconhecimento dos serviços prestados gratuitamente e o
competente registro contábil nos CTGs. Percebe-se, através do gráfico a seguir,
que, em 85,71% das organizações pesquisadas, não há o efetivo reconhecimento e
contabilização dos

serviços prestados por voluntários, o que implica na

desinformação dos gestores e demais usuários da informação sobre esses eventos,
e o que representam economicamente para as entidades. No mesmo sentido, não
lhes permite fazer estudos e projeções sobre o tema tratado.
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Gráfico 17 - Registro contábil dos serviços prestados por voluntários

SIM
14,29%

NÃO
85,71%

c) Questão 3.10 – Para as entidades que responderam afirmativamente a
questão anterior, num total de 14,29%, foi perguntado como avaliam esses serviços
e como é feita a contabilização dos mesmos. Apenas uma entidade respondeu que a
contabilização é feita pelo valor pago aos funcionários diaristas, a débito de
despesas com diaristas e a crédito de receitas de anuidades.
d) Questão 3.18 (Gráfico 18) – A questão em enfoque visa verificar os níveis
de doações recebidas pelos CTGs, em dinheiro e bens, e sua relação com a receita
total. O gráfico a seguir mostra que, em 85,71% das entidades pesquisadas, as
doações representam até 10% da receita total.
Gráfico 18 – Representatividade das doações

Não acontecem
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e) Questão 3.11 – letra “a” (Gráfico 19) – Esta questão e a próxima são
complementares à anterior e se busca verificar como são avaliadas e contabilizadas
as doações recebidas. Para a pergunta formulada para a letra “a”, observa-se no
gráfico que as respostas são: 42,86% pelo valor original e 28,57% pelo valor de
mercado, ou seja, não há um critério uniforme para os procedimentos de avaliação
de referidas doações.

Gráfico 19 – Avaliação das doações recebidas
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mercado
28,57%
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14,29%
Não recebem
14,29%
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f) Questão 3.11 – letra “b” (Gráfico 20) – Quanto ao registro contábil das
doações recebidas, verifica-se que também não há um critério uniforme, como revela
o gráfico a seguir, onde 42,86% das entidades registram as doações como
patrimônio social e 28,57% como receitas do período. Quando se trata de doações
em dinheiro, existe a unanimidade pelo registro no livro caixa, entretanto, quanto à
contrapartida desse registro, os critérios não são uniformes. Por outro lado, em
28,57% dos casos pesquisados as receitas não são registradas, mormente quando
se referem à bens móveis, que não dinheiro.
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Gráfico 20 – Registro contábil das doações recebidas
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4.1.5 Implantação de um conjunto de relatórios
Através da Questão 3.19, foi perguntado se um sistema de informação,
contábil, financeiro e gerencial, integrado, com a emissão de relatórios estruturados
e programados e em linguagem compreensível, seria útil para a Diretoria
(Patronagem) e Conselhos, no planejamento financeiro e orçamentário do CTG e na
avaliação do desempenho econômico-financeiro e patrimonial da entidade, obtendose a resposta “SIM”, de 100% dos pesquisados.
Também foi afirmativa em 100% a resposta para a Questão 3.20, no tocante
aos associados se sentirem mais confortáveis para decidir sobre o futuro da
entidade, quando dadas a conhecer as informações constantes dos relatórios
contábeis e financeiros, mencionados no tópico anterior.

4.2

Considerações sobre os resultados obtidos
À luz dos dados apresentados na pesquisa, infere-se, quanto às

demonstrações contábeis para auxílio à decisão, que, apesar de serem
consideradas compreensíveis e úteis, são elaboradas, na maioria dos casos, mais
para atendimento de formalidades legais ou de prestação de contas, senão vejamos:
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a) entre os relatórios elaborados pelos CTGs, é dada maior importância ao
Livro ou Boletim de Caixa e Balancete (100%), emitidos pela tesouraria
(Quadro 03);
b) a grande maioria das entidades (85,71%) adota o “regime de caixa”
(Gráfico 13);
c) as demonstrações do resultado e do fluxo de caixa são os relatórios mais
utilizados nos CTGs (85,71%) para medir desempenho (Quadro 06);
d) a contabilização dos serviços prestados por voluntários não é feita, em
85,71% das entidades (Gráfico 17);
e) as doações recebidas não possuem uniformidade quanto ao valor de
avaliação (Gráfico 19), nem no que se refere à forma de escrituração
contábil (Gráfico 20).

Tendo em conta as respostas obtidas pela pesquisa, restou confirmada a
questão levantada na introdução deste trabalho, e a necessidade de se sugerir às
entidades pesquisadas, um conjunto de relatórios estruturados e interligados entre
si, como contribuição da contabilidade no sentido de gerar informações contábeis,
financeiras e gerenciais, para o aperfeiçoamento do tratamento profissional dado à
gestão dessas organizações, bem como para que sejam observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade relacionadas ao terceiro setor.
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CAPÍTULO 5

PROPOSTA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMPOSTO DE RELATÓRIOS
CONTÁBEIS E GERENCIAIS PARA OS CENTROS DE TRADIÇÕES GAÚCHAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste capítulo, procura-se demonstrar como a informação contábil e
gerencial, através de relatórios programados e estruturados, pode contribuir para
auxiliar os administradores (Patronagem) dessas entidades, a melhor gerir o
“negócio CTG”, por assim dizer, no sentido de sua continuidade, bem como
demonstrar a seus associados e à sociedade os resultados das atividades
desenvolvidas e a situação patrimonial e de caixa, propiciando uma melhor análise
de suas evoluções.

5.1

Importância dos relatórios contábeis, financeiros e de resultados para a
gestão dos CTGs/SP
A contabilidade, como ciência da informação, deve propiciar um conjunto de

informações, de caráter financeiro, econômico, gerencial, físico e social, que permita
a elaboração de relatórios que mostrem e analisem o passado, mas que,
primordialmente, projetem o futuro, em termos de investimentos, financiamentos e
resultados, utilizando-se, a cada momento, do acompanhamento e do controle, com
a finalidade de se efetuarem comparações entre o planejado e o realizado,
possibilitando atitudes corretivas a tempo, para o atingimento da missão, metas e
objetivos traçados.

Essas informações, geradas pela contabilidade, através de relatórios
contábeis (Demonstração do Resultado, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, etc.)
devem, necessariamente, estar suportadas nos pressupostos, princípios e
convenções fundamentais da contabilidade, para que sejam utilizadas pelos
gestores, não apenas para fins formais (fiscais), mas para o enriquecimento do
processo decisório e de comunicação da entidade. As qualidades ou características
da

informação
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comparabilidade, tempestividade, integralidade), devem estar sempre presentes nos
relatórios contábeis e financeiros, tendo em conta a transparência que sempre
devem ter as contas de cada gestão. A estrutura conceitual da contabilidade que
fundamenta essas questões está amplamente elencada no Capítulo 2.

5.2

Limitações para a aplicação da informação contábil nos CTGs/SP
Um novo sistema, quando implantado em uma empresa, inicialmente,

normalmente apresenta limitações quanto ao entendimento, interpretação e
utilização. Entretanto, conhecidas referidas limitações, pode-se, com a ajuda dos
usuários, diminuí-las e até neutraliza-las. Pode-se afirmar que nenhum sistema novo
funciona adequadamente sem o engajamento e comprometimento dos usuários. Daí
a necessidade de se ouvir suas opiniões, em todas as fases do processo, do
planejamento à implantação e avaliação.

No caso dos CTGs, essas dificuldades poderão ser ainda maiores, uma vez
que, na maioria dos casos, os administradores (Patronagem) são pessoas simples,
de origem campeira, não muito dadas a números e letras, sob o enfoque técnico e
teórico. Entretanto, na prática, conhecem muito bem os números e as letras com que
lidam.

Nas empresas em geral, uma das dificuldades que logo se deparam as
administrações, é a de se conseguir bons profissionais da área, bem preparados, e a
um custo suportável. Esse não é o caso dos CTGs, uma vez que os gestores
(Patronagem) procuram incluir em seu quadro administrativo, pessoas com formação
e experiência razoáveis em contabilidade e finanças, sobretudo aposentados, sendo
vedada a remuneração pelos serviços prestados (voluntariado).

Outra limitação poderia ser a falta de capacidade financeira para investir em
recursos tecnológicos para a área administrativa. No caso das entidades em estudo,
essa possibilidade é descartada em parte, haja vista que, normalmente, as pessoas
da administração, responsáveis pelos relatórios contábeis, financeiros e gerenciais,
executam

seu

trabalho
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microcomputadores próprios, embora a grande maioria dos CTGs também possuam
aqueles equipamentos de informática.

A linguagem técnica é, muitas vezes, fator de inviabilização e utilização dos
sistemas projetados para as organizações. Nesse sentido, procurar-se-á, na prática,
traduzir os termos técnicos e acadêmicos, quando da aplicação dos modelos
sugeridos, para que sejam efetivamente entendidos e utilizados pelos usuários.

5.3

Relatórios existentes
São os CTGs em geral, entidades organizadas e sem fins lucrativos, em cujos

estatutos sociais estão previstos documentos obrigatórios, a serem apresentados
periodicamente ao Conselho Fiscal e à Assembléia dos Associados, pelos
Administradores (Patronagem) dessas entidades. Entre os documentos obrigatórios
mais encontrados nos Estatutos Sociais dos CTGs, citamos os seguintes:

a) Programação Anual - é o primeiro contato que os administradores e
associados têm com o que se poderia chamar de orçamento, embora, a grande
maioria dessas entidades, defina as programações anuais dos eventos, sem,
entretanto, destinar verbas para os mesmos, o que é feito posteriormente, nas
épocas mais próximas daqueles acontecimentos;

b) Relatório Anual de Atividades - contém todas as atividades realizadas
pelos CTGs em um determinado período, e é o que poderíamos chamar de relatório
de avaliação do desempenho das diversas áreas (campeira, artística, esportiva,
social, cultural);

c) Relatórios Financeiros - Balancetes Mensais e/ou Trimestrais, conforme o
caso, que devem ser analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal dessas
entidades. A estrutura desses documentos varia de entidade para entidade,
seguindo mais uma forma de apresentação gerencial e menos contábil. Demonstram
as entradas e saídas efetivas de dinheiro, os estoques e os saldos em caixa e
bancos, aplicações financeiras temporários, obrigações a pagar e direitos a receber.
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Os investimentos

permanentes

imobilizados

e o patrimônio líquido social

normalmente não constam desses balancetes embora façam parte dos balanços
contábeis anuais. Os balanços contábeis anuais normalmente atendem finalidades
fiscais, sendo a principal delas, a confecção da declaração de imposto de renda
pessoa jurídica.

Entre os documentos não obrigatórios, entretanto, imprescindíveis para a
administração financeira, o “Livro Caixa”, como é comumente conhecidos, é o
relatório financeiro mais utilizado nos CTGs, com os quais os gestores (Patronagem)
têm maior afinidade e familiaridade, e os que registram o chamado “dia-a-dia” das
entidades. Utiliza-se, então, este recurso já existente e disponível nos CTGs, com o
qual os gestores já estão acostumados, como fonte inicial de informação para este
trabalho.

Desnecessário dizer que precedem a elaboração do “Livro Caixa” das
entidades estudadas, programações pré-operacionais e operacionais específicas de
cada evento. Entretanto, não deve ser confundido o “Livro Caixa”, onde são
efetuados os registros diários das entradas e saídas de recursos, com o “Fluxo de
Caixa”, estruturado, projetado e realizado, desses mesmos recursos.

5.4

Relatórios propostos
Após anos de aprendizado, conhecimentos, ensinamentos, experiências,

troca de informações, sempre militando na área contábil e financeira, uma lição está
sempre presente, é a de que, em gestão, seja ela operacional, administrativa,
econômica ou financeira, é preciso primeiro medir para depois avaliar e, então,
decidir.

Nas operações desenvolvidas pelos CTGs, no âmbito das diversas atividades
que realizam, no que se refere às entradas de recursos, os recebimentos são quase
que totalmente a vista, em dinheiro ou cheques. Poder-se-ia considerar como de não
recebimento à vista, apenas as mensalidades em atraso. Por outro lado, os gastos
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com as atividades desenvolvidas, também são pagos em sua grande parte à vista e,
quando a prazo, estes variam de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias, no máximo.

Daí a importância dada neste trabalho, ao Relatório Diário de Caixa e ao
Fluxo de Caixa Mensal, haja vista que os recursos administrados por essas
entidades caracterizam-se, primordialmente, como de curto prazo. Não menos
importante a Demonstração do Resultado, que demonstra a formação do resultado
de um período (receitas menos despesas igual a superávit ou déficit) e, o Balanço
Patrimonial, que retrata o patrimônio da entidade e sua evolução no tempo, e que
serão tratados adiante.

Sob o enfoque da informação gerencial e contábil, a coleta de dados deverá
ter um tratamento adequado, a fim de que possa produzir um conjunto de relatórios
esperados, que atendam às necessidades dos usuários, retratando o desempenho
dos CTGs/SP nas diversas áreas de atuação, concomitante com sua evolução
patrimonial.
Os dados captados (documentos e informações) e que servirão de entrada
(imput) para o sistema proposto, deverão conter todas as características de
legalidade e clareza, não deixando dúvidas quanto à sua idoneidade e validade
jurídica. O que se quer dizer com isso é que ditos documentos e informações, que
comporão a base de dados, deverão ser confiáveis, contendo as devidas
autorizações e assinaturas de quem de direito, pois serão utilizados em todo o
processo de geração de relatórios. O contrário seria desperdício de tempo e dinheiro
em re-trabalho e geração de relatórios incorretos.

Por outro lado, precede o conjunto de relatórios sugeridos, a elaboração de
um Plano de Contas, que deverá contar com a participação das partes interessadas
nas informações geradas por ditos relatórios. A conceituação teórica de Planos de
Contas foi apresentada no segundo capítulo, entretanto, lembramos aqui IUDÍCIBUS
e MARION (1993:58), quando se referem a plano de contas, aplicável às
microempresas, cujo conceito pode perfeitamente ser aplicado a este trabalho.
Dizem respeitados autores:
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“O maior interessado na contabilidade deveria ser o proprietário da microempresa,
com o objetivo de se constatar se o negócio apresenta lucro compatível com outras
alternativas de investimento ou não. Daí a necessidade de se preparar um plano de
contas simples e objetivo que indique o resultado do período, podendo englobar
algumas despesas (sem necessidade de destacá-las individualmente) para apurar o
lucro”.

Seguindo os autores citados, entende-se que os ensinamentos são válidos
para o caso dos CTGs/SP, devendo o Plano de Contas ter as seguintes principais
características:

a) ser claro quanto aos nomes das contas, identificando-as em função das
atividades desenvolvidas (campeira, artística, social, cultural, esportiva e
outras) haja vista o interesse da informação pela administração geral
(Patronagem), pelos responsáveis por departamentos (Posteiros) e pela
Assembléia dos Associados;

b) abranger contas que permitam aos administradores a identificação rápida e
clara do que seja o patrimônio da entidade (bens, direitos e obrigações),
patrimônio social líquido (bens + direitos – obrigações), e contas responsáveis
pela geração dos resultados (receitas, custos e despesas, variáveis e fixos),
distinguindo-as, se possível, por atividades.

A seguir, apresenta-se alguns relatórios que visam contribuir para o
atendimento das necessidades de informações de caráter prospectivo e de controle,
permitindo o acompanhamento da evolução patrimonial dos CTGs/SP, bem como o
desempenho econômico e financeiro daquelas entidades.

O formato dos modelos sugeridos não é a principal contribuição deste
trabalho, uma vez que, podem ser modificados e/ou aperfeiçoados, em função das
necessidades de cada entidade.

O significado maior desse estudo e o que se pretende alcançar com a
proposição de referidos modelos de relatórios contábeis e gerenciais, é a
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conscientização e reflexão dos gestores sobre o funcionamento das entidades que
dirigem, de forma que possam lidar com projeções e simulações, no tocante aos
fluxos de caixa, formação dos resultados, evolução do patrimônio social, entendendo
os conceitos que se revestem, permitindo planejar para o futuro.

Portanto, a grande mudança que se propõe é a de atitude dos gestores dos
CTGs/SP, de uma visão imediatista para futurista, onde o planejamento, inclusive
estratégico, envolvendo todas as atividades (campeira, artística, social, esportiva,
cultural, etc.), deve ser direcionado para a promoção de ações planejadas,
programadas e de avaliação e controle, visando atingir metas, objetivos e missão
dessas entidades, irmanadas culturalmente mas, hoje, em muitos casos,
concorrentes entre si.

As principais vantagens dos relatórios propostos neste trabalho e das
informações contábeis e gerenciais neles contidas, em relação aos atualmente
existentes nos CTGs/SP, dizem respeito aos seguintes aspectos:
•

trata-se de um conjunto de relatórios programados e integrados
(vinculados), que permitem uma visão geral e global das entidades,
contábil, financeira, gerencial e de controle, evitando-se, assim, os
trabalhosos “levantamentos”;

•

permitem demonstrar o desempenho por atividades desenvolvidas nas
entidades (receitas, custos e despesas), bem como a evolução patrimonial
e do patrimônio social líquido;

•

evidenciam os trabalhos prestados por voluntários e as doações recebidas
e/ou prestadas;

•

permitem determinar percentualmente a participação de cada elemento do
relatório analisado em relação a um total, em períodos sucessivos (análise
de estrutura ou análise vertical). Por exemplo, a evolução da participação
dos ativos imobilizados em relação ao ativo total;

•

permitem, também, evidenciar os índices de crescimento ou variação de
um período para outro, através da análise de tendência – também
conhecida como análise horizontal, que considera períodos sucessivos.
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Por exemplo, é possível identificar o crescimento dos custos em relação às
receitas em um mesmo período, bem como, suas evoluções ao longo do
tempo;
•

sugerem a reflexão dos gestores das entidades estudadas, para o
aperfeiçoamento contínuo do conhecimento do “negócio CTG” como
empresa, cujas preocupações devem levar em conta a responsabilidade
pela continuidade dessas associações;

•

possibilitam, se implantados relatórios padronizados para os CTGs, a
elaboração de cadastros a níveis regionais, com a composição de índices
econômico-financeiros padrões desse segmento, dentro de classificações
a serem criadas, mostrando o que representam essas entidades, cultural e
economicamente.

5.4.1 Livro Caixa ou Movimento do Caixa
Normalmente o Livro Caixa, Movimento do Caixa ou Boletim de Caixa, como
usualmente conhecidos, são utilizados para registrar cronologicamente as operações
de entradas e saídas de recursos em dinheiro. Referidos livros, movimentos ou
boletins, adquirido em papelarias, são escriturados de forma bastante simples e
contém as informações básicas e necessárias para demonstrar os saldos diários do
caixa. Os modelos desses documentos seguem uma estrutura bastante simples,
como mostrado na Quadro 08, a seguir:
Quadro 08 – Modelo de Livro Caixa ou Boletim de Caixa
DATA

DISCRIMINAÇÃO

ENTRADAS

SAÍDAS

TOTAIS
SALDOS
1. SALDO ANTERIOR
2. TOTAL DAS ENTRADAS
3. (-) TOTAL DAS SAÍDAS
4. SALDO FINAL (1+2-3)
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Outros modelos, confeccionados em planilhas eletrônicas, costumam ser mais
completos, em relação aos adquiridos em papelarias.

O modelo de Relatório de Caixa/Bancos sugerido, confeccionado em planilha
eletrônica, é mostrado de forma analítica no Anexo 05, ao final deste trabalho. A
seguir, apresenta-se no Quadro 09 o mesmo modelo, porém, de forma sintética,
abrangendo os títulos e sub-títulos, para demonstrar a forma estruturada das
informações, em função das atividades desenvolvidas pelos CTGs/SP.

O modelo apresentado no Quadro 09, retro, procura abranger as atividades
primordiais dos CTGs/SP, demonstrando as entradas e saídas de recursos, em
dinheiro e através das contas bancárias das entidades, propiciando aos gestores,
diariamente, o acompanhamento das posições do caixa e dos saldos bancários.

Os títulos enumerados de 1 (um) a 27 (vinte e sete), possuem sub-títulos
correspondentes, os quais serão devidamente demonstrados e explicados no item
5.4.2, uma vez que o modelo sugerido de Movimento de Caixa e Bancos serve de
base para o Fluxo de Caixa, de que trata o próximo tópico.

Outros relatórios e controles internos, já existentes ou a serem criados, devem
subsidiar a elaboração do modelo ora apresentado. Entre outros, podem ser citados,
os demonstrativos das vendas de alimentos e bebidas, controles de estoques de
alimentos e bebidas, controle dos ativos fixos (imobilizado), boletins individuais das
contas bancárias, etc.

Merecem destaque no relatório sugerido no Quadro 09:
•

as doações recebidas, em dinheiro e em bens (item10);

•

as doações concedidas (item 27), podendo estas ser em bens ou pela cessão
de seus espaços gratuitamente, para eventos de entidades beneficentes e/ou
filantrópicas; e,

•

o registro financeiro de trabalhos prestados por voluntários (item 26), que
contribuem decisivamente para o engrandecimento dos CTGs e para a sua
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continuidade, os quais, na maioria das vezes, não constam dos relatórios
gerenciais e financeiros.

Quadro 09 - Modelo Sintético de Relatório Diário de Caixa/Bancos
ENTIDADE:
DATA
ENTRADAS
1. Venda de Títulos Patrimoniais
2. Mensalidades de Associados
3. Eventos da Campeira
Rodeios
Tiros de Laço
4. Eventos da Artística
5. Eventos da Cultural
6. Eventos da Social
Domingueiras
Bailes
Jantares
7. Eventos da Esportiva
8. Restaurante e Bar
9. Aluguéis
10. Doações
11. Outras Entradas
12. Movimentação Bancária
TOTAL GERAL DAS ENTRADAS (Somas de 1 a 12)
DATA

SAÍDAS

MÊS DE XX DE XXXX
CAIXA BANCOS TOTAL

CAIXA

BANCOS

TOTAL

13. Ativos Fixos
14. Gastos da Campeira
Rodeios e Tiros de Laço
15. Gastos da Artística
16. Gastos da Cultural
17. Gastos da Social
18. Gastos da Esportiva
19. Restaurante e Bar
20. Gastos com Pessoal
21. Gastos com Manutenção
22. Gastos Administrativos
23. Impostos
24. Propaganda e Publicidade
25. Outras Saídas
26. Voluntariado
27. Doações
TOTAL GERAL DAS SAÍDAS (Somas de 12 a 27)
RESUMO

MOVIMENTAÇÃO
CAIXA BANCOS TOTAL

SALDO DO MÊS ANTERIOR
TOTAL DAS ENTRADAS
TOTAL DAS SAÍDAS
SALDO FINAL DO MÊS DE XX DE XXXX
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5.4.2 Modelo de Fluxo de Caixa proposto para os CTGs/SP
Uma das maiores preocupações que os empresários têm, principalmente no
âmbito das micro e pequena empresas, é a de conseguir honrar seus compromissos
financeiros diários. Com as administrações dos CTGs (Patronagens) não é diferente,
até pelas crenças, princípios e valores que orientam as atividades dessas
associações, como elencado no primeiro capítulo deste trabalho.

Como amplamente argumentado no decorrer deste trabalho, a preocupação
com a administração do caixa dos CTGs é, financeira e gerencialmente, a prioridade
número um, entre outros, porque as operações praticadas nessas entidades são na
grande maioria à vista. Como já dito, praticamente não há nessas entidades,
captações e/ou aplicações de recursos com características de longo prazo.

Isto posto, elege-se como ferramenta base para a gestão dos CTGs/SP o
Modelo Sintético de Fluxo de Caixa Mensal das Atividades, constante do Quadro
10, do qual deriva a maior parte das informações que comporão a Demonstração do
Resultado e o Balanço Patrimonial, que serão tratados mais adiante. O modelo
analítico do mesmo relatório encontra-se no Anexo 06.

A proposta que se apresenta tem o objetivo de contribuir com as
administrações dos CTGs/SP, no sentido de que sejam exercitados os processos de
planejamento e controle, voltados para o futuro e para o atingimento dos objetivos e
metas propostos a cada patronagem.

Importante destacar que, através do Modelo de Fluxo de Caixa Mensal
proposto, integrado com a Demonstração do Resultado e Balanço Patrimonial,
poderão ser feitas projeções e simulações do caixa, dos resultados e da evolução
patrimonial, além de outras análises, dependendo, é claro, em cada caso, do grau
de informação que se queira obter.

Ainda, em relação ao modelo de Fluxo de Caixa proposto, este fornece aos
administradores dos CTGs/SP uma visão de conjunto da entidade, sugerindo
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alternativas de decisões programadas, que é o que se espera da informação contábil
e financeira para fins de decisão.
Quadro 10 - Modelo Sintético de Fluxo de Caixa Mensal das Atividades
TÍTULOS E SUB-TÍTULOS
DO FLUXO DE CAIXA
1. INGRESSOS PATRIMONIAIS
1.1 - Venda de Títulos
1.2 - Mensalidades de Associados
2. ENTRADAS DAS ATIVIDADES
2.1- - Eventos da Campeira
2.2- - Eventos da Artística
2.3- - Eventos da Cultural
2.4- - Eventos da Social
2.5- - Eventos da Esportiva
2.6- - Restaurante e Bar
2.7- - Aluguéis
2.8- - Doações
2.9- - Outras Entradas
3. SAÍDAS PATRIMONIAIS
3.1 - Ativos Fixos
4. GASTOS VARIÁVEIS
4.1 - Gastos da Campeira
4.2 - Gastos da Artística
4.3 - Gastos da Cultural
4.4 - Gastos da Social
4.5 - Gastos da Esportiva
4.6 - Restaurante e Bar
5. GASTOS FIXOS
5.1 - Gastos com Pessoal
5.2 - Gastos com Manutenção
5.3 - Gastos Administrativos
5.4 - Impostos
5.5 - Propaganda e Publicidade
6. OUTRAS SAÍDAS
6.1 - Aplicações Financeiras
6.2 - Pagamentos de Empréstimos
7. VARIAÇÃO LÍQUIDA (1+2-3-4-5-6)
8. SALDO INICIAL
9. SALDO FINAL (7+8)

1º ... 12º MÊS/ANO
ORÇADO
REALIZADO

OUTRAS INFORMAÇÕES
10. VOLUNTARIADO E DOAÇÕES
10.1 - Voluntariado
10.2 - Doações
11. ESTOQUES
11.1 - Produtos Alimentícios
11.2 - Bebidas
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Os seguintes conceitos fazem parte da estrutura do Modelo de Fluxo de Caixa
Mensal proposto, inclusive quanto ao modelo de Relatório Diário de Caixa/Bancos
(Quadro 09):

A) INGRESSOS PATRIMONIAIS
Compreende as entradas de dinheiro decorrente de operações com associados,
podendo ser as seguintes:
a. - Venda de Títulos Patrimoniais ou de Títulos a Associados Contribuintes,
cuja forma, direitos e obrigações, depende do Estatuto Social de cada entidade;
b. - Mensalidades e taxas de manutenção de títulos pertencentes a associados
patrimoniais e contribuintes, conforme estabelecido em estatuto.

B) ENTRADAS DAS ATIVIDADES
Refere-se às entradas de dinheiro oriundas das atividades desenvolvidas pelos
CTGs, sendo as seguintes as que mais se destacam:
a. - Eventos da Campeira: venda de ingressos, inscrições nas diversas
modalidades, venda de publicidade e divulgação, nos Rodeios e Tiros de Laço
programados e realizados;
b. - Eventos da Artística: cachês e transporte para apresentações fora do CTG,
inscrições e ingressos em Festivais Internos e Externos promovidos pela
entidade;
c. - Eventos da Cultural: venda de ingressos referentes a Encontros, Cursos,
Palestras, Concursos Internos, promovidos pela entidade, cobrados dos
participantes;
d. - Eventos da Social: venda de ingressos e patrocínio em Domingueiras,
Bailes, Jantares e outros eventos promovidos pelo CTG, através deste
departamento;
e. - Eventos da Esportiva: inscrições e patrocínio na promoção de Encontros
Esportivos, realizados por este departamento;
f. - Restaurante e Bar: venda de produtos alimentícios produzidos na cozinha e
churrasqueira, revenda de outros produtos alimentícios, bebidas e outros
(cigarros, doces, etc);
g. - Aluguéis: renda de aluguéis, podendo ser apenas do salão de festas
(galpão), ou de todo o recinto do CTG, incluindo ou não a(s) churrasqueira(s),
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das canchas de laço, bocha, bolão, para eventos daquelas modalidades, e,
também, aluguel de roupas para visitantes que queiram participar de eventos,
principalmente bailes, trajados em conformidade com a indumentária gaúcha.
h. - Doações: as doações recebidas em dinheiro são consideradas normalmente
como ingressos em caixa e fazem parte de seu saldo; por outro lado, as doações
em bens (imóveis, móveis, equipamentos, máquinas, roupas, etc.), serão
avaliadas a valor de mercado, sendo registradas como entradas e, ao mesmo
tempo, deduzidas como saídas, para que fique o registro permanente dessas
operações, que obrigatoriamente farão parte do ativo fixo da entidade e do
patrimônio social;
i. - Outras Entradas: podem ser, entre outras, as provenientes de aulas de
danças, rifas, venda de materiais promocionais, propaganda e publicidade,
empréstimos temporários (normalmente de associados), resgates de aplicações
financeiras e registros das movimentações bancárias (depósitos e retiradas).

C) SAÍDAS PATRIMONIAIS
Considerados os pagamentos projetados/realizados em função da aquisição de
bens imobilizados, entre os quais: Ativos Fixos - imóveis (terrenos, construções,
benfeitorias em imóveis de terceiros), móveis e utensílios (cadeiras, mesas, etc.),
equipamentos de cozinha e churrasqueira (panelas, pratos, copos, talheres,
espetos, grelhas, etc.), equipamentos de som, equipamentos de informática,
veículos, animais (eqüinos, ovinos, bovinos, etc.), roupas (necessárias às
atividades da invernada artística).

D) GASTOS VARIÁVEIS
Considerados os gastos que mantém relação direta com o desenvolvimento das
diversas atividades, como mostrado a seguir:
a. - Gastos da Campeira: gastos com aluguel de equipamentos de som,
apresentadores e locutores, propaganda e divulgação, premiações, e outros
gastos variáveis, nos rodeios e tiros de laço programados/realizados;
b. - Gastos da Artística: gastos com professores e instrutores, transporte,
alimentação, etc.;
c. - Gastos da Cultural: com encontros, cursos, palestras, concursos internos,
etc.;
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d. - Gastos da social: gastos com decoração (flores, ornamentação, brindes,
etc.) e animação (conjuntos musicais, artistas, músicos, etc.);
e. - Gastos da Esportiva: gastos com encontros esportivos (premiações,
divulgação, etc.);
f.

- Restaurante e Bar: compras de produtos alimentícios para a cozinha e

churrascaria, compra de bebidas, compras de carvão e lenha para a
churrasqueira, compra de embalagens e descartáveis (pratos, talheres e copos
plásticos e/ou de papelão, etc.).

E) GASTOS FIXOS
Considerados os gastos necessários à manutenção da entidade, não vinculados
às atividades desenvolvidas:
a. - Gastos com Pessoal: salários, férias, 13º salário, previdência social (INSS),
FGTS;
b. - Gastos com Manutenção: salão de festas (galpão), churrasqueira, cozinha,
elétrica, hidráulica, materiais de limpeza e higiene;
c. - Gastos Administrativos: luz, água, gás, telefone, materiais de escritório,
despesas com registros (atas de assembléias, xerox, reconhecimento de firmas,
etc.), serviços de terceiros (internet), anuidade do MTG, despesas bancárias
(taxas), segurança (utilizada nos eventos);
d. - Impostos: CPMF, IPTU, outros;
e. - Propaganda e Publicidade: materiais promocionais, divulgação, outros.

F) OUTRAS SAÍDAS
a. - Aplicações Financeiras: aplicações de curto prazo das sobras de dinheiro
em caixa;
b. - Pagamentos de Empréstimos: para registro das devoluções de
empréstimos temporários de associados, já que, normalmente os CTGs não
contraem empréstimos bancários.

G) VARIAÇÃO LÍQUIDA
É o resultado da soma das entradas menos a soma das saídas.
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H) SALDO INICIAL
Representa o saldo em caixa acumulado projetado/realizado do período anterior.

I) SALDO FINAL
É o saldo acumulado final, ou seja, o Saldo Inicial mais ou menos a Variação
Líquida. Este saldo deve indicar resultado positivo pois o contrário significa que a
entidade não conseguirá honrar os compromissos assumidos e programados,
necessitando de financiamento para os mesmos, através de empréstimos de
associados e/ou de terceiros.

J) VOLUNTARIADO E DOAÇÕES
É o registro financeiro das ações de voluntários, sem os quais os CTGs teriam
dificuldades em subsistir, e as doações a entidades carentes, beneficentes,
filantrópicas e outras:
a. - Voluntariado: identificados em quantidades e valores, a preços de mercado,
como se tivessem sido contratados, mais os encargos decorrentes, os registros
são efetuados com o mesmo valor nas saídas e nas entradas, não influenciando
os saldos de caixa;
b. - Doações: registradas nos anais dos CTGs, normalmente não têm o
tratamento que merecem nos relatórios financeiros daquelas entidades. É o caso
da cessão das dependências dos CTGs à entidades beneficentes e filantrópicos,
para promoções de eventos (beneficentes e filantrópicos), sem nenhum custo
para aquelas entidades e que não possuem os devidos registros financeiros. O
que propomos são os registros desses atos, no caso de cessão das
dependências, pelo valor que cobrariam em uma situação normal. Os mesmos
valores seriam registrados como entradas e saídas, não alterando o saldo do
caixa.
Em ambos os casos, ficariam registradas financeiramente essas ocorrências,
devendo, obrigatoriamente, fazer parte do Relatório Anual de Atividades, da
Demonstração do Resultado e constar, também, de nota explicativa às
Demonstrações Contábeis.
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K) ESTOQUES
Os estoques de produtos alimentícios, bebidas, cigarros e outros, podem ser
demonstrados a preços de custo, pelos valores das compras, ou a preços médios
destas, com os prováveis valores potenciais de vendas.

No título Outras Informações, poderiam ainda ser acrescentados outros itens
não menos importantes e que contribuiriam para a melhoria da informação financeira
e gerencial, tais como, depreciações do mês, provisões para férias e 13º salários,
incluindo os respectivos encargos, obrigações com fornecedores e mensalidades de
associados atrasadas a receber.

5.4.3 Demonstração do Resultado das Atividades (Mensal e Acumulado)
O modelo sugerido de Demonstração do Resultado, apresentado de forma
sintética no Quadro 11 (o modelo analítico encontra-se no Anexo 07), visa mais o
aspecto gerencial e de informação, do que o contábil propriamente dito e
compreende três partes distintas:

a) utilização do método da Margem de Contribuição para apuração e
Demonstração do Resultado Operacional das Atividades, ou seja, Receitas
das Atividades menos os Custos Variáveis;

b) registro financeiro dos trabalhos de voluntários, um dos objetivos dos CTGs,
que, apesar de constar em seus Estatutos, normalmente não faz parte das
informações gerencial e contábil;

c) registro financeiro das doações em bens recebidas pelos CTGs, bem como
das doações prestadas por essas entidades à outras associações
beneficentes e filantrópicas.

As informações para elaboração da Demonstração do Resultado proposta,
praticamente, advém quase todas do Fluxo de Caixa sugerido no Quadro 10.
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Quadro 11 – Modelo Sintético de Demonstração do Resultado das Atividades
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DAS ATIVIDADES
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1.1 MENSALIDADES
1.2 RECEITAS DAS ATIVIDADES
1.2.1- Eventos da Campeira
1.2.2- Eventos da Artística
1.2.3- Eventos da Cultural
1.2.4- Eventos da Social
1.2.5- Eventos da Esportiva
1.3 VENDAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E OUTROS
1.3.1- Venda de Alimentação
1.3.2- Venda de Bebidas
1.3.3 - Venda de Outros Produtos
1.4 RENDAS DE ALUGUÉIS
1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
2. ( - )
IMPOSTOS INCIDENTES
3. ( = )
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
4. ( - )
CUSTOS VARIÁVEIS
4.1Eventos da Campeira
4.2Eventos da Artística
4.3Eventos da Cultural
4.4Eventos da Social
4.5Eventos da Esportiva
4.6Custo dos Produtos Vendidos
4.7Outros Custos Variáveis
5. ( = )
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL
6. ( - )
CUSTOS FIXOS
6.1Custos com Pessoal
6.2Custos com Manutenção
6.3Custos Administrativos
6.4Impostos
6.5Propaganda e Publicidade
6.6Outros
7. ( = )
RESULTADO OPERACIONAL
8. ( +/- )
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
9. ( +/- )
VOLUNTARIADO
( - ) Custos a Preços de Mercado
( + ) Receitas a Preços de Mercado
10. ( +/- )
DOAÇÕES
10.1Recebidas em Dinheiro
10.2Recebidas em Bens
( + ) Avaliadas a Preços de Mercado
10.3Doações Prestadas
( - ) Avaliadas a Preços de Mercado
( + ) Avaliadas a Preços de Mercado
11. AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO PATRIMÔNIO SOCIAL
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O mesmo modelo de Demonstração do Resultado sugerido pode ser
confeccionado em duas versões, sendo uma com os valores dos eventos ocorridos
no mês e outra acumulando os valores mensais de um período de doze meses,
tendo em conta a prestação de contas anual, prevista nos Estatutos das entidades
estudadas.

Apresenta-se,

a

seguir,

os

conceitos

utilizados

na

elaboração

da

Demonstração do Resultado das Atividades (Quadro 11), ressaltando que os já
apresentados no item 5.4.2, não serão aqui repetidos, uma vez que o que se propõe,
é que sejam os relatórios sugeridos, elaborados e entendidos de forma vinculada:

A) RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Compreende as receitas recebidas e a receber de um período, normalmente
um mês, decorrentes das seguintes operações:
a. - Mensalidades:

mensalidades

e

taxas

de

manutenção de títulos

pertencentes a associados, patrimoniais e contribuintes, conforme estabelecido
em estatuto;
b. - Receitas das Atividades: receitas oriundas das principais atividades
desenvolvidas pelos CTGs (Campeira, Artística, Cultural, Social e Esportiva),
elencadas no sub-título 5.4.2;
c. - Vendas de Alimentos, Bebidas e Outros: mencionados no sub-título 5.4.2;
d. - Rendas de Aluguéis: já citadas no sub-título 5.4.2;
e. - Outras Receitas Operacionais: as já citadas no sub-título 5.4.2.
B) IMPOSTOS INCIDENTES
Conta sintética criada para abrigar os impostos e contribuições incidentes sobre a
Receita Operacional Bruta, caso sejam cobrados ou venham a ser, tais como:
Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS) e Imposto Sobre Serviços (ISS),
dependendo da legislação de cada Estado e Município e PIS e COFINS, caso
venham a ser exigidos pelo Governo Federal.

C) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Representa a receita líquida das atividades, deduzidos os impostos, ou seja, é o
resultado da diferença entre a Receita Operacional Bruta e Impostos Incidentes.
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D) CUSTOS VARIÁVEIS
São os custos que têm relação direta com a obtenção das receitas das
atividades, mencionados no sub-título 5.4.2.

E) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO OPERACIONAL
É o resultado da Receita Operacional Líquida, deduzidos os Custos Variáveis. É
a soma das margens unitárias de cada produto, evento ou atividade, que vai
contribuir para o pagamento dos custos fixos.

F) CUSTOS FIXOS
Reflete os valores dos custos e despesas pagos ou a pagar, gastos para manter
a estrutura administrativa, independentemente do nível de atividades de um
período. Mesmo não havendo atividades num período, esse tipo de custo
continua ocorrendo. Exemplo disso são as despesas com pessoal, manutenção,
telefone, etc. Alguns itens dos custos fixos podem, em parte, ser considerados,
pois aumentam em função do nível das atividades. Por exemplo, é o caso do
consumo de luz, água, telefone, gás, etc. Nesse caso, um sistema de custos
deveria ser estudado, entretanto, não faz parte deste trabalho.

G) RESULTADO OPERACIONAL
É o efetivo resultado produzido pelas atividades da entidade, ou seja, a Margem
de Contribuição Operacional, subtraídos os Custos Fixos. Em termos de
resultado é o número final da medida de desempenho da administração
(Patronagem), uma vez que não são considerados os custos do voluntariado.

H) RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
O resultado financeiro é a soma das receitas financeiras menos a soma das
despesas financeiras, consideradas como tal, entre outras as seguintes:
a. Receitas Financeiras – juros e atualização monetária de aplicações
financeiras em fundos, cadernetas de poupança ou outras aplicações,
provenientes de sobras de caixa temporárias (dinheiro e depósitos á vista em
bancos); também são aqui contabilizados os juros cobrados nos atrasos de
mensalidades dos associados;
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b. Despesas Financeiras – trata-se, normalmente, de juros por atrasos nos
pagamentos de fornecedores, encargos de empréstimos bancários, etc.

I) VOLUNTARIADO
Representa o registro financeiro (custos e receitas a preços de mercado) das
ações de voluntários, mencionadas no sub-título 5.4.2.

J) DOAÇÕES
Para o caso das doações, três hipóteses estão previstas:
a. Doações recebidas em dinheiro: importâncias recebidas em espécie, de
associados ou de outros doadores;
b. Doações recebidas em bens: refere-se às doações de associados e outros
doadores, em bens imóveis e móveis, avaliadas a preços de mercado;
c. Doações prestadas pelos CTGs: refere-se às doações mencionadas no subtítulo 5.4.2.

K) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Indica o resultado final entre receitas, custos e despesas, que implicará no
aumento ou diminuição do Patrimônio Social.

O modelo de Demonstração do Resultado apresentado torna possível a
visualização da composição do resultado de cada período e sua análise (mensal e
anual) quanto à estrutura (análise vertical) e evolução (análise horizontal) das
receitas, custos e despesas, cujo acompanhamento é fator primordial para o bom
desempenho da gestão e, também, para o planejamento de resultados futuros.

5.4.4 Balanço Patrimonial
Em termos contábeis e financeiros, o Balanço Patrimonial tem o objetivo de
refletir, em determinado momento, a situação econômica e financeira da entidade,
no caso os CTGs do Estado de São Paulo. É, portanto, uma demonstração estática,
ou seja, uma fotografia do patrimônio da entidade em um dado momento.
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Sob o enfoque administrativo e gerencial, podemos dizer que é o resultado de
decisões tomadas no passado. Daí a importância do planejamento e controle, para
que sejam perseguidos e atingidos os objetivos propostos para um determinado
período.

Peça fundamental da contabilidade, em suma, demonstra a capacidade que
uma entidade possui em Investir e financiar seus investimentos, e, também, gerar
resultados compatíveis com os níveis de investimentos e remuneração do capital
investido.

O Modelo de Balanço Patrimonial sugerido no Quadro 12 mantém,
praticamente, fidelidade à estrutura da legislação societária, artigo 178, da Lei nº
6.404/76, que diz: “no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos
do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia”. Entretanto, este modelo inclui alguns
títulos e sub-títulos e altera algumas denominações, para melhor compreensão da
informação prestada ao administrador. Por ocasião da elaboração do Plano de
Contas, títulos, sub-títulos, contas e sub-contas poderão ter suas denominações
alteradas, para que possam atender à característica de compreensibilidade, exigida
pelos principais interessados na informação contábil e financeira, ou seja, os
administradores, conselheiros e associados.

Seguindo a disposição definida pela legislação societária, as contas do ativo
são classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez, ou seja, são
apresentados em primeiro lugar os ativos mais rapidamente conversíveis.

De outro lado, as contas representativas do passivo são apresentadas em
ordem decrescente de prioridade de pagamento, ou seja, classificam-se em primeiro
lugar as contas cujas exigibilidades ocorrem antes.
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Quadro 12 - Modelo de Balanço Patrimonial Mensal
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

1º ... 12º MÊS/ANO

A. V. A. H.

CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Dinheiro em Caixa
Depósitos Bancários
Aplicações Financeiras
ESTOQUES
Produtos Alimentícios
Bebidas
Outros
VALORES A RECEBER
Mensalidades de Sócios Patrimoniais
Mensalidades de Sócios Contribuintes
OUTROS
PERMANENTE
IMOBILIZADO ADQUIRIDO
Ativos Fixos
( - ) Depreciações Acumuladas
IMOBILIZADO PROVENIENTE DE DOAÇÕES
Ativos Fixos
( - ) Depreciações Acumuladas
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores a Pagar
Salários e Encargos a Pagar
Impostos e Contribuições Retidas a Recolher
Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos
Outras Obrigações a Pagar
PS – PATRIMÔNIO SOCIAL
PS EM CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
PS EM CAPITAIS PERMANENTES
Decorrentes de Aquisições
Decorrentes de Doações
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL

Os conceitos utilizados na elaboração do Modelo de Balanço Patrimonial
(Quadro 12) são apresentados a seguir:
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A)

ATIVO CIRCULANTE
Representa o total de bens e direitos passíveis de realização ou de

recebimento dentro de 360 (trezentos e sessenta) dias após o encerramento do
balanço patrimonial, de acordo com a legislação societária citada. Preferimos seguir
neste trabalho os prazos determinados na legislação societária, entretanto, para fins
gerenciais e de análise, cada CTG poderá adotar um prazo diferente para os itens
circulantes, o que certamente melhorará o nível da informação.

B)

DISPONIBILIDADES
Reflete a soma dos bens e direitos que podem, rapidamente, ser convertidos

em dinheiro, exceção feita ao próprio caixa que já representa dinheiro disponível.

a.

Dinheiro em Caixa

O saldo existente nesta conta deve estar representado, obrigatoriamente, em
moeda corrente e nacional, sendo a disponibilidade mais imediata que pode contar a
entidade.

b.

Depósitos Bancários

Refere-se aos saldos bancários das contas correntes de depósitos à vista, em
nome da entidade, passíveis de saque através de cheques ou ordens emitidas pela
entidade (débitos em conta, saques em dinheiro com cartões).

c.

Aplicações Financeiras

Refere-se ao saldo de aplicações financeiras de curto prazo, em fundos de
investimento, cadernetas de poupança, depósitos a prazo, etc., de sobras de caixa
temporárias ou não destinadas, ou ainda, de valores já comprometidos que
aguardam prazo para pagamento.

C)

ESTOQUES
Este título ou conta representa os saldos existentes nos estoques na data do

balanço, a preços de custo, e refere-se a produtos alimentícios, bebidas e outros,
tais como, cigarros, balas, doces, etc. Normalmente os CTGs não mantém grandes
estoques dos produtos mencionados, efetuando o abastecimento dos mesmos
poucos dias antes da realização dos eventos, todavia, é de vital importância o
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controle analítico das entradas, saídas e estoques de todos os produtos, produzidos
no próprio CTG ou revendidos, a fim de se evitar o desperdício e as perdas.

D)

VALORES A RECEBER
As receitas dos eventos realizados através das várias atividades dos CTGs,

normalmente têm seus recebimentos à vista, em dinheiro ou cheques.

Por outro lado, as mensalidades de sócios patrimoniais ou contribuintes, as
taxas de manutenção e outras do gênero, conforme dispõem os estatutos sociais
das entidades, podem ser cobradas mensalmente e até trimestralmente, conforme o
caso.

Em obediência ao regime de competência, onde as

receitas são

contabilizadas (apropriadas), independentemente de serem recebidas ou não, o
saldo desta conta representa os valores a receber provenientes das mensalidades e
taxas citadas. Sub-títulos poderão demonstrar as mensalidades em atraso, visando
maior agilidade nas ações de cobrança.

E)

OUTROS
Título que visa abrigar outros ativos circulantes de menor valor, não

classificados entre os até aqui relacionados.

F)

ATIVO PERMANENTE
Reflete o total dos bens permanentes, de propriedade do CTG, colocados à

disposição da administração (Patronagem), para o exercício das atividades que se
propõe.

Haja vista que as entidades em estudo recebem doações em bens e
benfeitorias, que passam a fazer parte integrante do patrimônio de todos os
associados (Ex.: cancha de bocha, cancha de bolão, cancha de laço, geladeiras,
mesas, cadeiras, fogões, microcomputadores, etc.), procuramos demonstrar, neste
trabalho, os bens adquiridos (que influenciam no caixa) separadamente dos bens
doados. Ambas as informações são importantes para a administração e associados,
uma vez que, se os bens adquiridos fazem parte da destinação de recursos do

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

125

caixa, os recebidos em doações são, normalmente, frutos de campanhas e trabalhos
da administração no convencimento dos doadores.

a.

Imobilizado Adquirido

Refere-se ao total dos ativos fixos (imóveis, móveis e utensílios, benfeitorias,
instalações, máquinas e equipamentos, etc.), indispensáveis à manutenção das
atividades propostas pelas entidades, considerados a preços de custo.

Sobre esses ativos incidem taxas de depreciações, calculadas em função da
vida útil e considerados os valores residuais de cada bem. As despesas de
depreciações deverão fazer parte da Demonstração do Resultado, e o total de cada
período será acumulado e deduzido do valor do bem, até o limite do valor residual
citado.

b.

Imobilizado Proveniente de Doações

Representa o total dos ativos fixos recebidos através de doações, avaliados
quando do recebimento, a preços de aquisição no mercado, em função do estado
que se encontram.

O critério de depreciações é o mesmo tratado no item anterior.

G)

PASSIVO CIRCULANTE
Representa o total das obrigações que serão exigidas no prazo máximo de

360 (trezentos e sessenta) dias, após o encerramento do balanço patrimonial. Como
já mencionado no ativo circulante, seguimos neste trabalho os prazos determinados
na legislação societária, entretanto, como foi dito, as entidades poderão adotar
prazos diferentes, no sentido de melhorar a informação e a análise, inclusive quanto
ao capital de giro e planejamento do fluxo de caixa.

As principais obrigações elencadas para o passivo circulante são as
seguintes:
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a.

Fornecedores a Pagar

Compõem o total deste item as obrigações com fornecedores de produtos
alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e outros (carvão, lenha,
embalagens, etc.), decorrentes de aquisições a prazo.

b.

Salários e Encargos a Pagar

Refere-se aos salários e encargos (INSS e FGTS) dos funcionários
registrados, cujas contrapartidas em despesas devem ser apropriadas no final de
cada mês, atendendo ao regime de competência.

c.

Impostos e Contribuições Retidas a Recolher

Compreende as retenções de impostos (Imposto de Renda na Fonte, INSS,
ISS) e contribuições (Sindicatos e Associações de Classe), descontadas em folha de
pagamento, pagáveis normalmente no mês seguinte às retenções.

d.

Provisões para Férias, 13º Salário e Encargos

Refere-se às obrigações contratuais com funcionários, provenientes de
direitos adquiridos de férias e 13º salários, cujos pagamentos somente ocorrerão em
datas futuras, entretanto, a apropriação dessas despesas e dos encargos
correspondentes (INSS e FGTS), em contrapartida com as obrigações exigíveis,
devem ser contabilizadas mensalmente.

e.

Outras Obrigações a Pagar

Compreende outras exigibilidades eventuais, não classificadas nos itens
anteriores.

H)

PATRIMÔNIO SOCIAL
As associações sem fins lucrativos e com objetivos sociais e culturais devem

demonstrar o Patrimônio Social, a composição deste e sua evolução, o que significa,
em outras palavras, para os associados, sociedade, governos e terceiros,
transparência e seriedade com a coisa pública. Nesse sentido, divide-se o
Patrimônio Social em Patrimônio Social em Capital Circulante Líquido e em Capitais
Permanentes.
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Se

em

alguma

das

entidades

estudadas

houver

operações

com

características de Longo Prazo, tanto no Ativo como no Passivo, cujos prazos de
recebimentos e/ou pagamentos sejam superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias,
deverá ser informado o Patrimônio Social em Capital de Longo Prazo Líquido.

a.

Patrimônio Social em Capital Circulante Líquido

Refere-se à diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante,
podendo ser positivo ou negativo. Se positivo, em tese, significa que na data do
balanço, a entidade possui aplicações de curto prazo suficientes para saldar
compromissos também de curto prazo. O contrário, ou seja, passivo circulante maior
do que o ativo circulante, quer dizer que os recursos de curto prazo não são
suficientes para honrar compromissos de curto prazo.

Embora, em tese, os conceitos estejam corretos, é preciso verificar
detalhadamente a composição dos ativos circulantes, sua natureza e probabilidade
de realização e liquidez, em contrapartida com os vencimentos dos passivos
circulantes.

b.

Patrimônio Social em Capitais Permanentes

Compreende ao total do Ativo Permanente, demonstrando a parte Decorrente
de Aquisições, onde foram consumidos recursos da entidade e a Decorrente de
Doações, o que significa o apoio dos associados, da sociedade e de terceiros e a
confiança no trabalho e comprometimento da administração com os objetivos
sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES

Procurou-se, no decorrer deste trabalho, apresentar as principais conclusões
sobre o mesmo, por ocasião do estudo dos conceitos de gestão e sua aplicabilidade
aos Centros de Tradições Gaúchas do Estado de São Paulo, bem como quando da
apresentação dos aspectos teóricos e fundamentais da contabilidade (Capítulo 2),
procedendo-se da mesma forma quanto à análise dos resultados da pesquisa
(Capítulo 4).

No capítulo segundo, buscou-se abordar inicialmente, e até com certa ênfase,
os aspectos voltados para a gestão, uma vez que podem e devem ser aplicados a
qualquer tipo de organização, independentemente da finalidade lucrativa ou não, na
busca continuada da eficiência, eficácia e efetividade. No mesmo capítulo, procurouse mostrar e demonstrar que a ciência contábil, apesar de suas limitações, quando
vista e empregada como um sistema de informações, pode ser de grande valia no
auxílio às decisões dos gestores das entidades.

À luz da metodologia da pesquisa (capítulo terceiro), fundamental neste
estudo e, sem a qual não se poderia chegar aos objetivos e conclusões,
processados os dados e analisados os resultados da mesma (capítulo quarto),
comprovou-se a necessidade de se sugerir aos Centros de Tradições Gaúchas do
Estado de São Paulo, um conjunto de relatórios estruturados e vinculados entre si
(capítulo quinto), constituindo-se num sistema de informações contábeis, financeiras
e gerenciais, destinadas a aperfeiçoar o processo de gestão dessas organizações,
bem como observar as Normas Brasileiras de Contabilidade relacionadas ao terceiro
setor.

Buscou-se, então, no quinto capítulo, demonstrar como a informação contábil
e gerencial, através de relatórios programados, estruturados e vinculados, pode
contribuir no auxílio aos gestores (Patronagem e Conselhos dos CTGs/SP) e
associados dessas entidades, no sentido de mostrar os resultados das atividades
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desenvolvidas e da

situação patrimonial e financeira, propiciando uma melhor

análise evolutiva e do desempenho das mesmas.

Dessa forma, buscou-se observar o cumprimento dos objetivos propostos na
introdução deste trabalho e a confirmação da questão problema levantada,
delineado-se um sistema de informação contábil para os Centros de Tradições
Gaúchas do Estado de São Paulo, baseado em relatórios contábeis, financeiros e
gerenciais, que possam ser úteis e utilizados como instrumentos que facilitem as
tomadas de decisões, bem como sejam capazes de fornecer à administração e
associados dessas entidades, informações sobre os resultados das principais
atividades. Também, observando-se critérios de análise dos relatórios referidos,
possam esses contribuir para a elaboração de um sistema de planejamento
operacional e orçamentário, permitindo projeções e simulações, quanto aos fluxos
de caixa, formação dos resultados e evolução do patrimônio social, entendendo-se
os conceitos que se revestem e facilitando-se os processos de planejamento e
controle.

Considerados os dados da pesquisa, conclui-se que as demonstrações
contábeis

e

financeiras

das

entidades,

apesar

de

serem

consideradas

compreensíveis e úteis, são elaboradas, na maioria dos casos, mais para
atendimento de formalidades legais ou de prestação de contas, ou seja: entre os
relatórios elaborados pelos CTGs/SP, é dada maior importância ao Livro ou Boletim
de Caixa e Balancete emitidos pela tesouraria, em 100% dos casos; a grande
maioria das entidades, 85,71%, adota o “regime de caixa” e, as demonstrações do
resultado e do fluxo de caixa são os relatórios mais utilizados para medir
desempenho; a contabilização dos serviços prestados por voluntários não é feita em
85,71% das entidades e as doações recebidas não possuem uniformidade quanto
ao valor de avaliação, nem no que se refere à forma de escrituração contábil.

Portanto, a grande mudança que se propõe é a de atitude dos gestores dos
CTGs/SP, onde o planejamento, inclusive estratégico, deve estar voltado para a
promoção de ações planejadas, programadas e de avaliação e controle, visando
atingir metas, objetivos e missão dessas entidades, irmanadas culturalmente, mas,
em muitos casos, por força das circunstâncias, concorrentes entre si.
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Não se pretendeu com este trabalho aprofundar o estudo do processo de
gestão de custos e de resultados, nem chegar ao nível de formação de preços
formais, mas, buscou-se, sim, o levantamento de dados básicos, para produção de
um sistema contábil, financeiro e gerencial, cuja aplicabilidade seja relativamente
simples, não requerendo estruturas complexas, uma vez que, não teria aplicação
prática nas entidades estudadas.

Por fim, espera-se ter contribuído para o desenvolvimento de uma proposta
que possa auxiliar na gestão dos Centros de Tradições Gaúchas do Estado de São
Paulo, bem como se pretende com este trabalho motivar a elaboração de outros, na
busca da criação de um sistema de acumulação de dados contábeis, econômicos,
físicos, financeiros e gerenciais dos CTGs, ou seja, um banco de dados, para fins de
pesquisas e, também, no sentido de se conhecer o potencial econômico dessas
associações, nas diversas regiões de atuação, propiciando diagnósticos regionais e
nacionais deste setor, possibilitando, inclusive, e se for da vontade de todos, a
classificação dessas entidades, através de índices padrões de análise, visando,
inclusive, à captação de recursos públicos e privados para expansão de suas
atividades culturais, no sentido do atingimento dos objetivos da Carta de Princípios,
principalmente o de ajudar ao Estado na busca de soluções para os problemas
sociais.
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