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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi verificar o processo de convergência as normas 
internacionais de contabilidade pública e o impacto da institucionalização nos 
serviços sociais autônomos, em especial o SENAC. Este trabalho abordou a 
contabilidade pública e o seu contexto atual, Os serviços sociais autônomos 
inseridos nesse processo e os estudos acerca da teoria institucional. As novas 
demonstrações contábeis baseadas nos princípios, normas e procedimentos 
adequadas para prestar informações úteis aos usuários no que se refere à 
compreensibilidade, transparência e comparabilidade. A pesquisa adotou o modelo 
de institucionalização de Tolbert; Zucker (1997) para a categorização dos estágios 
de institucionalização: (pré-institucionalização; semi-institucionalização; total-
institucionalização. O estudo focou as alterações efetuadas pelo SENAC, 
possibilitando identificar os estágios de institucionalização que a entidade se 
encontra no que diz respeito à prática da contabilidade pós as alterações oriundas 
da contabilidade pública. 
 
 
 
Palavras-Chave: Contabilidade Pública. Teoria Institucional. Serviços Sociais 

Autônomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to verify the convergence to international 
accounting standards and the impact of institutionalization on autonomous social 
services, especially SENAC. This work addressed the public accounting and its 
current context, autonomous social services included in this process and studies on 
institutional theory. The new financial statements based on the principles, standards 
and procedures adequate to provide useful information to users regarding the 
comprehensiveness, transparency and comparability. The research adopted the 
model of institutionalization of Tolbert, Zucker (1997) to categorize the stages of 
institutionalization (pre-institutionalization, semi-and full-institutionalization 
institutionalization. Study focused on the changes made by Senac, allowing to 
identify the stages of institutionalization the entity is with respect to the practice of 
accounting changes arising post of public accounting. 
 

 

Keywords: Public accounting. Institutional Theory. Independent Social Services. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os acontecimentos externos que envolvem o mundo financeiro internacional e 

os escândalos que frequentemente são apresentados na imprensa nacional 

reforçam a necessidade de valorizar os controles internos em suas mais diversas 

formas, estruturas e mecanismos.  

 

As recentes Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, sobre a contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC T 

16) alinhadas às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(IPSAS) destacam, no mesmo sentido, a importância dos controles internos como 

suporte contábil, para a consistência de números, como instrumento de tomada de 

decisão pelos dirigentes públicos e divulgação à sociedade.  

 

Das normas editadas a NBC T 16.1 – Conceituação, Objeto e Campo de 

Aplicação, estabelece especificamente no campo de aplicação: 

 

 

O campo de aplicação da contabilidade Aplicada ao Setor Público 
abrange todas as entidades do setor público. As entidades 
abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas e as 
técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
considerando-se o seguinte escopo:(a) Integralmente, as entidades 
governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais 

 
 
 
 

Tendo em vista que anteriormente não existia expressamente nenhum 

enquadramento dos serviços sociais autônomos na contabilidade pública, mas 

existia a obrigatoriedade de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, 

conforme determina à constituição federal, essas entidades não se inserem no 

âmbito da Administração Pública direta ou indireta, mas tratam de entes 

paraestatais, aqueles que se situam ao lado do Estado, entes de cooperação com o 

Poder Público, em razão de sua natureza peculiar. Este trabalho aborda o estudo 

das informações contábeis aplicadas sob a nova ótica da contabilidade pública e o 
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seu processo de institucionalização nos serviços sociais autônomos especificamente 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC. 

 

 

Justificativa  

 

 

Este trabalho se justifica na média que se pretende contribuir com a 

demonstração da adoção da contabilidade pública em um ente considerado serviço 

social autônomo ente responsável pelo registro dos atos e fatos que alteram ou 

podem vir a alterar o patrimônio, de forma quantitativa ou qualitativa, responsável 

pelo repasse de informações aos gestores e à sociedade em geral. 

 

A escolha do SENAC deveu-se, inicialmente, por se saber que é uma 

instituição que toda a sua administração baseia-se em sólidos princípios de gestão. 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é, desde sua 

criação, em 1946, o principal agente da educação profissional voltada para o Setor 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 

 

São milhares de programações, em centenas de ambientes educacionais de 

ponta e especializados, como as empresas pedagógicas e as unidades móveis, 

espalhados em cerca de três mil municípios, em todos os estados do país e no 

Distrito Federal. 

 

 Além disso, ações como o Programa SENAC de Gratuidade, o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Governo Federal, 

e tantas outras permitem que o SENAC escreva um capítulo particular na história 

educacional do nosso país, contribuindo com oportunidades e excelência para o 

desenvolvimento do trabalhador brasileiro. 

 

Para atuar com mais eficácia em determinadas áreas, o SENAC desenvolve 

programas específicos, por iniciativa própria ou em parceria com outras instituições. 

Por meio dessas ações, o SENAC ajuda a fomentar o desenvolvimento da 
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sociedade e da economia brasileira e preparar um número ainda maior de 

profissionais para o Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 

 

A pesquisa apresenta a sua importância tanto em nível gerencial como em 

nível acadêmico. No âmbito gerencial apresenta os fatores relevantes em função da 

nova contabilidade pública e sua aplicabilidade no SENAC objeto do presente 

trabalho de pesquisa sendo estudadas as possibilidades de melhorias na gestão 

com enfoque na teoria institucional. Já no âmbito acadêmico a pesquisa será 

apresentada na forma metodológica que possibilitará um melhor entendimento sobre 

a teoria institucional e os serviços sociais autônomos especificamente o SENAC. O 

Estudo está organizado em cinco seções, iniciando com a introdução. Em seguida 

apresenta a descrição da entidade pesquisada e posteriormente à fundamentação 

teórica que serviu de sustentação à pesquisa. Após faz a descrição, análise e 

interpretação dos dados coletados. Por último, apresenta conclusões do estudo 

realizado. 

 

 

Situação-problema 

 

 

Para se obter modernos métodos de gestão, seja na empresa pública ou 

privada, exigem a concentração de esforços nos objetivos fixados, para atingir 

resultados planejados.  

 

Eficiência, Eficácia e Economicidade são fatores para a gestão em busca de 

resultados e transparência.  

 

Com as novas demandas e maior flexibilidade na gestão pública com 

mudanças aceleradas em função de maior competitividade em um mundo totalmente 

interligado, é importante que o setor público empregue esforços no sentido de 

promover e satisfazer a necessidade dos cidadãos por meio de uma gestão pública 

com compromissos definidos, o dirigente público deve seguir os princípios da 

administração pública definidos no artigo 37 da Constituição Federal: “Art. 37 A 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos 
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estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência”.  

 

A administração pública pode atribuir competência a entidade distinta da 

estrutura administrativa do estado para desempenhar a execução de serviços 

públicos.  

 

Esta Possibilidade está prevista no art. 175 da Constituição federal.  

 

Surgiu então o Terceiro Setor para contemplar as entidades da sociedade civil 

de fins públicos e não lucrativos, fazendo a ligação entre o primeiro setor da 

economia – que é o estado – e o segundo setor da economia – que é o mercado.  

 

Nesta categoria de Terceiro setor é possível incluir os Serviços sociais 

autônomos, entidades instituídas por lei com personalidade jurídica de direito 

privado, par dar assistência a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem 

fins lucrativos, mantidos por contribuições parafiscais.  

 

Destaque-se que as entidades que compõem os serviços sociais autônomos 

não prestam serviço público delegado, mas atividade privada de interesse público, 

chamados serviços não exclusivos do Estado, sendo por essa razão apoiados 

financeiramente pelo Poder Público.  

 

São exemplos de serviços sociais autônomos as entidades que integram o 

chamado Sistema “S”, como o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), o Sesi (Serviço Social da Indústria), o Sesc (Serviço Social do Comércio), 

o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), o Sebrae (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o Senar (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural), o Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), o 

Sest (Serviço Social do Transporte), o Sescoop (Serviço de Aprendizagem do 

Cooperativismo), e ainda outras entidades.  
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Tais entidades são muito conhecidas da sociedade, pois prestam serviços de 

relevante interesse público, como assistência social, educação, formação 

profissional e outros.  

 

Toda organização precisa encontrar formas de atingir seus objetivos, cumprir 

sua missão, melhorar seus resultados, justificar e preservar sua existência. Este 

Trabalho aborda o estudo e análise organizacionais baseadas em uma perspectiva 

Institucional, que investiga uma vasta gama de fenômenos, desde a expansão de 

políticas de pessoal específicas (TOLBERT E ZUCKER, 1983; BARON et al.,1986; 

Edelman, 1992). 

 

Qual o grau de institucionalização das normas brasileiras de contabilidade 

pública no sistema “S” em particular no SENAC? 

 

 

Objetivo Geral 

 

 

Estabelecida à situação Problema é necessário estabelecer o objetivo geral 

que norteará o inicio e a conclusão do trabalho.  

 

A pesquisa terá como objetivo geral identificar como se configura a 

institucionalização das novas premissas da contabilidade pública brasileira, no 

serviço social autônomo SENAC São Paulo. 

 

 

Metodologia 

 

 

A pesquisa será qualitativa de natureza exploratória e descritiva, pois o 

fenômeno será estudado no contexto da realidade dos serviços sociais autônomos. 

E foi abordado com base em dados obtidos junto a uma dessas entidades.  
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Este estudo se caracteriza, de forma inicial, pelo levantamento de referenciais 

teóricos, com a seleção da literatura para sustentação. Na sequência, estes 

referenciais são utilizados na análise prática da organização abordada. 
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1 DESCRIÇÃO DA ENTIDADE PESQUISADA 

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição 

brasileira de educação profissional aberta a toda a sociedade. Foi criado em 10 de 

janeiro de 1946 na Rua Florêncio de Abreu em São Paulo. É administrado pela 

Confederação Nacional do Comércio (Fecomércio). No SENAC há também cursos 

para "jovens aprendizes", entre idade de 14 e 24 anos (e sem limite de idade para 

portadores de deficiências), com a capacitação e desenvolvimento da qualificação 

profissional dos jovens na entrada do mercado de trabalho.  

 

Ao longo destes 67 anos de atividades, o SENAC espalhado por todo o Brasil 

preparou mais de 40 milhões de pessoas para o setor de Comércio e Serviços, 

contribuindo para a valorização do trabalhador, por meio de sua capacitação 

profissional em doze áreas de formação, incluindo cursos de idiomas. Através de 

diferentes modalidades de ensino, dentre as quais se destaca o programa SENAC 

Móvel, a instituição se faz presente em mais de 1.850 municípios, capacitando para 

o Mundo do Trabalho cerca de 1,7 milhões de brasileiros, a cada ano. A instituição 

atua também no ensino superior desde 1989. Hoje, o Centro Universitário SENAC, 

em São Paulo, oferece cursos de graduação (bacharelados e de tecnologia) e de 

pós-graduação (aperfeiçoamento, especialização e mestrado profissional e 

acadêmico). No interior do Estado, os dois campi do SENAC ficam junto aos hotéis-

escola Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel Campos do Jordão — nestes casos 

atendendo à área de turismo, hotelaria e de gastronomia. Na capital, o Campus 

Santo Amaro abriga cursos superiores de todos os segmentos do SENAC. Com 120 

mil m², foi inaugurado em 2004 com a mais moderna infraestrutura educacional, 

incluindo biblioteca com 90 mil itens, centro de gastronomia, centenas de salas de 

aula, dezenas de laboratórios, centro poliesportivo, centro de convenções e outros 

ambientes. A trajetória do SENAC São Paulo (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – Administração Regional no Estado de São Paulo) é eloquente em sua 

importância para a construção e a disseminação do conhecimento voltado ao mundo 

do trabalho no País. O ponto de partida aconteceu em 10 de janeiro de 1946, 

quando os Decretos-lei nºs 8.621 e 8.622 autorizaram a Confederação Nacional do 
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Comércio (CNC) a instalar e administrar escolas de aprendizagem comercial em 

todo o território nacional. A partir daí, o SENAC inicia suas atividades, 

materializando o compromisso educacional do empresariado de comércio e serviços.  

 

A qualidade e o pioneirismo marcam a história da instituição e são 

amplamente reconhecidos. O portfólio de produtos e serviços educacionais 

acompanha o ritmo acelerado das tendências da sociedade e é distribuído por meio 

de uma estrutura composta, atualmente, pelo Centro Universitário SENAC – Campus 

Águas de São Pedro, Campus Campos do Jordão e Campus Santo Amaro, na zona 

sul da capital – e outras 56 unidades distribuídas pela Grande São Paulo e interior 

do Estado.  

 

Os espaços são equipados com o que há de mais moderno, compondo 

ambientes em que os alunos vivenciam, diariamente, padrões avançados da prática 

profissional. Um bom exemplo é a atuação dos hotéis-escola – Grande Hotel 

Campos do Jordão e Grande Hotel São Pedro –, que integram harmonicamente 

suas atividades comerciais ao exercício pedagógico.  

 

Braço importante de todo esse trabalho é a Editora SENAC São Paulo, com 

premiações destacadas e milhões de exemplares vendidos em diversas áreas 

profissionais e de interesse geral.  

 

A programação inclui produtos e serviços em vários campos do conhecimento 

e em todas as modalidades, do ensino superior, com cursos de graduação, pós-

graduação (lato e stricto sensu) e extensão universitária, aos já tradicionais cursos 

técnicos e livres. O Atendimento Corporativo do SENAC é o canal de relacionamento 

dirigido exclusivamente à construção das melhores soluções para as iniciativas 

pública, privada e do terceiro setor, com um pacote de opções em consultorias e 

treinamentos ajustáveis às necessidades e aos interesses de cada cliente.  

 

Com metodologia educacional direcionada para o empreendedorismo, os 

alunos aprendem a criar e diversificar as possibilidades de sua inserção no mercado 

de trabalho, conquistando autonomia para a realização de projetos inovadores. O 

compromisso social também faz parte dos princípios e da missão do SENAC, com 
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uma política de bolsas de estudo que atende por ano milhares de pessoas, as quais 

de outro modo não poderiam usufruir de nossos serviços, assim como um extenso 

trabalho voltado para a preservação ambiental e o desenvolvimento e o 

fortalecimento de organizações de base e comunidades.  

 

A marca SENAC São Paulo acompanha milhares de profissionais que, a cada 

ano, se formam e se projetam no mercado. O reconhecimento desse trabalho 

garante a proximidade e a parceria com empresas e instituições do Brasil e do 

exterior, proporcionando ações de intercâmbio para alunos e docentes, além de 

experiências diferenciadas e enriquecedoras. Com o propósito de desenvolver um 

sistema de gestão organizacional voltado para o alto desempenho e para a 

satisfação do cliente, o SENAC São Paulo compromete-se publicamente com os 

seguintes princípios da qualidade: EDUCAÇÃO Construção, disseminação e 

aplicação de conhecimento que favoreça o desenvolvimento de competências e 

autonomia, visando a educação de um cidadão ético e produtivo. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL Atuação efetiva no processo de 

transformação econômico-social, com uma atitude cidadã que contribua para o 

desenvolvimento sustentável do país. PESSOAS Investimento permanente em 

conhecimento e contínuo aprimoramento humano e profissional de colaboradores, 

clientes e organizações. GESTÃO DO CONHECIMENTO Aprimoramento contínuo 

dos processos de trabalho frente às mudanças no ambiente econômico, social, 

cultural e tecnológico. INTERNACIONALIZAÇÃO Participação, sintonia e 

reciprocidade com o mercado globalizado. PRÁTICAS AVALIATIVAS Avaliação 

sistemática da ação institucional, buscando referenciais de excelência internos e 

externos. 
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1.1 Organograma Funcional – SENAC São Paulo 

 

 

Figura 1 – Organograma Funcional 

 

Fonte: Relatório de Gestão 2012 – SENAC São Paulo  
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Informações relativas à composição do organograma funcional do SENAC: 

 

 CONSELHO REGIONAL DO SENAC 

Composto pelos Conselheiros Regionais do SENAC São Paulo. 

 

 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC 

Composto pelo Presidente do Conselho Regional do SENAC São Paulo. 

 

 DIRETORIA REGIONAL 

Composta pelo Diretor Regional e, na qualidade de órgãos de linha, a ele 

subordinados, quatro Superintendências: Administrativa, de Desenvolvimento, 

Universitária e de Operações. 

 

 SUPERINTENDÊNCIAS 

À Superintendência Administrativa cabe à coordenação das Gerências 

Funcionais, responsáveis pelos processos administrativos, educacionais, de gestão 

e de sistemas informatizados. São as seguintes Gerências: de Comunicação e 

Relações Institucionais; de Finanças; de Materiais e Serviços - inclui o Programa de 

Ecoeficiência; de Pessoal - inclui o Núcleo de Educação Corporativa (NEC); de 

Planejamento e Gestão e de Sistemas. Também estão subordinados à 

Superintendência Administrativa, a Assessoria Jurídica, o Serviço de Engenharia, e 

a Coordenação Geral dos Hotéis que inclui o Grande Hotel São Pedro – Hotel-

Escola SENAC (GHP), o Grande Hotel Campos do Jordão – Hotel - Escola SENAC 

(GHJ) e a Central de Vendas dos Hotéis (CVH). 

 

À Superintendência de Desenvolvimento cabe a coordenação das quatro 

Gerências de Desenvolvimento, responsáveis pelo desenvolvimento e gestão de 

produtos e serviços para 10 áreas de negócios. 

 

À Superintendência Universitária cabe a coordenação do Centro Universitário 

SENAC, constituído pela Reitoria e Diretorias do Campus Santo Amaro e pelas 

Diretorias dos Campi Águas de São Pedro e Campos do Jordão. São as seguintes 

as Diretorias do Campus Santo Amaro: de Graduação; de Pós-Graduação e 
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Extensão; Administrativa e de Relacionamento e Serviços ao aluno. Também se 

subordina à Superintendência Universitária a Editora SENAC São Paulo. 

À Superintendência de Operações cabe a coordenação das três Gerências de 

Operações, as quais têm a responsabilidade pela articulação e o monitoramento da 

distribuição regional de produtos e serviços pelas unidades operacionais a elas 

subordinadas, conforme os agrupamentos que formam três distintas regiões do 

Estado de São Paulo. Fazem parte dessa estrutura uma função "ad hoc”, de 

Coordenador de Núcleo ou de Comitê Institucional, também designado pelo Diretor 

Regional, por Instrução ou Portaria, vinculado às Gerências sob a coordenação 

direta das Superintendências. 

 

 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

A Gerência de Comunicação e Relações Institucionais (GCR) é o órgão 

responsável pela gestão estratégica do marketing do SENAC e das relações 

institucionais com os diversos públicos de interesse (como órgãos públicos, 

Departamento Nacional e outros Regionais, contribuintes, Federação do Comércio e 

Conselho Regional e sindicatos, entre outros), cuidando também das ações sociais 

decorrentes do relacionamento da organização com as comunidades com as quais 

atua. 

 

 GERÊNCIA DE FINANÇAS 

A Gerência de finanças (GEF) tem por missão “Gerir os recursos financeiros 

do SENAC São Paulo, monitorando os resultados e fornecendo subsídios para que 

as unidades e demais órgãos atinjam o desempenho econômico esperado a curto, 

médio e longo prazos, bem como definindo diretrizes corporativas para os 

procedimentos administrativos relativos a finanças e consolidando as informações 

contábeis, orçamentárias e econômico-financeiras da organização.” 

 

 GERÊNCIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

A Gerência de Materiais e Serviços (GMS) é responsável pela administração 

e controle de toda estrutura de bens e serviços da rede SENAC São Paulo. 
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Com o objetivo de apoiar de maneira eficiente e eficaz todas as demais áreas 

da instituição, a GMS está estruturada em áreas de atuação, que são: Gestão de 

bens e serviços, Compras de bens e serviços e Administração condominial do 

edifício Sede. 

 

 GERÊNCIA DE PESSOAL 

A Gerência de Pessoal (GEP) é responsável pela gestão estratégica do RH 

da Organização. Estão a seu cargo o gerenciamento e o monitoramento de 

estruturas, diretrizes, processos e procedimentos, para que o SENAC mantenha 

pessoas e equipes competentes, motivadas e com alta capacidade de agregação de 

valor à Organização. Tais diretrizes e estruturas se referem a processos de 

recrutamento e seleção de funcionários, educação corporativa e todos os processos 

de administração de pessoal e benefícios até o momento da aposentadoria. Essas 

funções são realizadas pelas equipes de Educação Corporativa e Administração de 

Pessoal e Benefícios, integrantes da Gerência de Pessoal. 

 

 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

A Gerência de Planejamento e Gestão (GPG) é o órgão responsável pelas 

atividades de assessoramento técnico e de coordenação dos processos de 

planejamento, de acompanhamento das estratégias, de melhoria da gestão 

administrativa corporativa e da gestão da auditoria corporativa. 

 

 GERÊNCIA DE SISTEMAS 

A Gerência de Sistemas (GES) é responsável pela Gestão Integrada de todos 

os elementos da infraestrutura tecnológica específica e promove as ações 

necessárias para o desenvolvimento, fornecimento e operação dos seguintes 

insumos: 

o Sistemas e Aplicações 

o Hardware 

o Software 

o Cabling 

o Telefonia 
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A definição de novos padrões e modelos tecnológicos, tanto para atividades 

meio quanto para atividades fim, é também atribuição da Gerência de Sistemas, 

destacando os seguintes objetivos corporativos: 

o Otimizar recursos humanos e financeiros; 

o Evitar a sobreposição de responsabilidades; 

o Melhorar a qualidade dos serviços e tecnologias; 

o Estabelecer padrões e definições tecnológicas; 

o Orientar o processo de redução de custos com TI com a manutenção da 

qualidade; 

o Alinhar as necessidades de tecnologia aos negócios e planejamento 

estratégico; 

 

 ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica no SENAC é um órgão corporativo que oferece suporte 

à organização em assuntos legais, nas áreas preventiva e contenciosa. 

 

 SERVIÇO DE ENGENHARIA 

O Serviço de Engenharia (SENG) é o setor responsável pela execução de 

novas obras, reformas e ampliações das unidades do SENAC São Paulo. Dessa 

forma, administra os procedimentos envolvidos na realização dessas obras, desde a 

contratação de profissionais especializados, passando pela compra dos materiais e 

a supervisão dos serviços, até o acompanhamento do investimento financeiro anual. 

 

 COORDENAÇÃO GERAL DOS HOTÉIS 

À Coordenação Geral dos Hotéis (CGH) cabe administrar a Central de 

Vendas dos Hotéis, e os Hotéis-Escola SENAC Grande Hotel São Pedro e Grande 

Hotel Campos do Jordão. 

 

 SUPERINTENDÊNCIA OPERACIONAL 

 

 GERÊNCIA DE OPERAÇÕES 1, 2 e 3 

As Gerências de Operação divididas em três regionais, têm como função 

primordial articular e monitorar a distribuição dos programas educacionais pela rede 

de unidades. À Gerência de Operações 1 estão subordinadas as unidades 
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operacionais da região 1: SENAC Aclimação; SENAC Consolação; SENAC 

Francisco Matarazzo; SENAC Interlagos; SENAC Itaquera; SENAC Jabaquara; 

SENAC Lapa Faustolo; SENAC Lapa Scipião; SENAC Lapa Tito; SENAC Penha; 

SENAC Santana, SENAC Santa Cecília ; SENAC Santo Amaro; SENAC Tatuapé ; 

SENAC Tiradentes; SENAC Vila Prudente; SENAC 24 de Maio; SENAC Nove de 

Julho. 

 

À Gerência de Operações 2 estão subordinadas as unidades operacionais da 

região 2: SENAC Americana; SENAC Bertioga; SENAC Campinas; SENAC 

Guaratinguetá; SENAC Guarulhos; SENAC Itapetininga; SENAC Itapira; SENAC Itu; 

SENAC Jundiaí; SENAC Limeira; SENAC Mogi Guaçu; SENAC Osasco; SENAC 

Piracicaba; SENAC Rio Claro; SENAC Santo André; SENAC Santos; SENAC São 

João da Boa Vista; SENAC São José dos Campos; SENAC Sorocaba; SENAC 

Taubaté. 

 

À Gerência de Operações 3 estão subordinadas as unidades operacionais da 

região 3: SENAC Araçatuba; SENAC Araraquara; SENAC Barretos; SENAC Bauru; 

SENAC Bebedouro; SENAC Botucatu; SENAC Catanduva; SENAC Franca; SENAC 

Jaboticabal; SENAC Jaú; SENAC Marília; SENAC Presidente Prudente; SENAC 

Ribeirão Preto; SENAC São Carlos; SENAC São José do Rio Preto e SENAC 

Votuporanga. 

 

À Superintendência de Operações está subordinada ainda a Gerência de 

Atendimento Corporativo, que coordena e comercializa os produtos e serviços do 

SENAC São Paulo junto às empresas do setor público e privado, em articulação com 

as Gerências de Operações, as Gerências de Desenvolvimento e as unidades 

operacionais. 

 

 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

 GERÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 1, 2, 3 e 4 

Cabe às Gerências de Desenvolvimento pesquisar e analisar as 

necessidades de capacitação profissional do mercado de trabalho. Desenvolver 

cursos e outros tipos de serviços e produtos educacionais em atendimento a essas 
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demandas. Articular com a rede de unidades do SENAC a implantação dessas 

atividades. Monitorar e avaliar permanentemente os resultados dessas ações 

ajustando o foco para os interesses da clientela. Esses são, em resumo, os objetivos 

e compromissos das Gerências de Desenvolvimento (GDs) do SENAC São Paulo, 

criadas em janeiro de 2005. 

 

 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 1 

Trata dos serviços e produtos destinados ao atendimento de públicos com 

afinidades em criação, expressão e senso estético. Atua nas áreas de negócio 

abaixo e inclui ainda o Grupo de Cooperação Institucional (CI). 

 

o Design e Arquitetura (Design; Arquitetura e Urbanismo) 

o  Moda (Moda; Beleza) 

o Comunicação e Artes (Comunicação Social; Imagem e Fotografia; Cinema, 

Vídeo, Rádio, TV e Teatro; Espanhol; Inglês; Francês ; Libras) 

 

 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 2 

Trata do atendimento aos públicos que buscam ferramentas e processos 

administrativos e de gestão ou criação de empreendimentos produtivos. Inclui ainda 

o Núcleo de Empreendedorismo (EMP). Atua nas áreas de negócio abaixo e inclui 

ainda o Grupo de Planejamento (GP) e o Núcleo de Empreendedorismo (EMP). 

 

o Administração e Negócios (Administração Geral e Gestão de Pessoas; 

Comércio Exterior; Logística e Comércio Exterior; Finanças e Contabilidade; 

Marketing e Vendas) o Tecnologia da Informação (Gestão em Tecnologia da 

Informação e Desenvolvimento de Sistema; Aplicativos; Redes e 

Infraestrutura) 

 

 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 3 

Atende aos públicos que prestam serviços para o setor de hospitalidade e 

entretenimento. Atua nas áreas de negócio abaixo e inclui ainda o Grupo 

Desenvolvimento Social (GDS). 

 

o Hotelaria e Eventos (Eventos; Hotelaria) 
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o Desenvolvimento Social (Trabalho e Renda; Gestão Social) 

 

 

 GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 4 

Atende aos públicos que buscam o desenvolvimento sustentável das 

comunidades e o bem-estar pessoal e coletivo. Atua nas áreas de negócio abaixo e 

inclui ainda o Grupo Educação (Geduc). 

 

o Saúde e Bem-Estar (Gestão e Serviços de Saúde; Farmácia; Óptica; 

Podologia; Odontologia; Massoterapia; Estética; Práticas Integrativas e 

Complementares; Enfermagem; Radiodiagnóstico; Hemoterapia; Atividades 

Físicas) 

o Educação (Educação) 

o Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho (Meio Ambiente; Segurança 

e Saúde no Trabalho) 

 

 SUPERINTENDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO - CAMPUS SANTO AMARO 

O CAS - Campus Santo Amaro é uma das principais referências do ensino 

superior no País. Atualmente o Campus atende aos alunos de graduação, pós-

graduação e extensão nas áreas de Turismo, Hotelaria e Gastronomia, Moda, 

Educação Ambiental, Ciências Exatas e Tecnologia, Comunicação e Artes e Saúde. 

 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO – CAMPUS ÁGUAS DE SÃO PEDRO 

O CAP - Campus Águas de São Pedro integra o complexo educacional do 

Grande Hotel São Pedro Hotel-Escola SENAC, um dos mais tradicionais centros de 

ensino do país no setor de gastronomia, hotelaria, turismo, eventos, lazer e 

educação da América Latina. Oferece cursos nos níveis de Graduação, Pós-

Graduação, Extensão Universitária, Cursos Livres, além dos cursos de Qualificação 

Profissional - Capacitação para Cozinheiro e Garçom, Programa Educação para o 

Trabalho e Jovem Aprendiz. Também desenvolve atividades de Pesquisa e Iniciação 

Científica. 
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO – CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO 

O CAJ - Campus Campos do Jordão, iniciou suas atividades educacionais em 

1996. Em junho de 1998, foi inaugurado o Grande Hotel Campos do Jordão – Hotel 

Escola SENAC. Na sua área de atuação, tem como missão desenvolver pessoas e 

organizações para atuarem em todas as áreas dos segmentos turístico, hoteleiro e 

gastronômico, mediante a oferta de programas de graduação, pós-graduação, 

extensão universitária, educação continuada, treinamentos in company e cursos 

básicos de Garçom e Cozinheiro, desenvolve ainda atividades em iniciação científica 

e pesquisa acadêmica. 

 

 EDITORA SENAC SÃO PAULO 

Criada oficialmente em 1995, a Editora SENAC São Paulo (EDS), período em 

que alcançou a marca dos 5 milhões de livros vendidos. A EDS conta com um 

catálogo ativo de mais de 800 títulos. Anualmente, são lançados aproximadamente 

oitenta títulos, e a Editora, que dispõe de uma boa rede de distribuidores, pode 

colocar os seus produtos em praticamente todas as cidades do Brasil. Fazem parte 

desse acervo títulos nas áreas em que o SENAC atua, que enriquecem a bibliografia 

de seus cursos, além de atender ao mercado editorial. A produção da EDS, porém, 

não se restringe apenas a essas áreas. Temas relevantes e de interesse geral como 

política, filosofia, esportes, música, literatura, urbanismo, direitos humanos, entre 

outros, também são abordados. 

 

 

1.2 Proposta Estratégica 

 

 

A Proposta Estratégica para o quinquênio 2011-2015 que norteia a atuação 

educacional do SENAC São Paulo foi constituída de maneira participativa, por meio 

de materiais institucionais, entrevistas internas e externas, análises e reuniões de 

trabalho. Tem por finalidade oferecer uma base ainda mais sólida às condutas 

traçadas, alinhando a organização à sua missão institucional, ajudando a compor a 

visão de futuro, construída a partir da evolução natural do trabalho desempenhado 

na década anterior. A missão do SENAC São Paulo é proporcionar o 

desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o 
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exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de 

forma a contribuir para o bem-estar da sociedade. Como visão, o SENAC São Paulo 

pretende até 2015, fortalecer o seu reconhecimento como instituição de excelência 

na prestação de serviços educacionais inovadores, voltados à inclusão social e à 

formação diversificada de profissionais-cidadãos. Os valores da marca SENAC 

dirigem nossos esforços promovendo nossa identidade comum e são: 

 

 Atitude Empreendedora: Estimular e valorizar o potencial empreendedor de 

alunos, professores e funcionários, de forma que inovem em suas carreiras e 

sejam capazes de transformar oportunidades em ações pessoais e coletivas, 

convertendo-se em protagonistas da sociedade, imbuídos de espírito 

democrático e cidadão. 

 

 Busca da Excelência: Desenvolver o sistema de gestão organizacional 

voltado para a busca do alto desempenho e para a satisfação completa dos 

clientes, orientando seu portfólio para contemplar a complexidade do mundo 

contemporâneo. 

 

 Compromisso Social: Comprometer-se cotidianamente com a construção de 

cenários sociais mais justos e solidários, com ênfase em tornar seus serviços 

e produtos acessíveis para todos os segmentos da sociedade, exercendo 

uma ação contributiva e promovendo relações pautadas em confiança com as 

comunidades em que atua. 

 

 Desenvolvimento Sustentável: Reconhecer seu papel como instituição 

integrante do conjunto de organizações que devem apoiar ativamente o 

desenvolvimento sustentável das comunidades. Desenvolvimento sustentável 

é aqui entendido como a evolução integrada de fatores, como o econômico, o 

social e as questões relacionadas à qualidade de vida e ao meio ambiente, 

em igual dimensão. 

 

 Educação para a Autonomia: Possibilitar ao indivíduo o desenvolvimento de 

competências com fundamentação conceitual, conhecimentos científicos e 
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tecnológicos, para que aprenda a entender, viver, conviver e agir, 

transformando sua vida e sua prática profissional e social, por meio da 

participação em sua comunidade. 

As Diretrizes para 2012 foram fundamentadas nesta Proposta Estratégica e 

nas análises da conjuntura interna e externa. Neste ano, a Proposta de Trabalho da 

Administração Regional 2012, além de prever os esforços em atender as crescentes 

metas do Programa SENAC de Gratuidade e os preparativos para os grandes 

eventos esportivos (da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que se aproximam), 

destacava o início do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), programa de formação profissional coordenado pelo Ministério da 

Educação (MEC). Com o intuito de absorver todas essas demandas e considerando 

as determinações referidas na Proposta Estratégica do SENAC São Paulo para o 

Quinquênio 2011-2015, a instituição investiu na ampliação e modernização da rede 

de unidades, no desenvolvimento de seus profissionais e em novas tecnologias 

educacionais, garantindo seu compromisso de sempre oferecer os melhores 

serviços educacionais para um número cada vez maior de pessoas. 

 

 

1.3 Principais Destaques  

 

 

O SENAC São Paulo concluiu, em 2012, mais um período vitorioso, 

conquistando prêmios importantes para várias de suas iniciativas e números 

expressivos de atendimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. Vale registrar 

também o lançamento de diversos cursos. Demonstrando a sintonia entre a 

programação oferecida e as necessidades do mercado. Atendemos 538.977 

pessoas, sendo 473.664 novos alunos e 65.313 alunos de cursos iniciados em anos 

anteriores e que continuaram na instituição no período. Além disso, foram vendidos 

958.832 produtos editoriais, representando um crescimento de 28% comparado a 

2011. 

 

Ingressaram em 2012, 84.008 alunos beneficiados pela Política SENAC São 

Paulo de Concessão de Bolsas de Estudo, sendo 74.637 beneficiados pelo 

Programa SENAC de Gratuidade (PSG). No ensino superior, o SENAC São Paulo, 
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concedeu 1.939 bolsas nos Programas Universidade para Todos (ProUni), 

Financiamento Estudantil, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), Pesquisa e nas modalidades carência financeira, iniciação 

científica, monitoria e extensão universitária. Destacamos ainda as 18.365 pessoas 

beneficiadas pela Resolução 07/2012 – desconto comerciário, concessão de 

desconto de 20% em cursos livres, técnicos e superiores aos empregados, 

empresários e sócios de empresas e entidades contribuintes do SENAC São Paulo, 

filiadas aos Sindicatos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo, integrantes do setor do comércio, serviços e turismo optantes 

pelo Simples Nacional e Centrais Sindicais de Trabalhadores do Estado de São 

Paulo. Além disso, o SENAC também treinou 51.940 pessoas pelo atendimento 

corporativo, em mais de 900 organizações públicas e privadas. Como principais 

ações estratégicas no exercício, citamos: 

 

 Campus Virtual: Credenciamento para oferta a distância de todas as 

modalidades de ensino superior, o que proporcionará a ampliação de escala 

das ações educacionais da Instituição a partir do 1º semestre de 2013. Os 

polos de oferta serão: Campus Santo Amaro (Graduação e Pós-graduação) e 

Lapa Tito (Graduação). 

 

 Centro de Estudos Aplicados: Fortalecimento da relação entre o SENAC 

São Paulo, empresas, poder público e sociedade nas seguintes áreas de 

atuação: inovação tecnológica, sustentabilidade, hospitalidade, 

empreendedorismo e relações internacionais. 

 

 Internacionalização: Realização de três intercâmbios de alunos nas 

seguintes Instituições: École Nationale Supérieure de la Photographie (Arles 

Cedex, França); IPF – Instituto Português de Fotografia (Lisboa-Portugal); e 

Rochester Institute of Technology (Rochester-NY, Estados Unidos).Programa 

de Iniciação Científica: Aprovação de 104 projetos de alunos e professores 

pesquisadores para desenvolvimento de iniciação científica, tecnológica e 

artística. 
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 Unidades Inauguradas: Interlagos e Grande Hotel Campos do Jordão 

(Ampliação da pizzaria e Implantação de sistema de climatização quente/frio 

em todos os apartamentos e suítes). 

 Projeto SENAC Solution – Sistematização dos processos de secretaria 

educacional e acadêmica: Conclusão da sistematização na unidade Santa 

Cecília, início da implantação na segunda unidade piloto – SENAC Itaquera e 

implementação dos processos para cursos na modalidade "EAD", 

consolidando as ofertas do Campus Virtual SENAC no mercado brasileiro. 

 

 Expansão da área de atuação da Editora SENAC São Paulo: Ampliação da 

marca SENAC no país, buscando nos mercados latino-americano e europeu 

editoras parceiras para tradução das obras, assim como aumentar a rede de 

distribuidores internacionais. 

 

 

Quadro 1 - Informações dos Cursos 

 

                        Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo, 2012 

 

 

Informação relacionada aos cursos do SENAC São Paulo ministrados no ano 

de 2012, conforme quadro informativo, nesse mesmo ano foram criados novos 

cursos das modalidades de Graduação, Extensão Universitária, Nível Médio e 

Formação inicial continuada. 

 

 Graduação: Tecnologia em Gestão Financeira, Desenvolvimento do recurso 

digital Host Game – Hotelaria e Engenharia de Energia.  

 

 Pós-graduação: Fotografia Aplicada, Gestão da Inovação, Cozinha Brasileira 

e Especialização em Estomatologia. 
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 Extensão Universitária: Storytelling: as narrativas no universo das marcas, 

Gerência de Projetos – Práticas Alinhadas ao PMI (EAD), Desenvolvimento 

do Curso Interactive Marketing - Cornell com Lisa Klein Pearo e Cirurgia 

avançada para implante com uso de osso do banco de tecidos. Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio: Técnico em Seguros e Técnico em 

Geoprocessamento. 

 

 Formação Inicial e Continuada (FIC) 

Editor de Animação, Formação Adobe para Aplicativos Móveis e Publicações 

Digitais, Harmonização Gastronômica com Cervejas Especiais e Anatomia 

radiológica aplicada ao sistema musculoesquelético. 

 

 

Quadro 2 - Perfil dos Clientes 

 

                  Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo – 2012 

 

 

Perfil dos clientes do SENAC São Paulo, conforme informações disponíveis 

no relatório anual tem que ser destacado os perfis de comércio e serviços os 

principais da lista informada, a instituição que tem como principais arrecadadores o 

setor de comércio e serviços também transforma essa arrecadação em benefícios 

para o mesmo setor.  
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1.4 Gestão da Produção 

 

 

Em 2012 foram atendidas 538.977 pessoas, sendo 473.664 novos alunos e 

65.313 alunos de cursos iniciados em anos anteriores e que continuaram na 

instituição no período. Foram beneficiados 84.008 alunos com bolsas de estudo e 

em atividades comunitárias, bibliotecas e mostras de arte, 74.590 pessoas. 

 

 

Quadro 3 - Programação Educacional 

 

Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo – 2012 

 

*Bolsas Parciais variam entre 50 e 90%. 

**Bolsas Integrais e correspondem a 100% do valor dos cursos, conforme 

Política SENAC de Concessão de Bolsas de Estudo. 
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Bolsas no Ensino Superior 

 

Foram concedidas 1.939 bolsas nas seguintes modalidades: 

 

Quadro 4 - Bolsas no Ensino Superior 

 

                   Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo 2012 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, o que pode ser destacado é que a maior 

número de bolsas concedidas corresponde ao programa ProUni. 

 

Benefício Comerciários 

 

Com relação aos comerciários foram beneficiadas 18.365 pessoas, de acordo 

com a Resolução 07/2012 – pelo desconto comerciário, que regulamenta a 

concessão de desconto de 20% em cursos livres, técnicos e superiores aos 

empregados, empresários e sócios das seguintes empresas e entidades: 

 

a) Contribuintes do SENAC São Paulo; 

b) Filiadas aos Sindicatos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo; 

c) Integrantes do setor do comércio, serviços e turismo optantes pelo Simples 

Nacional; 

d) Centrais Sindicais de Trabalhadores do Estado de São Paulo. 
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Quadro 5 - Bolsas de Estudos Concedidas 

 

                      Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo 2012 

 

No nível de cursos superiores a modalidade de pós-graduação concedeu maior 

número de benefícios, no nível de cursos técnicos foi a modalidade de habilitação 

técnica e nível de cursos livres a modalidade aperfeiçoamento foi a que concedeu 

mais bolsas. 

 

 

Apoio a Organizações 

 

 

Existem também os focos da atuação social do SENAC São Paulo que 

mantém apoio ao desenvolvimento de organizações de caráter comunitário que 

atendem públicos com carências específicas, qualificando lideranças ou equipes por 

meio de treinamentos especiais ou concessão de bolsas de estudo para sua 

programação regular. 

 

Foram concedidas 449 bolsas de estudo a pessoas indicadas pelas seguintes 

instituições: 
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Quadro 6 - Bolsas de Estudos Concedidas por Convênios 

 

Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo – 2012 

 

Pelo que foi demonstrado nos quadro acima, pode-se notar que a instituição 

Casa foi a maior beneficiada entre as instituições, que se concederam bolsas por 

meio dos convênios firmados. 

 

1.5 Pessoal 

 

Público Interno 

 

No ano de 2012 o SENAC São Paulo tinha em seu quadro de funcionários 

7.991 colaboradores, distribuídos por gênero e grau de escolaridade, conforme 

demonstrado nos quadros a seguir: 
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Quadro 7 - Quadro de Funcionários 

 

Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo – 2012 

 

Pode-se notar que existe um maior de número de mulheres nos quadros 

funcionais da entidade, e que a maioria dos funcionários tem graduação e pós-

graduação completa o que demonstra claramente a posição social da entidade, 

favorecendo seus funcionários com bolsas de estudos. 

 

Quadro de Pessoal 

 

Demonstrativo da movimentação de pessoal e do número de empregados 

existentes em 31.12.2012: 
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Quadro 8 - Quadro Movimentação de Pessoal 

 

Fonte: Relatório Anual SENAC São Paulo – 2012 

 

Outra situação que representa a preocupação da entidade em manter seus 

funcionários é o baixo número de demissões ocorridas no período, conforme 

informação acima. 

 

 

1.6 Dados Financeiros 

 

 

Informação das Receitas Correntes da Entidade no Exercício de 2012, 

Orçamento oficial previsão de receitas orçadas com a sua respectiva realização. 
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Quadro 9 - Demonstração da Receita Corrente 

 

         Fonte: Relatório de Gestão 2012 SENAC São Paulo 

 

O Orçamento do SENAC, São Paulo no que diz respeito à receita houve uma 

variação negativa na sua totalização entre o orçado e o arrecadado, não 

comprometendo as suas atividades. 

 

Com relação às despesas as suas realizações estão dentro de um parâmetro 

de normalidade com relação à previsão orçamentária efetuada quando do 

planejamento anual. Para um melhor entendimento, a informação destacada no 

quadro abaixo demonstram as evoluções das despesas nos anos de 2009 a 2012. 
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Quadro 10 - Evolução das despesas de 2009 a 2012 

 

    Fonte: Relatório de Gestão 2012 SENAC São Paulo 

 

Pode-se notar que houve uma evolução das despesas correntes e das 

despesas de capital, em função do crescimento da instituição nesses últimos anos. 

 

Os elementos de despesas do SENAC estão de acordo, com a estrutura 

orçamentária do STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
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Quadro 11 - Programação Orçamentária das Despesas Correntes – 2011/2012 

 

     Fonte: Relatório de Gestão 2012 SENAC São Paulo 

 

O quadro traz a Informação do orçamento aprovado pelos órgãos reguladores 

da instituição no que diz respeito as despesas correntes. 

 

Quadro 12 - Programação Orçamentária de Despesas de Capital 

 

      Fonte: Relatório de Gestão 2012 SENAC São Paulo 

 

O quadro traz a Informação do orçamento aprovado pelos órgãos reguladores 

da instituição no que diz respeito às despesas de capital. 
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Quadro 13 - Programação Orçamentária de Despesas 

 

      Fonte: Relatório de Gestão 2012 SENAC São Paulo 

 

O quadro traz a Informação da programação orçamentária de despesas 

correntes e de capital conforme a aprovação e reformulação, comparando-se os 

exercícios de 2011 e 2012. 

 

Quadro 14 - Execução das Despesas por modalidades de licitação 

 

     Fonte: Relatório de Gestão 2012 SENAC São Paulo 

 

No quadro acima estão segregadas as modalidades de licitação, conforme as 

regras estabelecidas pelo TCU ao Sistema “S”, cada entidade deve ter sua 

regulamentação própria que trata do assunto. 

 

Demonstração e Análise de Indicadores Financeiros do SENAC São Paulo. 

 

Os indicadores Financeiros utilizados para medir o desempenho da instituição 

são apresentados a seguir: 
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Liquidez Imediata: 

 

 

O índice de liquidez imediata apresentou um resultado equilibrado, onde 

para cada R$ 1,00 o SENAC – São Paulo dispõe de R$ 1,91 para quitá-lo. 

 

 

Liquidez Corrente: 

 

 

Os recursos disponíveis somados aos recursos realizáveis representam R$ 

3,34 para cada R$ 1,00 de dívidas em curto prazo. 

 

 

Liquidez Seca: 

 

 

Os recursos disponíveis somados aos recursos realizáveis, diminuindo os 

recursos dos estoques representam R$ 3,21 para cada R$ 1,00 de dívidas de curto 

prazo. 

 

 

Quociente Econômico: 

 

 

Economicamente, para atender a cada R$ 1,00 compromissado o SENAC-SP 

conta com R$ 9,38. 
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Imobilização do Patrimônio Líquido: 

 

 

O Patrimônio total do SENAC-SP está representado por 72,44% em ativo fixo. 

 

 

Rotatividade de Estoques – Hotelaria: 

 

 

Os Estoques se renovam aproximadamente em 3,30 meses. 

(*) Apuração efetuada pela média dos últimos 12 meses 

 

 

Rotatividade de Estoques – Editora: 

 

 

Os Estoques se renovam aproximadamente em 17,79 meses. 

(*) Apuração efetuada pela média dos últimos 12 meses 

 

 

Reserva Técnica: 

 

 

A reserva é suficiente para cobrir despesas de 5,41 meses. 

            

Fonte: dados da pesquisa / Relatório de Gestão 2012 SENAC – SP 
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1.7 Análise dos indicadores financeiros 

 

 

Os registros contábeis foram processados com regularidade, obedecidos aos 

aspectos técnicos e as formalidades legais, bem como se observou o Plano de 

Contas e as normas financeiras contidas no Código de Contabilidade e Orçamento 

CODECO, aprovado pela Resolução do SENAC 947/12, e pelas portarias STN 

184/08, 751/09, 406/11, 828/11, processando-se o levantamento das demonstrações 

contábeis em conformidade com as novas disposições do Tribunal de Contas da 

União (Instrução Normativa 83/10 de 01/09/10, Portarias nºs 119 de 18/01/12, 121 

de 13/06/12 e 124 de 05/12/12. Norma de Execução 03/10 aprovada pela portaria nº 

2.546 de 27/12/10 e Lei nº 8.443 de 16/07/92) Portaria 150/12 do TCU e Resolução 

CFC nº 1.128/08. O Orçamento e os Créditos Suplementares foram rigorosamente 

obedecidos. O índice de liquidez imediata apresentou um resultado, onde para cada 

R$ 1,00 exigidos o SENAC-SP dispõe de R$ 3,31. Isto evidencia uma elevada 

capacidade da Instituição para honrar seus compromissos financeiros de curto 

prazo. O Resultado Econômico do Exercício foi de R$ 171.810.611,66, elevando o 

Patrimônio Líquido do SENAC São Paulo para R$ 1.630.041.414,32. Em 2012, o 

Patrimônio Líquido aumentou 11,78% enquanto a inflação (INPC) do período foi de 

6,20%. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, é realizado o levantamento bibliográfico e documental que 

auxiliará na realização deste trabalho.  

 

Contém o estudo da contabilidade aplicada ao Setor Público e seus aspectos 

teóricos relacionados à sua aplicabilidade aos serviços sociais autônomos, entes de 

direito privado, que arrecadam e gerenciam contribuições parafiscais, e os estudos 

realizados acerca da Teoria Institucional. 

 

 

2.1 Breve Histórico do Desenvolvimento Progressivo da Contabilidade Pública 

 

 

Nos períodos colonial e Imperial, praticamente não houve realização de 

trabalhos técnicos sobre finanças públicas, apenas aconteceram alguns fatos 

circunstanciais a respeito do assunto (FILHO, 2008). 

 

1789 – Inconfidência Mineira – na época, o que mais inquietava aquelas 

pessoas era a espoliação tributária praticada pela “coroa portuguesa” às colônias 

“além mar”. 

 

No Brasil, foi o movimento nacionalista de maior importância na área de 

finanças públicas, pois reivindicava benefícios públicos para a colônia, como forma 

de distribuir entre os brasileiros, pelos menos, por parte da renda local auferida pela 

metrópole na cobrança de tributos.  

 

1808 – Transferência da Família Real de Portugal para o Brasil – foi criado o 

Erário Régio, para administrar as Finanças e o Patrimônio Público do “país” Brasil e 

dos demais domínios coloniais portugueses. D. João VI ordenou que o método de 

escrituração e fórmulas de contabilidade da Fazenda Real fosse por partidas 

dobradas, se espelhando nas nações mais civilizadas.  O método foi publicado pelo 

Frei Luca Pacioli em 1494 (Itália).  
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Segundo Bezerra Filho (2008, p. 03-03) até os dias atuais é aplicado nas 

Ciências Contábeis: 

 

 

1822/1824 – Independência do Brasil/Promulgação da 1ª 
Constituição do Brasil – início do processo de abertura democrática, 
com a criação do Parlamento, que hoje desempenha o controle das 
Finanças Públicas nos níveis Federal, Estadual e Municipal.  

Na fase republicana, foram observados fatos relevantes a 
respeito do assunto, abrangendo os controles e os sistemas de 
orçamento e Contabilidade Pública, como seja:  
1889/1891 – Proclamação da República / Criação do Tribunal de 
Contas da União – com competências relacionadas ao exame, 
revisão e julgamento de todas as operações que envolviam a receita 
e a despesa orçamentária da União.  
1905 – Reforma do Sistema de Contabilidade Pública no Estado de 
São Paulo – início da Contabilidade Pública racional no Brasil.  
1914 – Levantamento da situação financeira do Tesouro Nacional – 
por exigência do Governo Inglês, para conceder um empréstimo ao 
Brasil, foram realizados exaustivos trabalhos a fim de levantar a real 
situação econômico-financeira do Tesouro Nacional, compreendendo 
todas as receitas e despesas da União. Segundo os historiadores da 
época, como os técnicos não dispunham das informações 
necessárias para a elaboração daquele trabalho, a solução foi 
empregar o “jeitinho brasileiro”, ou seja, se não temos as 
informações, vamos preparar alguns valores os “ingleses verem”.  
1922 – Aprovação do Código de Contabilidade da União – tal norma 
e seu regulamento, organizado pela Lei nº 4.536/1922 e 
regulamentado pelo Decreto nº 15.783/1922, logo baixados 
constituíram importante conquista técnica, pois possibilitaram 
ordenar toda a gama imensa de procedimentos orçamentários, 
financeiros, contábeis, patrimoniais etc., que já caracterizavam a 
gestão em âmbito federal.  
1931 – Instituição de um Grupo de Trabalho – com a missão de fazer 
um levantamento da situação econômico-financeira dos Estados e 
Municípios.  
1939 – Padronização dos Orçamentos e Balanços Estaduais e 
Municipais – quando se verificou a redução das classificações de 
receita, adotadas nos diversos Estados e Municípios – de 2.185 para 
apenas 57.  
1940 – Aprovação do Decreto-Lei nº 2.416/1940 – que estabeleceu a 
consolidação de normas orçamentárias, com abrangência 
circunscrita apenas aos Estados e Municípios. Com as modificações 
que se fizeram necessárias, esta norma também foi abrangida para a 
União, em 1952.  
1959 – Destaque a outros trabalhos – desenvolvidos nos Estados de 
São Paulo e Rio Grande do Sul e, em 1963, no antigo Estado da 
Guanabara, os quais, à época, já adotavam as técnicas do 
Orçamento-Programa.  
1964 – Sanção da Lei nº 4.320, de 17/03/1964, que instituiu as 
normas de Direito Financeiro e Contabilidade Pública para União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal – (Administração Direta e suas 
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entidades autárquicas e/ou fundacionais), inclusive a concepção do 
Orçamento-Programa, que foi, sem dúvida, um grande avanço para 
os Sistemas de Orçamento e Contabilidade Pública no Brasil, fruto 
dos trabalhos técnicos desenvolvidos a partir da década de 30, 
anteriormente noticiados. 
1967 – Expedição do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967 – houve a 
regulamentação do Orçamento-Programa, delineando de forma clara 
os princípios que norteiam a elaboração de planos e programas 
governamentais.  
1972 – Expedição do Decreto Federal nº 71.353, de 09/11/1972 – 
instituiu o Sistema de Planejamento Federal, consolidando, assim, a 
adoção do Orçamento-Programa no Brasil.  

 

 

Para Bezerra Filho (2008) a Constituição Federal de 1988 apresentou o Plano 

Plurianual (abrangendo os programas de natureza continuada), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e determinou, no art. 163, I, que, em Lei Complementar, se 

dispusesse sobre normas de finanças públicas, e, no art. 165, § 9º, que, também em 

Lei Complementar, se dispusesse sobre exercício financeiro, a vigência, os prazos, 

a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, normas de gestão financeira e 

patrimonial da Administração Direta e Indireta, bem como condições para a 

instituição e o funcionamento de fundos. De acordo com os comentários de 

Giacomoni (2000, p. 63), no decorrer da década de 90,as expectativas giraram em 

torno da aprovação da lei complementar prevista no art. 165, § 9º, da Constituição 

Federal. Alguns projetos de lei chegaram a ser apresentados no Congresso 

Nacional, mas acabaram provocando pouco interesse e quase nenhum debate.  

 

Segundo Bezerra Filho (2008, p. 04): 

 

 

De todos, o que recebeu maior atenção foi o PLC nº 135, de 1996, 
que, apesar de aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados, não foi levado ao plenário para 
deliberação pelos deputados. 
1998 – Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998 – inseriu o 
princípio da eficiência dentre aqueles que norteiam a administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previstos no caput do 
art. 37 da Constituição Federal. 1999 – Portaria nº 42 do MPOG, de 
14/04/1999 – institui dispositivos que fizeram substituir a tradicional 
classificação funcional-programática pelas classificações funcionais e 
por pelas classificações funcionais e por programa, facultando que 
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cada ente da Federação instituísse seus programas de acordo com 
as suas demandas socioeconômicas. 
 Também estabeleceu os conceitos de função, subfunção, programa, 
projeto, atividade e operações especiais. 2000 Lei Complementar nº 
101, de 04/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – estabeleceu 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal, em conformidade com o art. 163, I, da Constituição 
Federal. 2000 – Lei nº 10.028, de 19/10/2000 – Lei de Crimes – 
definiu crimes vinculados ao desrespeito à responsabilidade fiscal.  
2001 – Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001, da STN/SOF – 
estabeleceu normas gerais de consolidação das contas públicas no 
âmbito da União, Estados e Municípios, bem como tratou da 
classificação, por natureza, da despesa pública.  
2007 – Resolução CFC nº 1.111 de 29/11/2007 – apresentou o 
Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93, cujo conteúdo trata da 
interpretação dos Princípios Fundamentais sob a perspectiva do 
setor público. 2008 – Resoluções CFC nºs. 1.128 a 1.137, de 
21/11/2008 – publicaram as dez Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público (NBCT SP), estabelecendo conceitos, 
objeto, objetivo, campo de aplicação e práticas contábeis a serem 
observadas pelos contabilistas do setor público.  
 
 
 
 
 

A Contabilidade Pública no Brasil foi regulamentada, pela Lei Complementar 

n° 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro 

para a elaboração dos balanços da União, dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal.  

 

A Constituição Federal, por meio dos artigos 70 a 75, consagrou a avaliação 

da gestão pública através da verificação dos atos praticados pelos gestores.  

 

Tais avaliações passaram a servir de base para julgamento das contas dos 

dirigentes públicos pelos Tribunais de Contas.  

 

Em 1998, o Governo Federal elaborou seu primeiro PPA (Plano Plurianual), 

com uma visão moderna de gestão por resultado, identificação dos problemas e sua 

tradução em uma forma de programas do orçamento geral da união.  

 

Outro avanço na condução do orçamento público e da contabilidade pública 

ocorreu em 2000, com o surgimento da Lei de responsabilidade Fiscal.  
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Esta lei definiu limites rígidos para os dirigentes públicos, definiu novas 

formas de apresentação das informações com novos prazos para publicações das 

informações e com maior transparência para a população.  

 

No ano de 2008 é publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que 

dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes 

públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das 

demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas 

Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.  

 

Na mesma época, o Conselho Federal de Contabilidade através das 

resoluções 1.128 a 1.137/2008 regulamenta à contabilidade aplicada ao setor 

público, as quais já nascem em consonância com o cenário de avanço da 

contabilidade pública com a edição e publicação das International Public Sector 

Accounting Standard – IPSAS (Normas Internacionais de Contabilidade para o setor 

Públic – NICPS) emitidas pela International Federation of Accountants – IFAC (IFAC 

2008) As IPSAS estabelecem um conjunto mais amplo de demonstrações contábeis, 

bem como o conteúdo mínimo desses relatórios.(IPSAS nº 01).  

 

Com o intuito de alinhar os procedimentos contábeis utilizados no setor 

público brasileiro às normas internacionais, são instituídas as resoluções de Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, tomando o código de 

normas brasileiras de contabilidade técnica 16, ou seja, NBC T 16.  

 

Que introduz um conjunto considerável de alterações de normas vigentes, 

com o objetivo de proporcionar a convergência as IPSAS, as principais mudanças 

estão relacionadas às novas estruturas das demonstrações contábeis vigentes e a 

introdução de duas novas demonstrações. 

 

As mudanças tem apoio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que 

inclusive propõe novos modelos para as demonstrações de acordo com as novas 

determinações. 
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2.2 Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público 

 

 

Destaca-se a NBC T 16.1 com a sua normatização integral no intuito da 

demonstrar mais detalhadamente a conceituação, objetivo e campo de aplicação da 

contabilidade pública, inclusive a identificação da inserção dos serviços sociais 

autônomos no seu texto. 

 

 

2.3 Serviços Sociais Autônomos 

 

 

Serviços Sociais Autônomos são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, cuja finalidade é a prestação de serviços assistenciais a certos grupos 

profissionais, de ensino, em geral, de assistência social.  

 

Conforme apresenta Di Pietro (2003, p 416), os Serviços Sociais Autônomos 

“[...] não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividade privada de 

interesse público (serviços não exclusivos do Estado)”. 

 

Os Serviços Sociais Autônomos não integram a estrutura da Administração 

Pública, embora alguns desses serviços sociais autônomos tenham recursos que 

são decorrentes de contribuições patronais, arrecadadas pela Previdência Social”. 

Considerando o conceito acima, especialmente no que tange ao fato de os serviços 

sociais autônomos serem entidades de direito privado que não integram a 

Administração Pública, e diante da literal redação dos dispositivos legais da Carta 

Política de 1988, referidos no item anterior, poder-se-ia concluir que os serviços 

sociais autônomos não estão submissos a nenhuma das regras anteriormente 

referidas, pois não há nenhuma norma que os obrigue e, como é bem sabido, as 

entidades privadas só são obrigadas a atender a normas expressamente previstas 

em lei, ao contrário da Administração Pública que deve fazer somente o que está 

previsto expressamente em lei. Todavia, pelo fato de gerirem recursos oriundos de 

contribuições compulsórias, supostamente “dinheiro público”, diversos juristas 
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entendem ser necessária a observância das regras típicas da Administração Pública 

na gestão destes recursos. 

 

A contabilidade exercida pelos serviços sociais autônomos estava focada no 

orçamento, exercida em função da lei 4.320/64, a prestação de contas com a 

sociedade e governo, é demonstrar a aplicabilidade dos recursos oriundos das 

arrecadações compulsórias.  

 

Os serviços sociais autônomos são entes jurídicos de direito privado, que 

atuam em cooperação com o Estado; e não prestam serviço público delegado pelo 

Estado, mas sim atividade privada de interesse eminentemente público.  

(MEIRELLES, 2000) 

 

Os serviços sociais autônomos têm por objeto a assistência social ou ensino a 

certas categorias sociais ou grupamentos profissionais, com vistas à formação 

profissional e educação. (MEIRELLES, 2000) 

 

Prestam assistência à comunidade ou ministram ensino a determinadas 

categorias profissionais.  

 

Em razão de prestarem serviço de interesse público, administrando 

supostamente “dinheiro público”, oriundo de contribuições parafiscais, com o modelo 

de gestão de entidade privada, surgem diversas dúvidas e controvérsias com 

relação à suposta obrigatoriedade dessas entidades aplicarem regras e princípios 

constitucionais típicos da Administração Pública na sua gestão administrativa dos 

“recursos públicos” dos quais são titulares.  (MEIRELLES, 2000) 

 

Pelo Fortalecimento do setor contábil, incluindo registro e controle do 

orçamento e manutenção dos mecanismos eficientes de controle administrativo de 

suas ações e dos custos dos seus serviços e produtos.  (MEIRELLES, 2000) 

 

Essa é uma realidade para as empresas privadas, tornando-se ainda mais 

importante para o gestor de recursos oriundos de contribuições parafiscais, devendo 

esse prestar contas dos recursos que administra. (MEIRELLES, 2000) 
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O SENAC é uma instituição de direito privado criada em 1946, subordinada à 

Confederação Nacional do Comércio (CNC). 

 

O primeiro passo para a criação do SENAC foi dado em junho de 1945 por 

Alexandre Marcondes Filho, ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que assinou 

portaria criando uma comissão especial destinada a promover a difusão e 

aperfeiçoamento do ensino comercial no país. Em setembro daquele mesmo ano era 

criada a Confederação Nacional do Comércio (CNC), órgão sindical patronal máximo 

do comércio no Brasil. Logo após seu surgimento, a CNC passou a empenhar-se na 

criação do SENAC, que foi afinal instituído pelo Decreto-Lei nº 8.621, de janeiro de 

1946. Outro Decreto-Lei, o de nº 8.622, estabelecia a regulamentação do ensino 

comercial e fixava direitos e deveres de comerciantes e comerciários. 

 

O SENAC possui uma rede de escolas próprias distribuídas por diversos 

pontos do país e se mantém com a contribuição arrecadada de todos os 

estabelecimentos comerciais vinculados à CNC, correspondente a 1% do montante 

pago por cada uma dessas empresas ao conjunto de seus empregados. A entidade 

possui uma administração nacional e diversas administrações regionais. Seu órgão 

dirigente máximo, o Conselho Nacional, é composto pelo presidente da CNC, 

representantes do Ministério do Trabalho e representantes dos diversos conselhos 

regionais. O primeiro presidente do seu Conselho Nacional foi João Daudt de 

Oliveira. 

 

 

2.4 NBC T 16.1 – Conceituação, Objetivo e Campo de Aplicação 

 

 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2009) a Norma NBC T 16.1 

estabelece a conceituação, o objeto e o campo de aplicação da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público. Para efeito desta Norma, entende-se por: 

 

Campo de Aplicação: espaço de atuação do Profissional de Contabilidade que 

demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, 
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controle e evidenciação de fenômenos contábeis, decorrentes de variações 

patrimoniais em: 

 

a) entidades do setor público; e 

 

b) ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou 

apliquem recursos públicos, na execução de suas atividades, no tocante aos 

aspectos contábeis da prestação de contas.  

 

Para Andrade (2009) entidade do Setor Público são órgãos, fundos e pessoas 

jurídicas de direito público ou que, possuindo personalidade jurídica de direito 

privado, recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos, 

na execução de suas atividades. 

 

Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas que recebam 

subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público.  

 

Entidade do Setor Público: órgãos, fundos e pessoas jurídicas de direito 

público ou que, possuindo personalidade jurídica de direito privado, recebam, 

guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem dinheiros, bens e valores públicos, 

na execução de suas atividades. (ANDRADE, 2009) 

 

Equiparam-se, para efeito contábil, as pessoas físicas que recebam 

subvenção, benefício, ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. (Redação 

dada pela Resolução CFC nº. 1.268/09). (ANDRADE, 2009) 

 

Instrumentalização do Controle Social: compromisso fundado na ética 

profissional, que pressupõe o exercício cotidiano de fornecer informações que sejam 

compreensíveis e úteis aos cidadãos no desempenho de sua soberana atividade de 

controle do uso de recursos e patrimônio público pelos agentes públicos. 

(ANDRADE, 2009) 

 

Normas e Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público: o 

conjunto das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, seus 
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conceitos e procedimentos de avaliação e mensuração, registro e divulgação de 

demonstrações contábeis, aplicação de técnicas que decorrem da evolução 

científica da Contabilidade, bem como quaisquer procedimentos técnicos de controle 

contábil e prestação de contas previstos, que propiciem o controle social, além da 

observância das normas aplicáveis.  (ANDRADE, 2009) 

 

Patrimônio Público: o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 

onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou 

utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo 

de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à 

exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.  

(ANDRADE, 2009) 

 

Projetos e ações de fins ideais: todos os esforços para movimentar e gerir 

recursos e patrimônio destinados a resolver problemas ou criar condições de 

promoção social. Recurso Público: o fluxo de ingressos financeiros, oriundo ou 

gerido por entidades do setor público. (Excluído pela Resolução CFC nº. 1.268/09) 

 

Recursos controlados: ativos em que a entidade mesmo sem ter o direito de 

propriedade detém o controle, os riscos e os benefícios deles decorrentes. (Incluído 

pela Resolução CFC nº. 1.268/09) Setor Público: Espaço social de atuação de todas 

as entidades do setor público. (ANDRADE, 2009) 

 

 

2.5 Contabilidade Aplicada ao setor Público 

 

 

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que 

aplica, no processo gerador de informações, os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade e as normas contábeis direcionados ao controle patrimonial de 

entidades do setor público (MCASP – Secretaria do Tesouro Nacional).  

 

O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza 
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orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor 

público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada 

prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle 

social.  

 

O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio público, 

sendo que a função social da Contabilidade Aplicada ao Setor Público deve refletir, 

sistematicamente, o ciclo da administração pública para evidenciar informações 

necessárias à tomada de decisões, à prestação de contas e à instrumentalização do 

controle social.  

 

 

2.5.1 Campo de Aplicação 

 

 

O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público abrange 

todas as entidades do setor público.  

 

As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas 

e as técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, considerando-se 

o seguinte escopo:  

 

a) integralmente, as entidades governamentais, os serviços sociais e os 

conselhos profissionais; 

 

b) parcialmente, as demais entidades do setor público, para garantir 

procedimentos suficientes de prestação de contas e instrumentalização do 

controle social. 
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2.5.2 Unidade Contábil 

 

 

A Unidade Contábil é a soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou 

mais entidades do setor público resultará em novas unidades contábeis.  

 

Esse procedimento será utilizado nos seguintes casos: 

 

a) Registro dos atos e dos fatos que envolvem o patrimônio público ou suas 

parcelas, em atendimento à necessidade de controle e prestação de contas, 

de evidenciação e instrumentalização do controle social; 

 

b) Unificação de parcelas do patrimônio público vinculadas a unidades contábeis 

descentralizadas, para fins de controle e evidenciação dos seus resultados; 

 

c) Consolidação de entidades do setor público para fins de atendimento de 

exigências legais ou necessidades gerenciais. 

 

Unidade Contábil é classificada em:  

 

a) Originária – representa o patrimônio das entidades do setor público na 

condição de pessoas jurídicas; 

 

b) Descentralizada – representa parcela do patrimônio de Unidade Contábil 

Originária; 

 

c) Unificada – representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou 

mais Unidades Contábeis Descentralizadas; 

 

d) Consolidada – representa a soma ou a agregação do patrimônio de duas ou 

mais Unidades Contábeis Originárias. 
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As demais normatizações vigentes: 

 

 NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis 

Esta Norma estabelece o conceito de patrimônio público, sua classificação 

sob o enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema de informação 

contábil. 

 

 NBC T 16.3 – Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil 

Esta Norma estabelece as bases para controle contábil do planejamento 

desenvolvido pelas entidades do setor público, expresso em planos 

hierarquicamente interligados. 

 

 NBC T 16.4 – Transações no Setor Público 

Esta Norma estabelece conceitos, natureza e tipicidades das transações no 

setor público. 

 

 NBC T 16.5 – Registro Contábil 

Esta Norma estabelece critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos 

que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor 

público. 

 

 NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 

Esta Norma estabelece as demonstrações contábeis a serem elaboradas e 

divulgadas pelas entidades do setor público.  

 

 NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis 

Esta Norma estabelece conceitos, abrangência e procedimentos para 

consolidação das demonstrações contábeis no setor público. 

 

 NBC T 16.8 – Controle Interno 

Esta Norma estabelece referenciais para o controle interno como suporte do 

sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar 

efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance 

dos objetivos da entidade do setor público. 
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 NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão 

Esta Norma estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da 

depreciação, da amortização e da exaustão. 

 

 NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em 

Entidades do Setor Público 

Esta Norma estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a 

mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do 

setor público. 

 

 NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público 

Esta Norma estabelece a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras 

básicas para mensuração e evidenciação dos custos no setor público e 

apresentado, nesta Norma, como Sistema de Informação de Custos do Setor 

Público (SICSP). 

 

De acordo com Bugarim (2008), a Contabilidade Brasileira, vem passando por 

grande transformação, demonstrando o dinamismo e a capacidade da profissão 

contábil em se adaptar aos movimentos da economia mundial globalizada e, no 

âmbito nacional, em acompanhar o mercado de capitais do País.  

 

As transformações no cenário econômico, interna e externamente, têm 

demandado constantes esforços dos organismos e das instituições contábeis 

nacionais, principalmente no sentido de adequar padrões e procedimentos.  

 

Segundo Bugarim (2008), o desenvolvimento crescente de ações de foco 

específico na Contabilidade Aplicada a o Setor Público é outra forte vertente dos 

rumos atuais.  

 

Vindo da sociedade brasileira o anseio por maior transparência na 

Administração Pública a Contabilidade precisa, cada vez mais, responder a esse 

clamor, posicionando-se como um instrumento tecnicamente eficiente e capaz de 

servir à ética e ao controle social na gestão pública. 
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Quadro 15 - Quadro Comparativo das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública e Normas 
Internacionais IPSAS 

 
IPSAS – IFAC NBCASP – CFC 

IPSAS 1 – Presentation of Financial 

Statements 

NBC T 16.1 – Conceituação, Objetivo e 

Campo de Aplicação; 

NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 

IPSAS 2 – Cash Flow Statements NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 

IPSAS 3 – Net Surplus or Deficit for the 

Period – Fundamental Errors and Changing 

in Accounting Policies 

NBC T 16.4 – Transações no setor Público 

(PFCs – Accrual Basis) 

IPSAS 4 – The Effects of changes in Foreign 

Exchange Rates 
N/A 

IPSAS 5 – Borrowing Costs N/A 

IPSAS 6 – Consolidated Financial 

Statements – Accounting for Controlled 

Entities 

NBC T 16.7 – Consolidação das 

Demonstrações Contábeis 

IPSAS 7 – Accounting for Investments in 

Associates 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público 

NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas 

Contábeis 

IPSAS 8 – Financial Reporting of Interest in 

Joint Ventures 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público (Investimentos Permanentes – 

participações em empresas e em consórcios 

públicos ou público-privados) 

IPSAS 9 – Revenue from Exchange 

Transactions 

Resolução 1.111/07 CFC – PFCs – Princípio 

de Competência (Accrual Bassis) Portaria 3 

STN/MPOG – Receita sob enfoques 

Orçamentário e Patrimonial 

IPSAS 10 – Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 

Resolução 1.111/07 – PFCs – Atualização 

Monetária 

IPSAS 11 – Construction Contracts N/A 

IPSAS 12 – Inventories 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público 
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IPSAS 13 – Leases N/A 

IPSAS 14 – Events after the Reporting Date N/A 

IPSAS 15 – Financial Instruments: 

Disclosure and Presentation 
N/A 

IPSAS 16 – Investment Property N/A 

IPSAS 17 – Property, Plant and Equipament 

NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas 

Contábeis 

NBC T 16.5 – Registro Contábil 

NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e 

Exaustão 

IPSAS 18 – Segment Reporting 
NBC T 16.1 – Conceituação, Objetivo e 

Campo de Aplicação (Unidade Contábil) 

IPSAS 19 – Provisions, Contingent 

Liabilities, Contingent Assets 

NBC T 16.8 – Controle Interno 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público 

IPSAS 20 – Related Party Disclosures N/A 

IPSAS 21 – Impairment of Non-cash-

generating Assets 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público 

IPSAS 22 – Disclosure of Financial 

Information About the General Government 

Sector 

N/A 

IPSAS 23 – Revenue from Non-Exchange 

Transactions (Taxes and Transfers) 

Resolução 1.111/07 – PFCs – Princípio de 

Competência. 

Demonstração do Resultado Econômico 

(Custo de Oportunidade) 

IPSAS 24 – Presentation of Budget 

Information in Financial Statements 

NBC T 16.3 – Planejamento e seus 

Instrumentos sob Enfoque Contábil 

IPSAS 25 – Employee Benefits N/A 

IPSAS 26 – Impairment of Cash-Generating 

Assets 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de 

Ativos e Passivos em Entidades do Setor 

Público 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



63 
 

Outra ação fundamental do Governo Federal, numa demonstração de 

engajamento e compromisso com todo esse movimento da Contabilidade do Setor 

Público, foi a publicação da Portaria MF 184 de 25 de agosto de 2008, que dispõe 

sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) 

quanto dos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis, de forma a torna-los convergentes com as Normas Internacionais de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. (SILVA, 2012) 

 

A Portaria visa elevar o nível de institucionalização do processo, nos moldes 

dos atos publicados pelo Banco Central do Brasil (Comunicado 14.259/2006) e da 

Comissão de Valores Mobiliários –CVM (instrução CVM nº 475/2007) que alavancou 

a convergência no âmbito do sistema financeiro nacional e das companhias abertas. 

 

 

2.6 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

 

 

Conforme indica Silva (2012), a ciência contábil tem como finalidade principal 

o fornecimento de informações, contribuindo de forma significativa para a adequada 

tomada de decisão. Assim, o papel desempenhado pelo contador ganha relevância, 

com o objetivo principal de adequar as práticas contábeis, as demonstrações e a 

evidenciação da informação (disclosure) às novas necessidades dos usuários.  

 

No Brasil, a contabilidade aplicada ao setor público efetua de modo eficiente o 

registro dos atos e fatos relativos ao controle da execução orçamentária e financeira. 

 

No entanto, muito ainda se pode avançar no que se refere à evidenciação do 

patrimônio público.  

 

Esta necessidade de melhor evidenciação dos fenômenos patrimoniais e a 

busca por um tratamento contábil padronizado dos atos e fatos administrativos no 

âmbito do setor público tornou imprescindível a elaboração de um Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público (PCASP) com abrangência nacional.   
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O PCASP estabelece conceitos básicos, regras para registro dos atos e fatos 

e estrutura contábil padronizada, de modo a atender a todos os entes da Federação 

e aos demais usuários da informação contábil, permitindo a geração de base de 

dados consistente para compilação de estatísticas e finanças públicas.   

 

O Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis (GTCON) 

priorizou a elaboração de um plano de contas padronizado para todo o setor público 

em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, que permita a consolidação das contas 

públicas conforme o art. 50, § 2º, da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF).   

 

Assim, desde a criação desse grupo técnico têm sido realizados estudos e 

discussões com a participação de diversos órgãos e entidades técnicas 

representativas da sociedade, que resultaram nas seguintes diretrizes para o 

PCASP: 

 

 

I. Adoção de estrutura de plano de contas padronizada nas três 
esferas de governo, para fins de consolidação nacional e 
compatibilização com a elaboração de relatórios e demonstrativos 
previstos na legislação vigente e nas normas de contabilidade, e 
para, ainda, contemplar peculiaridades inerentes às empresas 
estatais dependentes, sendo facultativo para as empresas estatais 
independentes; 
II. Flexibilidade para que os entes detalhem em níveis inferiores, a 
partir do nível de detalhamento definido como mínimo a ser 
observado, de modo adequado às suas peculiaridades; 
III. Divulgação da estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, com prazo para implantação facultativa a partir de 2010 e 
obrigatória em 2012 para a União, Estados e DF e em 2013 para os 
Municípios; e 
IV. Elaboração de manual do Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público, descrevendo o elenco das contas e suas funções e demais 
procedimentos a serem Observados.  

 

 

 

É fundamental que o PCASP possibilite a elaboração padronizada de 

relatórios e demonstrativos previstos na LRF, além das demais demonstrações 

contábeis.  
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O objetivo é reduzir divergências conceituais e procedimentais, em benefício 

da transparência da gestão fiscal, da racionalização de custos nos entes da 

Federação e do controle social.  

 

Nesse sentido, a Portaria MF nº 548, de 22 de novembro de 2010, que 

estabelece os requisitos mínimos de segurança e contábeis do sistema integrado de 

administração financeira e controle utilizado no âmbito de cada ente da Federação, 

adicionais aos previstos no Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010, dispõe: 

 

 

Art. 10. O SISTEMA, a partir dos registros contábeis, deverá: 
I - gerar, em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o Diário, o 
Razão, e o Balancete Contábil. 

 

 

Motivada pela busca da convergência aos padrões internacionais, a 

contabilidade do setor público encontra-se em um momento de transformações.  

 

A conjuntura econômica, interna e externa, tem demandado esforços das 

organizações contábeis nacionais para adoção de conceitos e procedimentos 

reconhecidos e utilizados internacionalmente.   

 

A Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços, em seu Título IX, “Da 

Contabilidade”, estabelece: 

 

 

Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos 
dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a 
análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 
Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira patrimonial e industrial. 
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O PCASP atende às necessidades dos entes da Federação e dos demais 

usuários da informação contábil e está em conformidade com os princípios da 

administração pública, com as leis de finanças e orçamento público e com as 

normas e princípios contábeis. 

 

Esse plano foi concebido para possibilitar, de maneira uniforme e 

sistematizada, o registro contábil de atos e fatos no setor público, proporcionando 

flexibilidade no gerenciamento e consolidação dos dados, atendendo assim às 

necessidades de informações dos que atuam na área pública. O PCASP é a 

estrutura primária para gerar os demonstrativos contábeis, inclusive os 

demonstrativos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de 

Gestão Fiscal e aqueles necessários à geração de informações ao público, incluindo 

os organismos internacionais.  

 

Essa estrutura contempla a relação de contas contábeis com suas funções, 

atributos, lançamentos padrões, nomenclatura e explicações gerais de uso.  

 

A contabilidade aplicada ao setor público deve submeter-se a mudanças 

conceituais em virtude do novo modelo de gestão pública, diante do objetivo de 

aproximação conceitual com a contabilidade patrimonial.  

 

Este objetivo encontra-se nos esforços de organismos internacionais, a 

exemplo da IFAC (International Federation of Accountants), que estabelece padrões 

internacionais de contabilidade para o setor público por meio das IPSAS 

(International Public Sector Accounting Standards).   

 

Assim, faz-se necessário um plano de contas padronizado para a Federação 

com metodologia, estrutura, conceitos e funcionalidades que o tornem versátil e 

abrangente, permitindo ao país obter informações orçamentárias, financeiras e 

patrimoniais consolidadas por esfera governamental. 

 

As diretrizes do PCASP são: 
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 Padronização dos registros contábeis das entidades do setor 
público de todas as esferas de governo, envolvendo a administração 
direta e indireta, inclusive fundos, autarquias, agências reguladoras e 
empresas estatais dependentes - de todas as esferas de governo; 

 Harmonização dos procedimentos contábeis com os princípios 
e normas de contabilidade, sempre observando a legislação vigente; 

 Adoção de estrutura codificada e hierarquizada em classes de 
contas, contemplando as contas patrimoniais, de atos potenciais, de 
resultado e de planejamento e execução orçamentária além daquelas 
com funções precípuas de controle; 

 Flexibilidade para que os entes detalhem, conforme suas 
necessidades, os níveis inferiores das contas a partir do nível 
seguinte ao padronizado; 

 Controle do patrimônio e dos atos de gestão que possam afetá-
lo, assim como do orçamento público, demonstrando a situação 
econômico-financeira da entidade; 

 Distinção de institutos com conceitos e regimes próprios em 
classes ou grupos, como no caso de patrimônio e orçamento, 
mantendo-se seus relacionamentos dentro de agrupamentos de 
mesma natureza de informação; 

 Preservação dos aspectos orçamentários em seus conceitos, 
regime de escrituração e demonstrativos, com destaque em classes 
ou grupos de modo a possibilitar visões sob os enfoques patrimonial, 
orçamentário ou fiscal; 

 Inexistência de necessária vinculação entre as classificações 
orçamentária e patrimonial; 

 Possibilidade de extração de informações de modo a atender 
seus usuários. 
 
 
 
 

Os objetivos gerais do PCASP correspondem ao estabelecimento de normas 

e procedimentos para o registro contábil das entidades do setor público e a viabilizar 

a consolidação das contas públicas.  

 

Seus objetivos específicos são: 

 

 Atender às necessidades de informação das organizações do setor público; 

 

 Observar formato compatível com as legislações vigentes, os Princípios de 

Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (NBCASP); 
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 Adaptar-se, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos, 

principalmente às Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público 

(NICSP). 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com o apoio do Grupo Técnico de 

Procedimentos Contábeis, é responsável pela administração do Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público até a implantação do Conselho de Gestão Fiscal, 

instituído pela LRF, a quem compete: 

 

 Criar, extinguir, especificar, desdobrar, detalhar e codificar contas; 

 

 Expedir instruções sobre a utilização do plano de contas, compreendendo os 

procedimentos contábeis pertinentes; e 

 

 Promover as alterações e ajustes necessários à atualização do plano de 

contas, observada sua estrutura básica, incluindo os lançamentos típicos do 

setor público. 

 

O campo de aplicação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público abrange 

todas as entidades governamentais, exceto as estatais independentes, cuja 

utilização é facultativa.  

 

O PCASP deve ser utilizado por todos os Poderes de cada ente da 

Federação, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como pelas empresas estatais 

dependentes.  

 

As entidades abrangidas pelo campo de aplicação devem observar as normas 

e as técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.  

 

Entende-se por empresa estatal dependente, conforme disposto no art. 2º, 

inciso III da LRF, a empresa controlada que recebe do ente controlador recursos 

financeiros para pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de 
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capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação 

acionária.  

 

O sistema contábil conforme indica Silva (2012) é a estrutura de informações 

para identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos 

e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o objetivo de orientar o processo 

de decisão, a prestação de contas e a instrumentalização do controle social.  

 

Esse sistema é organizado em subsistemas de informações, que oferecem 

produtos diferentes em razão das especificidades demandadas pelos usuários e 

facilitam a extração de informações. 

 

Conforme as NBCASP, o sistema contábil público estrutura-se nos seguintes 

subsistemas: 

 

a) Subsistema de Informações Orçamentárias – registra, processa e evidencia 

os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária, 

tais como: 

 

I) Orçamento; 

II) Programação e execução orçamentária; 

III) Alterações orçamentárias; e 

IV) Resultado orçamentário. 

 

b) Subsistema de Informações Patrimoniais – registra, processa e evidencia os 

fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações do 

patrimônio público, subsidiando a administração com informações tais como: 

 

I) Alterações nos elementos patrimoniais; 

II) Resultado econômico; e 

III) Resultado nominal. 
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c) Subsistema de Custos – registra, processa e evidencia os custos da gestão 

dos recursos e do patrimônio públicos, subsidiando a administração com 

informações tais como: 

 

I) Custos dos programas, dos projetos e das atividades desenvolvidas; 

II) Bom uso dos recursos públicos; e 

III) Custos das unidades contábeis. 

 

d) Subsistema de Compensação - registra, processa e evidencia os atos de 

gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade 

do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle, 

subsidiando a administração com informações tais como: 

 

I) Alterações potenciais nos elementos patrimoniais; e 

II) Acordos, garantias e responsabilidades. 

 

Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si e a outros 

subsistemas de informações de modo a subsidiar a administração pública sobre: 

 

a) O desempenho da unidade contábil no cumprimento da sua missão; 

 

b) A avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho 

com relação à economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade; 

 

c) A avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento; e 

 

d) A avaliação dos riscos e das contingências. 

 

O conhecimento do conceito do sistema contábil e de seus subsistemas, 

apesar de essencialmente teórico, facilita o pleno entendimento da estrutura e 

funcionamento do PCASP.   

 

No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público as contas contábeis são 

classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam: 
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Contas com Informações de Natureza Patrimonial: são as contas que 
registram, processam e evidenciam os fatos financeiros e não 
financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas 
do patrimônio público, representadas pelas contas que integram o 
Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) e Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA); 
Contas com Informações de Natureza Orçamentária: são as contas 
que registram, processam e evidenciam os atos e os fatos 
relacionados ao planejamento e à execução orçamentária, 
representadas pelas contas que registram aprovação e execução do 
planejamento e orçamento, inclusive restos a pagar; 
Contas com Informações de Natureza Típica de Controle: são as 
contas que registram, processam e evidenciam os atos de gestão 
cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da 
entidade do setor público, bem como outras que tenham função 
precípua de controle, seja para fins de elaboração de informações 
gerenciais específicas, acompanhamento de rotinas, elaboração de 
procedimentos de consistência contábil ou para registrar atos que 
não ensejaram registros nas contas patrimoniais, mas que 
potencialmente possam vir a afetar o patrimônio. 

 

 

 

Segundo Silva (2012, p. 39) o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público está 

dividido em 8 classes: 

 

1. Ativo; 

2. Passivo e Patrimônio Líquido; 

3. Variações Patrimoniais Diminutivas; 

4. Variações Patrimoniais Aumentativas; 

5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento; 

6. Controles da Execução do Planejamento e Orçamento; 

7. Controles Devedores; e 

8. Controles Credores. 

 

A natureza da informação evidenciada pelas contas das quatro primeiras 

classes, 1 a 4, é Patrimonial, ou seja, informa a situação do patrimônio da entidade 

pública.  

 



72 
 

A natureza da informação das contas das duas classes seguintes, 5 e 6, é 

Orçamentária, pois nessas classes são feitos os controles do Planejamento e do 

Orçamento, desde a aprovação até a execução.   

 

Por fim, a natureza da informação das contas das duas últimas classes, 7 e 8, 

é de controle, pois nessas classes são registrados os atos potenciais e diversos 

controles.   

 

O registro contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os 

lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentem a mesma natureza de 

informação, seja patrimonial, orçamentária ou de controle.   

 

Assim, os lançamentos estarão fechados dentro das classes 1, 2, 3 e 4 ou 

das classes 5 e 6 ou das classes 7 e 8, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 2 - Informação de Natureza Patrimonial 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor – Adaptado Manual de Contabilidade  

1 - Ativo 2 - Passivo

1.1 Ativo Circulante 2.1 Passivo Circulante

1.2 Ativo Não Circulante 2.2 Passivo Não Circulante

2.3 Patrimônio Líquido

3 - Variação Patrimonial Diminutiva 4 - Variação Patrimonial Aumentativa

3.1 Pessoal e Encargos 4.1 Impostos, Taxas e Contr. Melhorias

3.2 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 4.2 Contribuições

3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

5 - Controles da Aprovação do 

Planejamento e Orçamento

6 - Controles da Execução do Planejamento 

e Orçamento

5.1 Planejamento Aprovado 6.1 Execução do Planejamento

5.2 Orçamento Aprovado 6.2 Execução do Orçamento

5.3 Inscrição de Restos a Pagar 6.3 Execução de Restos a Pagar

7 - Controles Devedores 8 - Controles Credores

7.1 Atos Potenciais 8.1 Execução dos Atos Potenciais

7.2 Administração Financeira 8.2 Execução da Administração Financeira

7.3 Dívida Ativa 8.3 Execução da Dívida Ativa

7.4 Riscos Fiscais 8.4 Execução dos Riscos Fiscais

7.8 Custos 8.8 Apuração de Custos

7.9 Outros Controles 8.9 Outros Controles

INFORMAÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL

INFORMAÇÃO DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÃO DE NATUREZA TÍPICA DE CONTROLE
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Dessa maneira, é importante que as contas do Ativo e Passivo sejam 

diferenciadas por um atributo específico que atenda ao critério da lei e permita 

separar o ativo e o passivo em financeiro e permanente.   

 

Assim, nos exemplos de lançamentos padronizados as contas de Ativo e 

Passivo virão acompanhadas das letras “F” ou “P”, entre parênteses, para indicar se 

são contas financeiras ou permanentes.  

 

As contas de Passivo que dependam de autorização orçamentária para 

amortização ou resgate integram o Passivo Permanente.  

 

Após o primeiro estágio de execução da despesa orçamentária, materializada 

na figura do empenho, passam a ter característica Financeira, integrando o Passivo 

Financeiro. 

 

Conforme a Lei nº 4.320/1964 no art. 58, o momento dessa autorização é o 

empenho, pois neste se cria obrigação de natureza orçamentária, pendente ou não 

de implemento de condição.  

 

Trata-se da efetivação da autorização orçamentária dada pela LOA ou pelas 

leis de créditos adicionais: “Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou 

não de implemento de condição”. 

 

Assim, em conformidade com as regras estabelecidas na Lei nº 4.320/1964, o 

passivo modifica sua característica, de permanente (P) para financeiro (F).  

 

Existem diversas formas de se realizar esse controle; dentre elas, destaca-se 

a utilização da sistemática de controle por meio de contracorrente ou a simples 

duplicação de contas, sendo uma financeira e outra permanente.  

 

A escolha dessa forma será feita pelo ente. A título de exemplo, caso a 

unidade tenha obrigação a pagar que não esteja amparada por crédito orçamentário, 
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ou seja, não tenha sido empenhada, esta deverá ser registrada como um passivo 

permanente no momento do fato gerador.  

 

Quando a obrigação a pagar for empenhada, deve-se proceder à baixa do 

passivo permanente em contrapartida ao passivo financeiro, conforme o art. 105 da 

Lei nº 4.320/1964. 

 

 

2.7 Nova Estrutura das Demonstrações Contábeis 

 

 

As demonstrações contábeis assumem papel fundamental, por representarem 

importantes saídas de informações geradas pela Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, promovendo transparência dos resultados orçamentário, financeiro, 

econômico e patrimonial do setor público.  

 

Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, 

os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei 

Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de 

Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16). 

 

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do 

exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no 

Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros 

quadros demonstrativos.” Assim, as demonstrações contábeis das entidades 

definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por 

esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são: 

 

 

a) Balanço Patrimonial (BP); 
b) Balanço Orçamentário (BO); 
c) Balanço Financeiro (BF); 
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e 
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As demonstrações contábeis previstas neste Manual devem ser 
divulgadas da seguinte forma: 
 Demonstrações Contábeis Consolidadas - devem compor a 
Prestação de Contas Anual de Governo, que recebe parecer prévio 
pelo Tribunal de Contas competente; 
 Demonstrações Contábeis Não-Consolidadas - devem compor 
a tomada ou prestação de contas anual dos administradores 
públicos. 

 

 

2.8 Balanço Orçamentário 

 

 

O Balanço Orçamentário, é definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as 

receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.  

 

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias 

por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a 

execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar: 

 

(a) as receitas por fonte (espécie); e 

(b) as despesas por grupo de natureza. 

 

O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria 

econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada 

para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar.  

 

Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de 

natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o 

exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e 

o saldo da dotação.   

 

A identificação das receitas e despesas intraorçamentárias, quando 

necessária, deverá ser apresentada em notas explicativas.  

 

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras 

dívidas deverão constar, destacadamente, nas receitas de operações de crédito 
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internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com 

amortização da dívida de refinanciamento.   

 

No nível de detalhamento em que são apresentadas no modelo (3º nível – 

Espécie), as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas 

deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e 

repartições de receita entre os entes da Federação, quando registradas como 

dedução.  

 

Em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores 

para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício 

anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de 

desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.  

 

Essa situação também pode ser causada pela reabertura de créditos 

adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato 

de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, caso em que 

esses créditos serão reabertos nos limites de seus saldos e incorporados ao 

orçamento do exercício financeiro.  

 

Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios 

anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos 

adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do 

Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário.  

 

O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi 

em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de 

referência.  

 

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são 

despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram 

empenhadas no exercício anterior.  
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Esse desequilíbrio também ocorre pela reabertura de créditos adicionais 

porque aumentam a despesa fixada sem necessidade de nova arrecadação.  

 

Tanto o superávit financeiro utilizado quanto a reabertura de créditos 

adicionais estão detalhados no campo saldo de exercícios Anteriores, do Balanço 

Orçamentário.  

 

Dessa forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, via de 

regra, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada e constata-se que toda 

despesa a ser executada está amparada por uma receita prevista a ser arrecadada 

no exercício.  

 

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit 

financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de 

créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei 

orçamentária.  

 

Dessa forma, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço 

Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os 

valores da linha total e da linha saldos de exercícios anteriores, constante da coluna 

previsão atualizada, e confrontando-se esse montante com o total da coluna 

Dotação atualizada.   

 

Recomenda-se a utilização de notas explicativas para esclarecimentos a 

respeito da utilização do superávit financeiro e de reaberturas de créditos especiais 

e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário, de forma a 

possibilitar a correta interpretação das informações. 
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Figura 3 - Balanço Orçamentário 
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Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
 
 
 
 

Adicionalmente ao Balanço Orçamentário, devem ser incluídos dois quadros 

demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não 

processados, outro relativo aos restos a pagar processados, com o mesmo 

detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma 

análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos 

restos a pagar: 

 

 

Figura 4 - Restos a Pagar não Processados 

 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
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Figura 5 - Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados 

 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 

 

 

A análise e a verificação do Balanço Orçamentário têm como objetivo 

preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão 

orçamentária. 

 

Uma das análises consiste em relacionar a coluna de “Previsão Inicial” com a 

coluna de “Dotação Inicial”; e as colunas da “Previsão Atualizada” e “Receita 

Realizada”, com as colunas da “Dotação Atualizada” e “Despesa Empenhada”. 

 

Outra análise que pode ser feita no Balanço Orçamentário consiste na 

comparação entre a coluna “Despesas Empenhadas” e as colunas “Despesas 

Liquidadas” e “Despesas Pagas”.  

 

O superávit orçamentário é representado pela diferença a maior entre a 

execução da receita e da despesa orçamentárias e deverá ser adicionado à coluna 

de Despesas Empenhadas para igualar a execução da despesa orçamentária com a 

execução da receita orçamentária.  

 

O déficit orçamentário é representado pela diferença a menor entre a 

execução da receita e da despesa orçamentárias e deverá ser adicionado à coluna 

das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com 

execução da despesa orçamentária.  

 

Na análise do resultado orçamentário, é importante excluir os efeitos da 

gestão da dívida.  
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Assim, as operações de crédito devem ser excluídas da execução da receita 

e a amortização da dívida deve ser excluída da execução da despesa para que se 

possam analisar os efeitos da execução orçamentária sobre os níveis de dívida 

pública líquida.  

 

É interessante observar que apenas a análise do resultado orçamentário não 

permite obter conclusões acerca da eficiência na gestão fiscal. Para tal, existem as 

metas de resultado primário, nominal e montante da dívida consolidada líquida 

estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

 

A análise do balanço orçamentário gera informações complementares acerca 

da influência da execução orçamentária no atingimento dessas metas fiscais.  

 

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por 

exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles 

não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação 

de serviços públicos e realização de investimentos, sendo deficitários e dependentes 

de recursos do Tesouro.  

 

Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado 

complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da 

movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) 

relacionadas à execução do orçamento do exercício.  

 

Na receita orçamentária, pode-se verificar ainda uma diferença a maior ou a 

menor entre a coluna Previsão Atualizada e a coluna Receita Realizada, 

correspondente à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício. 

 

 Caso o valor da coluna “Saldo” seja positivo, o valor da receita realizada foi 

maior que a previsão atualizada, ou seja, a coluna “Saldo” representará excesso de 

arrecadação. Se a coluna traz valores negativos, houve insuficiência na 

arrecadação, pois foi arrecadado menos do que a previsão atualizada.  
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Na despesa orçamentária, a diferença a maior entre a coluna dotação 

atualizada e despesa empenhada corresponde a uma economia na realização de 

despesa, pois parte da dotação inicial autorizada no orçamento, eventualmente 

atualizada por créditos adicionais, não foi utilizada para a execução de despesas.  

 

A receita, por ser prevista, pode ser arrecadada a maior ou a menor. 

Entretanto, a despesa, por ser fixada, só pode ser realizada até o valor autorizado, 

significando que somente pode ser emitido empenho até o valor do crédito 

orçamentário disponível, observando-se, ainda, a especificidade do orçamento.  

 

Outra análise importante consiste na verificação do montante de operações 

de crédito em comparação à amortização da dívida, o que indica a influência do 

orçamento na gestão da dívida pública.  

 

Além disso, é importante a comparação entre a alienação de bens e 

amortização de empréstimos concedidos em comparação aos investimentos e 

inversões financeiras, indicando a influência do orçamento no volume efetivo de 

investimentos públicos. 

 

O Quociente do Equilíbrio Orçamentário é resultante da relação entre a 

Previsão Inicial da Receita e a Dotação Inicial da Despesa, indicando se há 

equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA.   

 

O Quociente de Execução da Receita é resultante da relação entre a Receita 

Realizada e a Previsão Atualizada da Receita, indicando a existência de excesso ou 

falta de arrecadação para a cobertura de despesas.   

 

O Quociente de Desempenho da Arrecadação é resultante da relação entre a 

Receita Realizada e a Previsão Inicial da Receita, indicando a existência de excesso 

ou falta de arrecadação para administração dos indicadores fiscais.  

 

O Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação é resultante da 

relação entre os Créditos Adicionais abertos por meio de excesso de arrecadação e 
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o total do excesso de arrecadação, indicando a parcela do excesso de arrecadação 

utilizada para abertura de créditos adicionais.  

 

Adicionalmente, é pertinente que esta análise seja desdobrada por destinação 

de recursos.  

 

O Quociente de Utilização do Superávit Financeiro é resultante da relação 

entre os Créditos Adicionais Abertos por meio de superávit financeiro e o total do 

superávit financeiro apurado no exercício anterior, indicando a parcela do superávit 

financeiro utilizada para abertura de créditos adicionais. Adicionalmente, é pertinente 

que esta análise seja desdobrada por destinação de recursos.   

 

O Quociente de Execução da Despesa é resultante da relação entre a 

Despesa Executada e Dotação Atualizada, cuja discrepância pode ser ocasionada 

por ineficiência no processo planejamento-execução ou a uma economia de 

despesa orçamentária.  

 

O Quociente do Resultado Orçamentário é resultante da relação entre a 

Receita Realizada e a Despesa Empenhada, indicando a existência de superávit ou 

déficit.  

 

O Quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação 

entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente.  

 

A interpretação desse quociente indica se a receita corrente suportou as 

despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar 

despesas correntes.  

 

O Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária é resultante da 

relação entre a Receita Realizada e a Despesa Paga, indicando o quanto a receita 

orçamentária arrecadada representa em relação à despesa orçamentária paga. 
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2.9 Balanço Financeiro (Manual de Contabilidade Pública – DCASP) 

 

 

Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a 

despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza 

extraorçamentaria, conjugados com os saldos em espécies provenientes do 

exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.  

 

Assim, o Balanço Financeiro é um quadro com duas seções:  

 

 

Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos 
Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e 
Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão 
do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e 
o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos 
dispêndios. 
 O resultado financeiro do exercício corresponde à diferença entre o 
somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e 
dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários.  
Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um 
superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit. Este resultado não 
deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, 
cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial.  
O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela 
diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o 
saldo em espécie do exercício anterior.  
 
 
 
 

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do 

setor público no período a que se refere, e discrimina: 

 

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação 

vinculada e/ou destinação ordinária); 

(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação 

vinculada e/ou destinação ordinária); 

(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; 

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução 

orçamentária; e 

(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie. 
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Deverão ser apresentadas as destinações ordinárias e as destinações 

vinculadas.  

 

O detalhamento das vinculações deverá ser feito de acordo com as 

características específicas de cada ente, como por exemplo, as vinculações para a 

previdência social, transferências obrigatórias para outro ente e outras vinculações 

constitucionais e legais.   

 

Caso o ente resolva agrupar algumas vinculações em um grupo chamado de 

“Outras Vinculações”, esse não deverá ultrapassar 10% do total da Receita 

Orçamentária ou da Despesa Orçamentária. 

 

 

Figura 6 - Modelo de Balanço Financeiro 

 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
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A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo 

predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da 

gestão financeira.  

 

O objetivo do Balanço Financeiro é evidenciar os ingressos e dispêndios de 

recursos em um determinado exercício financeiro. Dessa forma, partindo do item 

Disponível do Exercício Anterior (saldo inicial), deve-se adicionar a receita 

orçamentária, as transferências financeiras recebidas e os recebimentos extra 

orçamentários e subtrair as despesas orçamentárias, as transferências financeiras 

concedidas e pagamentos extra orçamentários, chegando-se assim, no valor do 

Disponível para o Exercício Seguinte (saldo final).   

 

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do ente 

público em um determinado exercício. Esse cálculo pode ser efetuado de duas 

maneiras: 

 

 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte menos o Saldo em Espécie do 

Exercício Anterior. 

 

 A soma das Receitas Orçamentárias mais as Transferências Financeiras 

Recebidas e os Recebimentos Extraorçamentários, menos a Despesa 

Orçamentária, as Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos 

Extra orçamentários. 

 

As informações sobre o fluxo de recursos das disponibilidades são úteis, 

ainda, para que os usuários possam tomar decisões que irão influenciar o fluxo de 

caixa da entidade.   

 

Possibilita, ainda, mensurar se o disponível é suficiente para pagar as 

obrigações referentes aos bens e serviços adquiridos e contratados e ainda 

satisfazer os gastos de manutenção.  

 

Além disso, a discriminação do Balanço Financeiro por destinação de recurso 

(ordinária e vinculada) permite evidenciar qual a origem e aplicação dos recursos 
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financeiros referentes à Receita e Despesa Orçamentárias de acordo com a sua 

vinculação legal.   

 

Por ocasião da realização da receita orçamentária, evidencia-se a finalidade 

específica para a futura aplicação dos recursos financeiros.  

 

Por outro lado, a execução da despesa orçamentária indica a finalidade 

específica da efetiva aplicação desses recursos.   

 

A destinação dos recursos, na execução orçamentária da receita e da 

despesa, permite avaliar que demandas da sociedade tiveram arrecadação e 

empenho, conforme as vinculações legais.  

 

Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio 

financeiro. No entanto, é importante mencionar que uma variação positiva na 

disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom desempenho 

da gestão financeira, pois pode acontecer, por exemplo, mediante elevação do 

endividamento público.  

 

Da mesma, forma, a variação negativa na disponibilidade do período não 

significa, necessariamente, um mau desempenho, pois pode refletir uma redução no 

endividamento.   

 

Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o Balanço Patrimonial, 

considerando esses fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e 

extraorçamentárias.   

 

Além disso, deve-se analisar de que maneira a administração influenciou na 

liquidez da entidade, de forma a prevenir insuficiências de caixa no futuro. 
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2.10 Demonstração das Variações Patrimoniais 

 

 

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, “a Demonstração das Variações 

Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do 

exercício”. 

 

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas 

e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor 

público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.  

 

Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público 

que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio 

líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as 

variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.  

 

Para um melhor entendimento da finalidade desse demonstrativo, pode-se 

dizer que ele tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício da 

área empresarial, no que tange a apurar as alterações verificadas no patrimônio.  

 

É importante ressaltar que a Demonstração do Resultado do Exercício apura 

o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais 

indicadores de desempenho da empresa.  

 

Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de 

desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu 

alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. 
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Figura 7 - Demonstrações das Variações Patrimoniais 
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Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
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Pela demonstração, deve-se avaliar o resultado patrimonial, que é afetado 

tanto por fatos orçamentários quanto extraorçamentários, observando os itens mais 

relevantes que interferiram no superávit ou déficit patrimonial.   

 

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, 

tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas 

alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.  O resultado 

patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já que é o principal item que 

influencia na evolução do patrimônio líquido de um período, objeto de análise do 

anexo de metas fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 

 

2.11 Variações Patrimoniais 

 

 

Variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos 

elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter 

compensatório, afetando, ou não, o seu resultado. 

 

Assim, todas as alterações ocorridas no patrimônio são denominadas 

variações patrimoniais e podem ser classificadas em: 

 

 Quantitativas; e 

 Qualitativas. 

 

As variações quantitativas decorrem de transações que aumentam ou 

diminuem o patrimônio líquido, correspondendo aos fenômenos modificativos 

patrimoniais e subdividindo-se em: 

 

 Variações Patrimoniais Aumentativas – quando aumentam o patrimônio 

líquido; 

 Variações Patrimoniais Diminutivas – quando diminuem o patrimônio líquido. 
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As variações qualitativas alteram a composição dos elementos patrimoniais 

sem afetar o patrimônio líquido, determinando modificações apenas na composição 

específica dos elementos patrimoniais.  

 

Correspondem à materialização dos fenômenos permutativos patrimoniais. 

 

Existem variações que, simultaneamente, alteram a composição qualitativa e 

a expressão quantitativa dos elementos patrimoniais e são conhecidas como 

variações mistas ou compostas. 

 

 

Figura 8 - Variações Patrimoniais 

 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao 
Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
 
 
 
 
 

A variação do patrimônio público é mensurada por meio da apuração do 

resultado patrimonial a cada exercício.  

 

As variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas 

decorrem de transações que aumentem ou diminuam o patrimônio líquido, 

respectivamente. 
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2.12 Balanço Patrimonial 

 

 

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas 

representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme 

as seguintes definições: 

 

a) Ativo - são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos 

passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios 

econômicos futuros ou potencial de serviços. 

 

b) Passivo - são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos 

passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade 

saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de 

serviços. 

 

c) Patrimônio Líquido - é o valor residual dos ativos da entidade depois de 

deduzidos todos seus passivos. 

 

d) Contas de Compensação - compreende os atos que possam vir ou não a 

afetar o patrimônio. No Patrimônio Líquido, deve ser evidenciado o resultado 

do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, 

além de outros itens. 

 

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em 

"circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e 

exigibilidade. 

 

Os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem a um 

dos seguintes critérios: 

 

a) estiverem disponíveis para realização imediata; e 
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b) tiverem a expectativa de realização até doze meses após a data das 

demonstrações contábeis. 

 

Os demais ativos devem ser classificados como não circulantes. 

 

Os passivos devem ser classificados como circulantes quando 

corresponderem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações 

contábeis.  

 

Os demais passivos devem ser classificados como não circulantes.  

 

As contas do ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de 

conversibilidade; as contas do passivo, em ordem decrescente de grau de 

exigibilidade.  

 

A Lei nº 4.320/1964, artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço 

Patrimonial, já que separa o Ativo e Passivo em dois grandes grupos em função da 

dependência ou não de autorização orçamentária para realização dos itens que o 

compõem: 

 

O Balanço Patrimonial demonstrará: 
I - O Ativo Financeiro; 
II - O Ativo Permanente; 
III - O Passivo Financeiro; 
IV - O Passivo Permanente; 
V - O Saldo Patrimonial; 
VI - As Contas de Compensação. 
§ 1º O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores 
realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os 
valores numerários. 
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, 
cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. 
§ 3º O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e 
outros pagamento independa de autorização orçamentária. 
§ 4º O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e 
outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou 
resgate. 
§ 5º Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, 
obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos 
anteriores e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o 
patrimônio. (Lei nº 4.320/1.964). 
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Figura 9 - Balanço Patrimonial 

 

 
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
 

O Balanço Patrimonial será elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 

(passivo e patrimônio líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, além 

da classe 8 (controles credores) para o quadro referente às compensações.  
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Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial serão 

apresentados pelos seus valores totais, podendo ser detalhados.   

 

No quadro referente às compensações, deverão ser incluídos os atos 

potenciais do ativo e do passivo que possam, imediata ou indiretamente, vir a afetar 

o patrimônio, como por exemplo, direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; 

responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias 

de valores recebidas e concedidas; e outros atos potenciais do ativo e do passivo. 

 

 

2.13 Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial 

 

 

Como anexo ao Balanço Patrimonial, deverá ser elaborado o demonstrativo 

do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício. (SILVA, 

2012) 

 

O parágrafo único do artigo 8º e o artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal) estabelece: 

 

 

Art. 8º Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a 
finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao 
objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em 
que ocorrer o ingresso. 
Art. 50 Além de obedecer às demais normas de contabilidade 
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: 
I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo 
que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória 
fiquem identificados e escriturados de forma individualizada; (Lei 
Complementar 101/2000). 

 

 

Para atendimento desses mandamentos legais, existe o mecanismo 

denominado destinação de recursos (DR) ou fonte de recursos (FR).  
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Ela identifica se os recursos são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, 

indica a sua finalidade, o que poderá ser verificado por este demonstrativo. (SILVA, 

2012) 

 

Nesse anexo, podem ser apresentadas algumas fontes com déficit e outras 

com superávit financeiro, de maneira que o total seja igual ao superávit financeiro 

apurado no balanço patrimonial do exercício. 

 

 

Figura 10 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro 

 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 

 

 

2.14 Análise do Balanço Patrimonial 

 

 

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a 

utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de 

liquidez e endividamento.  

 

É importante destacar que, na análise do endividamento, é necessário 

segregar as operações de crédito que podem ser refinanciadas daquelas que não 

podem ser refinanciadas.  

As operações de crédito que não podem ser refinanciadas estão 

integralmente sujeitas à análise dos índices que incluem o passivo circulante e não 

circulante.  
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Já as operações de crédito refinanciáveis, podem ser utilizadas como 

justificativa para um eventual índice de liquidez desfavorável.  

 

Demonstra quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem 

levar em consideração seus itens não monetários como os estoques, almoxarifados 

e as despesas antecipadas, para fazer face às suas obrigações de curto prazo.  

 

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente a suas 

obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua 

sobrevivência no futuro. 

 

 

2.15 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

 

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a 

transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle 

financeiro dos órgãos e entidades do setor público.   

 

As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários 

da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar 

caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.  

 

Assim, a Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar 

cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em 

torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto 

e evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos seguintes 

fluxos: 

(a) das operações; 

(b) dos investimentos; e 

(c) dos financiamentos. 

 



99 
 

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive 

decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com 

a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou 

financiamento.  

 

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição 

e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por 

liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras 

operações da mesma natureza.  

 

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à 

captação e à amortização de empréstimos e financiamentos. 
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Figura 11 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
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Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 

 

 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa à análise do desempenho 

financeiro do setor público, permitindo: 

 

 ter uma visão da situação das finanças públicas, possibilitando efetuar 

comparações entre ingressos e desembolsos por tipos de atividades 

(operacionais, de investimento e de financiamento), e avaliar as decisões 

de investimento e financiamento público; 

 

 avaliar a situação presente e futura do caixa da entidade, permitindo 

análise de liquidez; 

 

 conhecer a capacidade de expansão das despesas com recursos próprios 

gerados pelas operações; 

 

 a análise imediata da disponibilidade e do impacto da mesma nas finanças 

da entidade, quando da inserção de nova despesa na programação; 
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 avaliar a previsão de quando é possível contrair novas despesas sem que 

isso comprometa as finanças públicas. 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é também um importante instrumento 

de avaliação da gestão pública, pois permite inferir, em nível macro, quais foram as 

decisões de alocação de recursos na prestação de serviços públicos, em 

investimentos e financiamentos, além de que permitir a verificação de como a 

administração influenciou na liquidez da entidade, de forma a prevenir insolvência 

futura.  

 

Análise dos Quocientes – Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

1) O Quociente do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em relação 

ao resultado patrimonial é resultante da relação entre o Caixa Líquido Gerado 

nas Operações e o Resultado Patrimonial. A interpretação desse quociente 

indica a dispersão entre o fluxo de caixa operacional gerado e o resultado 

patrimonial do exercício. 

 

2) O Quociente da Capacidade de Amortização de Dívida é resultante da 

relação entre o Caixa Líquido Gerado nas Operações e o Total do Passivo. A 

interpretação desse quociente indica a parcela dos recursos gerados pela 

entidade para pagamento da dívida. 

 

3) O Quociente da Atividade Operacional é resultante da relação entre o Caixa 

Líquido Gerado das Operações e o Total da Geração Líquida de Caixa. A 

interpretação desse quociente indica a parcela da geração líquida de caixa 

pela entidade atribuída as atividades operacionais. 
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2.16 Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido  

 

 

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido será obrigatória apenas 

para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporarem no 

processo de consolidação das contas.  

 

A entidade deve apresentar a demonstração das mutações no patrimônio 

líquido - DMPL, que objetiva demonstrar: 

 

a) o déficit ou superávit patrimonial do período; 

b) cada mutação no patrimônio líquido reconhecida diretamente no mesmo; 

c) o efeito decorrente da mudança nos critérios contábeis e os efeitos 

decorrentes da retificação de erros cometidos em exercícios anteriores. 

d) as contribuições dos proprietários e distribuições recebidas por eles como 

proprietários; 

 

Alterações no patrimônio líquido de uma entidade entre as datas de duas 

demonstrações financeiras consecutivas refletem o aumento ou diminuição da 

riqueza durante o período.  

 

A demonstração das mutações do patrimônio líquido - DMPL contemplará, no 

mínimo, os itens contidos na estrutura descrita nesta Parte, segregados em colunas, 

discriminando, por exemplo: 

 

a) Patrimônio Social/Capital Social; 

b) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital; 

c) Reservas de Capital; 

d) Ajustes de Avaliação Patrimonial; 

e) Reservas de Lucros; 

f) Demais Reservas; 

g) Resultados Acumulados; 

h) Ações/Cotas em Tesouraria 
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A conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”, que registra o saldo decorrente de 

efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a 

determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos 

subsequentes, materializando os ajustes da administração direta, autarquias, 

fundações e fundos, integra a conta “Resultados Acumulados”.  

 

 

Figura 12 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis 
Aplicadas ao Setor público – válido para o exercício de 2013 – STN (Secretaria do Tesouro Nacional). 
 

 

 

As contas que formam o patrimônio líquido podem sofrer variações por 

inúmeros motivos, tais como: 

 

 Itens que afetam o patrimônio líquido, afetando conjuntamente o ativo e o 

passivo: 
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a) acréscimo do patrimônio líquido pelo resultado patrimonial positivo 

ou redução pelo resultado patrimonial negativo do exercício; 

b) redução por dividendos; 

c) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; 

e) acréscimo por subscrição e integralização de capital; 

f) acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. 

 

 Itens que somente afetam o patrimônio líquido: 

 

a) aumento do capital com utilização de lucros e reservas; 

b) compensação de prejuízos com reservas. 

 

A DMPL permite, dentre outras coisas, avaliar a evolução dos itens que 

compõem o patrimônio líquido, em complemento ao Anexo de Metas Fiscais 

integrante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, previsto pela Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

 

 

2.17 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis  

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Contêm informações adicionais em relação à apresentada no corpo dessas 

demonstrações e oferecem descrições narrativas ou segregações e aberturas de 

itens anteriormente divulgados, além de informações acerca de itens que não se 

enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis.  

 

A entidade deve evidenciar como informação complementar, os julgamentos 

que a administração tenha feito no processo de aplicação das políticas contábeis, 

além daqueles relacionados às estimativas, que tenham efeito mais significativo nos 

montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis. 

 

A entidade deve evidenciar ainda as premissas-chave relativas ao futuro e 

outras fontes de incerteza das estimativas, na data de apresentação das 
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demonstrações contábeis, que possuam risco significativo de causar um ajuste 

material nos valores contábeis dos ativos e passivos dentro do próximo ano.  

 

Essa informação complementa as contas de compensação que compõem o 

balanço patrimonial.  

 

As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, 

complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou 

não constantes no corpo das demonstrações contábeis. 

 

As notas explicativas devem evidenciar, ainda, o reconhecimento de 

inconformidades provavelmente relevantes para a avaliação de responsabilidades 

(accountability), que pode afetar a avaliação do usuário sobre o desempenho e o 

direcionamento das operações da entidade no futuro.  

 

Essa evidenciação pode também influenciar as decisões sobre os recursos a 

serem alocados na entidade, no futuro.  

 

Poderão ainda incluir divulgações sobre os riscos e incertezas que afetem a 

entidade e quaisquer recursos e/ou obrigações para os quais não exista 

obrigatoriedade de serem reconhecidos no balanço patrimonial.  

 

As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das 

demonstrações contábeis, das informações de naturezas patrimonial, orçamentária, 

econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não 

suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. 

 

As notas explicativas devem: 

 

(a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das 

demonstrações contábeis e das políticas e critérios contábeis específicos 

utilizadas; 
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(b) evidenciar a informação requerida pelas normas de contabilidade 

aplicáveis, que não tenha sido apresentada nas demonstrações 

contábeis; e 

 

(c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada na 

apresentação principal das demonstrações contábeis, mas que seja 

relevante para a sua compreensão. 

 

As notas explicativas podem ser apresentadas tanto na forma descritiva como 

forma de quadros analíticos, ou mesmo englobar outras demonstrações 

complementares necessárias para a melhor evidenciação dos resultados e da 

situação financeira da entidade.   

 

Devem ser apresentadas de maneira sistemática, de forma que cada item 

constante das demonstrações contábeis faça referência à sua respectiva informação 

adicional relacionada nas notas. 

 

Para facilitar a compreensão das demonstrações contábeis e sua comparação 

com as de outras entidades, as notas são normalmente apresentadas na seguinte 

ordem: 

 

(a) declaração de alinhamento com as normas de contabilidade aplicáveis, 

caso cumpridas todas as suas determinações; 

 

(b) Sumário de significativos critérios contábeis utilizados; e 

 

(c) Informação adicional sobre os itens constantes das demonstrações 

contábeis segundo a ordem de cada demonstrativo e linha do item 

referenciado. 
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Em alguns casos excepcionais, pode ser necessário variar a ordem dos itens 

específicos, entretanto a ordem sistemática das notas deve ser mantida tanto quanto 

possível. 

 

 

2.18 Cultura Organizacional 

 

 

A cultura organizacional, embora seja um dos temas mais estudados na teoria 

das organizações, apresenta-se com uma simplicidade aparente, que reveste e 

oculta um fenômeno cuja complexidade elude e confunde a maioria dos 

pesquisadores (FLEURY, 1990).  

 

A popularização desse conceito, de acordo com Barbosa (1996), deve-se à 

sua possibilidade de instrumentalização, uma vez que é fundamental dimensionar as 

relações entre os aspectos objetivos e representacionistas da administração, e 

esperar que esse novo paradigma produza novos e melhores instrumentos de 

intervenção e compreensão da realidade; mas deve-se ter em mente que, embora a 

cultura influencie alguns aspectos, não determina tudo, pois há outros fatores 

concomitantes e influenciadores das diversas facetas organizacionais (AKTOUF, 

1993; HICKSON e PUGH, 1995).   

 

Além disso, o conceito de cultural abre o caminho para uma discussão mais 

profunda, que é o peso da dimensão simbólica nas organizações e nas diferentes 

formas de gestão (Barbosa, 1996). Dessa forma, a cultura assume papel de 

destaque no comportamento das organizações, à medida que influi no modo de vida, 

nos padrões e nos valores das pessoas que, durante a maior parte do tempo, se 

dedicam às organizações, para onde transportam não apenas seus conhecimentos 

técnicos, como também todas as características de suas personalidades (SANTOS, 

1990).  

 

A cultura organizacional pode ser encarada também como universo cultural 

formado pelos pressupostos, crenças e valores compartilhados pelos membros de 

uma organização, sendo derivada de um ambiente social específico (HOFSTEDE, 
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1991). Em outras palavras, a cultura é apreendida e aprendida mediante processos 

de socialização, o que se verifica tanto no nível social quanto no nível 

organizacional.  

 

Sendo fenômeno grupal, resultante e característico de uma coletividade, é um 

conceito que engloba tanto fatos materiais como abstratos, resultantes do convívio 

humano institucional, expressando significados subjetivos, constituídos, mantidos e 

modificados por atores sociais e também como estrutura, à medida que objetiva 

atividades e práticas sociais (RODRIGUES, 1991; SANTOS, 1994). Cada 

organização, portanto, possui uma cultura organizacional particular, sustentada, 

transmitida e transformada por meio da interação social dos mais diversos agentes.  

 

A cultura de uma organização sofre grande influência de seus fundadores e 

líderes, dos seus momentos críticos, do seu mercado etc. A partir da sua fundação, 

as organizações consolidam e perpetuam um padrão comportamental único, 

resultado das variáveis circunstanciais de sua história (FREITAS, 1991; FREITAS, 

1997); contudo tal padrão não permanece estático; pelo contrário, está em contínua 

transformação. A mudança pode ocorrer por pressões externas à organização, ou 

por alterações internas.  

 

Mudanças nos padrões culturais de uma organização, como parece 

atualmente ser o desejo de estratos significativos da sociedade com relação à 

atuação das organizações públicas, podem ser provocadas com o objetivo de 

amenizar características indesejáveis. As tentativas de mudança, porém, podem 

encontrar obstáculos bastante significativos para se consolidarem, sendo assim 

necessário agir diretamente sobre os pressupostos básicos da organização e suas 

relações de poder, o que evidentemente provoca resistências muito fortes (FLEURY, 

1988; AKTOUF, 1993).  

 

A cultura organizacional funciona ainda como sistema de controle social, pois 

frequentemente se sente que dispõe de grande autonomia, mesmo quando, 

paradoxalmente, a conformidade é muito maior (O'REILLY, 1989). Em alguns casos, 

pode ser entendida como sofisticada técnica de controle gerencial, que encoraja a 

identificação psicológica e emocional dos empregados com a organização 
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(RODRIGUES e COLLINSON, 1995). Nesse sentido, funciona informalmente, 

aprovando ou proibindo comportamentos, dando significado, direção e mobilização 

para os membros da organização. O controle se materializa por normas por meio 

das quais seus membros seguem um comportamento esperado, aceito ou apoiado 

pelo grupo. Não obstante sua sutileza, os padrões de conduta não escritos 

permeiam o estilo das relações intra-organizacionais, recompensando e 

incentivando, ou punindo e colocando no ostracismo aqueles que os violam 

(FREITAS, 1991; SANTOS, 1994).  

 

Embora seja constituída por uma série de padrões não escritos, a cultura 

organizacional na esfera pública possui peculiaridades promissoras de análise, 

devido ao fato de esta ser organizada mediante um conjunto de regras de caráter 

impessoal - como em toda burocracia - que, de certa forma, delimita formalmente o 

espaço organizacional. Assim, sua observação permite a análise desta complexa 

relação entre o aspecto normativo e o elemento cultural, que pode ser ligado ou 

antagônico à ideia de padrão ideal de comportamento. A cultura organizacional 

burocrática caracteriza-se por ser um tipo de cultura hierarquizada, onde existem 

linhas claras de responsabilidade e autoridade, sendo que o trabalho é organizado e 

sistemático. As organizações que possuem esse tipo de cultura normalmente são 

estáveis, cuidadosas e maduras (WALLASCH apud SANTOS, 1990).  

 

Pode-se concluir que o SENAC, administração regional no estado de São 

Paulo, no que diz respeito à cultura organizacional, é uma das organizações, mais 

prudentes, por seguir as regras e normas estabelecidas com responsabilidade de ter 

um compromisso social com a sociedade e ser transparente nas suas informações 

disponibilizadas ao público em geral, priorizando as regulamentações e elaborando 

procedimentos no sentido de enraizar a sua cultura organizacional. 

 

2.19 A Teoria Institucional 

 

 

A teoria institucional tem se destacado por oferecer uma abordagem diferenciada 

para os estudos da contabilidade gerencial (BURNS; SCAPENS, 2000). Dada a sua 
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amplitude são destacados três enfoques dessa teoria que podem ser observados na 

literatura contábil: 

 

a) Nova Economia Institucional (New Institucional Economics – NIE); 

b) Velha Economia Institucional (Old Institucional Economics – OIE); 

c) Nova Sociologia Institucional (New Institutional Sociology – NIS). 

 

2.20 As Origens da Teoria Institucional 

 

Quadro 16 - Autores e Questões Fundamentais da Teoria Institucional 

 

Fonte: Adaptado Quinello, 2007. 

 

Segundo Di Maggio e Powell (1983) as instituições tendem a buscar mais 

legitimidade que eficiência e, por isso, copiam práticas tidas como corretas, 

independentemente dos resultados que possam gerar. Ao ganharem legitimidade, as 

instituições garantem sobrevivência mesmo quando usam rotinas burocráticas que 

não apresentam resultados claros. 

 

Os preceitos da teoria institucional proporcionam importantes contribuições 

para a gestão das organizações, uma vez que um empreendimento resulta não 

somente da ação humana, projetada e planejada, mas também de suas interações 

no contexto cultural e político, além de processos cognitivos, simbólicos e sociais 

(DAFT, 2005).  

 

A Teoria Institucional, também denominada de institucionalização, é o 

resultado da convergência de influências de corpos teóricos originários, 

principalmente, da ciência política, da sociologia e da economia.  

 

Autor Década Elementos Objetivo

Berger e Luckmann 60 - 70 Sociais Realidade socialmente construída

Meyer, Scott e Zucker

70 - 80

Padrões e Práticas como 

valores, Sentimentos e 

sgnificados

Como a interação de padrões e 

estruturas são legitimadas

Powel e DiMaggio
80 - 90

Forças coercitivas, 

mimétrica e normativas

Homogeneidade e similaridade 

entre organizações
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Esses corpos buscam incorporar em suas proposições a ideia de instituições 

e de padrões de comportamento, normas, valores, crenças e pressupostos nos 

quais se encontram imersos indivíduos, grupos e organizações (MACHADO-DA-

SILVA; GONÇALVES, 2006). Para Oliveira e Lobo (2007), ao incorporarem preceitos 

e técnicas amplamente aceitos na sociedade, as organizações recebem os 

qualificativos a eles relacionados ou podem incorrer em custos se assim não 

procederem. 

 

Para Selznick (1972), a institucionalização é um processo de infusão de 

valores e de adaptação organizacional, de modo que esses valores substituem 

fatores técnicos na configuração estrutural, e por isso está estreitamente ligada a 

uma necessidade de sobrevivência, ao reconhecimento no meio social e à 

adaptabilidade aos interesses que existem em seu ambiente. Contrapondo-se a 

essa visão, Scott (1994) afirma que não são valores ou normas que 

intencionalmente direcionam a ação, mas normas construídas pela experiência que 

se impõem de maneira automática sobre o indivíduo. 

 

Segundo Scott (1994), as instituições são sistemas simbólicos e de 

comportamento que contêm regras representacionais, constitutivas e normativas, as 

quais, junto com mecanismos regulatórios, definem um sistema comum de 

significado e originam atores e rotinas de ações distintas. Assim, o foco da análise 

são as estruturas normativas e cognitivas que proveem significado e estabilidade 

para a vida social. 

 

Burns e Scapens (2000) mostram que a teoria institucional fundamenta-se em 

três correntes: a) Velha Economia Institucional (Old Institutional Economics - OIE); b) 

Nova Economia Institucional (New Institutional Economics - NEI); e c) Nova 

Sociologia Institucional (New Institutional Sociology – NIS). 

 

Embora essas correntes teóricas tenham diferentes origens e raízes 

filosóficas diversas, elas compartilham um interesse comum pelos temas de 

instituição e mudança institucional. De modo geral, essas correntes teóricas buscam 

enfocar que a tomada de decisão não é referenciada apenas na racionalidade 
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econômico-instrumental, mas é, sobretudo, dirigida à busca de legitimação da 

gestão perante o ambiente e os funcionários (FACHIN; MENDONÇA, 2003). 

 

Conforme expõe Selznick (1996), a diferença entre “velho” e “novo” nem 

sempre é validada como significativa por vários autores (PECI, 2005; SCOTT, 1987; 

FACHIN; MENDONÇA, 2003), pois o neoinstitucionalismo não consiste apenas em 

nova roupagem do “antigo”, mas em uma tentativa de continuação (FONSECA, 

2003). Dimaggio e Powell (1991) afirmam que em comum entre o novo e o velho 

institucionalismo está a importância que emprestam à relação entre a organização e 

o ambiente, ambos entendidos como entidades culturais, e o caráter limitativo que 

atribuem às abordagens racionais instrumentais. 

 

Selznick (1996) discute que rotular certas ideias atribuídas ao novo 

institucionalismo como novas é inocente e incompreensível, pois podem-se 

descrever algumas diferenças, possivelmente passageiras, no foco. Na visão de 

Scott (2001), o novo institucionalismo, em muitos sentidos, não pode retratar 

claramente um ponto de ruptura com o passado, apesar de abordar novas ênfases e 

formas de discernimento. 

 

Cavalcante (2007) discorre sobre três fatos que podem ser observados na 

literatura sobre economia institucional: a) não existe uma definição única de 

instituição entre os autores da Velha Economia Institucional e da Nova Economia 

Institucional;  

 

a) não há consenso quanto à existência de uma convergência teórica entre a 

Velha Economia Institucional e a Nova Economia Institucional;  

 

b) e c) distintas concepções de instituição geram conclusões diferentes no 

que concerne ao desenvolvimento econômico e às políticas necessárias 

para promovê-lo. 

 

Embora não haja clareza quanto às classificações das correntes teóricas que 

compõem a teoria institucional adotou-se, para fins deste estudo, a classificação 

proposta por Burns e Scapens (2000), pois entende-se que essa divisão permite 
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melhor entendimento do foco, peculiaridades e características de cada vertente e 

suas contribuições para os estudos organizacionais aplicados às ciências contábeis. 

 

 

2.21 Velha Economia Institucional - Old Institutional Economics (OIE) 

 

 

A corrente teórica denominada de Velha Economia Institucional era 

representada na tradição econômica por Thorstein Verblen, John Commons e 

Westley Michel e na tradição sociológica por Emile Durkheim e Max Weber e, mais 

tarde, pelos funcionalistas Talcott Parsons e Philip Selznick (CAVALCANTE, 2007). 

Seu foco consistia na compreensão da relação existente entre política, economia e 

sociedade, buscando constantemente por respostas para questões sobre como as 

escolhas sociais são modeladas, mediadas e canalizadas pelos arranjos 

institucionais. 

 

Na visão de Carvalho et al. (1999), uma das características fundamentais 

dessa orientação econômica voltava-se para a inserção do processo econômico no 

marco de uma construção social, manipulada pelas forças históricas e culturais. 

Thorstein Verblen (1898, 1909, 1919), precursor da economia institucional clássica, 

baseava sua crítica ao paradigma neoclássico vigente no repúdio ao conceito de 

“homo economicus”, considerado tradicionalmente como determinante no 

desenvolvimento do sistema econômico (CARVALHO et al. 1999). Em oposição ao 

paradigma dominante, Verblen sustentava que os costumes e as convenções 

determinam o comportamento econômico e que a ação individual encontra-se 

influenciada pelas circunstâncias e pelas relações de natureza institucional. 

 

Apesar de se tratar de economia, a Velha Economia Institucional surgiu em 

resposta e oposição ao paradigma da Ciência Econômica, isto é, a economia 

neoclássica. A OIE passa a rejeitar pressupostos de racionalidade individual e 

individualismo metodológico na análise do desenvolvimento de mudança dos 

sistemas sociais e assume que os agentes econômicos atuam num contexto social 

no qual as normas e valores partilhados moldam os comportamentos individuais 

(MAJOR; RIBEIRO, 2008). 
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Segundo Major e Ribeiro (2008), a Velha Economia Institucional defende o 

holismo metodológico, ou seja, as organizações e agentes existem em contextos 

complexos, cuja consideração global, e não apenas parcial e simplificada, deve estar 

envolvida na análise. 

 

Desse modo, o líder deixa de ser concebido como um coordenador técnico 

para assumir a função de especialista em promoção de valores. 

 

O conceito de instituição adotado por esta corrente está ligado à ideia de 

formas de pensar e fazer instituídas, muitas vezes aceitas de forma relativamente 

inconsciente ou automática pelos agentes sociais (MAJOR; RIBEIRO, 2008). Nessa 

concepção, os hábitos individuais e as rotinas coletivas seriam reflexos e, 

simultaneamente, fatores que conduzem à fixação de instituições, pois a reprodução 

de hábitos e rotinas ao longo do tempo conduz a situações de institucionalização ou 

de dissociação de certas formas de pensar e agir em face das respectivas origens 

históricas (DIMAGGIO; POWELL, 1991). Assim, essas formas de pensar e agir 

tornam-se naturais ou são consideradas como adquiridas pelos agentes sociais. 

 

 

2.22 Nova Economia Institucional - New Institutional Economics (NEI) 

 

 

A corrente do novo institucionalismo, Nova Economia Institucional (NEI), 

surgiu na metade dos anos 70 e está voltada a colocar o papel das instituições no 

debate da teoria econômica, além de confrontar, em sua perspectiva social, o 

pressuposto de racionalidade dos indivíduos e da maximização de utilidade. 

 

Nessa retomada, a NEI passa a rejeitar os pressupostos das teorias clássica 

e neoclássica, que se baseiam na perspectiva subsocializada, na qual o ambiente 

condiciona a ação do indivíduo de modo que sua escolha é moldada pelo contexto 

(GRANOVETTER, 2003 apud SANTOS, 2007), e na idealização de um mercado no 

qual as estruturas vigentes são a concorrência perfeita, agentes econômicos com 



116 
 

informação perfeita e o preço como o mecanismo de ajuste do mercado 

(CAVALCANTI, 2007). 

 

Para o ramo econômico do novo institucionalismo, as transações representam 

as principais unidades de análises e são responsáveis pela definição dos mercados, 

das hierarquias e das formas híbridas das organizações. Abordam a relação entre os 

custos de transações para explicar a relação de troca entre as firmas e o mercado 

(COASE, 1937), para os quais há sempre um contrato que regula essa transação. 

Oliver (1975) aprofunda esses conceitos e encontra dois tipos de problemas que a 

relação contratual pode gerar às firmas: o oportunismo; e a necessidade de criação 

de formas mais eficientes de monitoramento e controle. 

 

Fonseca (2003) mostra que a abordagem institucional, sobretudo na versão 

neoinstitucionalista, é apontada na literatura especializada como uma tentativa de se 

contrapor ao modelo racionalista. O neoinstitucionalismo tem como foco as 

exigências técnicas dos processos gerenciais e produtivos ao voltar sua atenção 

para o exame dos elementos de rede relacionais e de sistemas culturais que 

modelam e sustentam a estrutura e a ação das organizações. Para Scott (2001), 

essa vertente se interessa pelos sistemas normativos e de governo criados para 

regular e gerir os intercâmbios econômicos. Segundo esse autor, esse sistema 

ocorre em vários níveis, determinando estruturas de governança em toda a 

economia; com isso, exerce controle sobre setores específicos, tão bem quanto 

administra estruturas organizacionais individuais. 

 

Segundo Santos (2007), o que se percebe é um deslocamento de 

concepções como racionalidade plena, informação perfeita e ação auto interessada 

para a racionalidade legitimada, resultante da incerteza e da complexidade do 

ambiente. Essa ação racional está sempre condicionada ao contexto social, ou seja, 

é adotada em virtude dos valores socialmente fixados e das estruturas normativas, 

de modo que as escolhas são limitadas; a informação é incompleta e a ação em 

determinados momentos é inescrupulosa, formando as condições fundamentais para 

o surgimento do oportunismo. 
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2.23 Nova Sociologia Institucional - New Institutional Sociology (NIS) 

 

 

Semelhante à Nova Economia Institucional (NEI), a corrente da Nova 

Sociologia Institucional (NIS) surgiu na metade dos anos 70. A Sociologia 

Institucional caracteriza-se por representar uma oposição clara às perspectivas 

baseadas no pressuposto de racionalidade dos atores organizacionais e na procura 

de modelos econômicos que otimizem a relação custo/eficiência (MAJOR; RIBEIRO, 

2008). Na abordagem da NIS, as instituições são constituídas de estruturas (pilares) 

reguladoras, normativas e cognitivas que conferem estabilidade e significado ao 

comportamento social e que, se adotadas, tornam uma organização socialmente 

legítima (SCOTT, 2001). 

 

Scott (2001) subdivide esses pilares em regulador, normativo e cognitivo. O 

pilar regulador distingue-se dos demais por sua ênfase nas ações de 

estabelecimento e controle de regras, leis e sanções. Esse processo envolve a 

busca, pelos indivíduos, de interesses próprios movidos por uma lógica utilitarista de 

custo-benefício e emprega mecanismos de controle coercitivo. 

 

Logo, sob tal pilar, a base da legitimação organizacional é a conformidade às 

exigências legais (SCOTT, 1995). 

 

As investigações realizadas sob o pilar normativo concentram-se na análise 

dos valores e das normas, como elementos institucionais que introduzem uma 

dimensão prescritiva e avaliativa de obrigatoriedade do contexto social e 

organizacional. Como tal, acredita-se que os valores e as normas se tornam papéis, 

formais ou informais, a serem desempenhados por indivíduos ocupantes de 

posições específicas no enfrentamento de determinadas situações.  

 

Segundo Fonseca (2003), a lógica aqui é a da adequação, uma vez que, com 

o seu uso cotidiano e repetitivo, os valores e normas são interiorizados e, ao longo 

do tempo, tornam-se uma obrigação ou comportamentos moralmente governados. 
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Na concepção de Ferreira de Jesus e Tatto (2008), o pilar normativo tenta 

desvendar de que modo às opções estruturais assumidas pelas organizações são 

derivadas da pressão exercida pelas normas e valores. Para essa versão, os valores 

representam concepções do preferível ou desejado junto com a construção de 

princípios nos quais estruturas e comportamentos existentes podem ser comparados 

e avaliados. Assim, as normas especificam como deveriam ser moldados os 

comportamentos dos sujeitos dentro de uma organização para que as estruturas 

organizacionais sejam mantidas. 

 

Quanto ao pilar cognitivo, Scott (1995c) afirma que ele tem a sua atenção 

direcionada para os aspectos simbólicos das ações, resultantes das interpretações e 

consequentes representações que os indivíduos fazem do ambiente. De acordo com 

seus argumentos, as organizações encontram-se inseridas em ambiente constituído 

por regras, crenças, valores e redes relacionais criados e consolidados por meio da 

interação social. 

 

O pilar cognitivo, na visão de Scott (2001), propõe que, além das condições 

objetivas, sejam também valorizadas as interpretações subjetivas das ações, 

somando as representações que os indivíduos fazem de seus ambientes 

configuradores de suas ações. Diferente do paradigma regulador, que dá prioridade 

a normas, leis e sanções, e do normativo, que indica a aceitação como mecanismo 

de funcionamento da organização, o pilar cognitivo considera o aspecto individual e 

as organizações como realidades socialmente construídas com distintas 

capacidades e meios para a ação, além de ser detentor de objetivos que variam de 

acordo com o contexto institucional. Sob este pilar, a atenção é direcionada para os 

aspectos simbólicos das ações, resultando em uma lógica baseada no conjunto de 

conhecimentos e significados culturais socialmente criados, difundidos e aceitos, 

empregados como parâmetros de conduta. 

 

Nesse caso, a legitimidade decorre do seu compartilhamento pelos atores 

sociais (AMARAL FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2006). 

 

Com base no exposto, pode-se entender que os três pilares diferenciam-se 

entre si em face dos pressupostos que definem a sua orientação. Uma vez que os 
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pilares regulativo e normativo têm sua base na realidade social, apesar de o foco de 

análise do pilar normativo ser deslocado para elementos não-racionais de caráter 

coletivo que moldam o comportamento dos atores, e o pilar cognitivo fundamentar-

se no contexto social de acordo com a prática social. Portanto, o pilar normativo 

difere do cognitivo pela ênfase que ele coloca nas expectativas que guiam o 

comportamento, expressas nos papéis sociais, enquanto reflexo da conduta 

moralmente desejável, e que o cognitivo imprime à identidade social dos atores 

(AMARAL FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2006). 

 

De modo geral, o que se percebe é que, apesar de as três correntes 

fornecerem enfoques distintos, suas visões são complementares para a análise 

organizacional. As três correntes fornecem subsídios relevantes e robustos para 

compreender a escolha e o processo de institucionalização de determinados 

instrumentos e práticas utilizados no controle gerencial das organizações. Todavia, é 

na NIS que vários estudiosos fundamentam suas análises, por considerarem ser na 

vertente sociológica onde se constatam diferenças significativas entre os conceitos 

de instituição e processo de institucionalização (CARVALHO et al., 1999). 

 

Conforme aponta Scott (1995c), diversas formas culturais (normas e leis, 

expectativas ou tipificações, segundo a interpretação da organização reguladora, 

normativa ou cognitiva), estruturas sociais (sistemas de poder, sistemas de 

autoridade ou isomorfismo estrutural) e atividades rotineiras da vida cotidiana da 

organização (procedimentos padronizados, conformidade ou execução de 

programas de ação segundo uma versão reguladora, normativa ou cognitiva) 

reúnem os elementos institucionais que formam uma organização. 

 

Consequentemente, uma estrutura que se tornou institucionalizada é 

considerada, pelos membros de um grupo social, como eficaz e necessária e serve 

como uma importante força casual de padrões estáveis de comportamento. 

 

Entende-se que, apesar de as três vertentes subsidiarem a compreensão da 

configuração dos instrumentos gerenciais utilizados na prática da gestão 

organizacional e, consequentemente, do processo de institucionalização desses 

instrumentos gerenciais, neste estudo há predominância da vertente sociológica 
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(Nova Sociologia Institucional). Nesse sentido, o presente estudo utiliza 

preponderantemente como base para fundamentação das discussões e análises a 

plataforma teórica da Nova Sociologia Institucional, por considerar que as estruturas 

normativas, reguladoras e coercitivas conferem legitimidade ao comportamento 

social dos indivíduos nas organizações. 

 

 

Quadro 17 - Dimensões da Relação Instituições x Ação Individual 

 

Fonte: Adaptado Quinello, 2007. 

 

 

2.24 Isomorfismo Coercitivo 

 

 

Ligado, sobretudo, às questões de influência política e problemas de 

legitimidade, resultado de pressões formais ou informais. Estas, por sua vez, são 

exercidas por outras organizações ou por expectativas culturais da sociedade em 

relação às funções da organização. A mudança de comportamento ou de estrutura 

pode ocorrer por delegações do governo, por meio das leis ou das normas internas 

contra discriminações raciais e sexuais, sobre proteção ambiental, sobre programas 

de emprego para jovens ou idosos etc. Entretanto, pesquisas demonstram que o 

isomorfismo coercitivo pode ser mais sutil e menos explícito do que parece. A 

recente batalha para a liberação dos alimentos transgênicos e para o uso de células-

tronco, no congresso nacional brasileiro, são casos claros de arranjos entre governo 

e setor privado. Provavelmente, novos setores, funções, recursos públicos ou 

privados surgirão devido a essas pressões. 

Dimensão Enfoque Problema Ponto de Vista

Normativa Culturalista
Relação entre instituições e

ação (papéis e normas)

Indivíduos levados a desempenhar 

papéis internacionalizando as 

normas (associcadas a papéis), 

permitindo a influência das 

instituições sobre os 

comportamentos.

Cognitiva Construtivismo Social

Como as instituições 

influenciam o 

comportamento, por meio de 

esquemas, categoriais e 

modelos cognitivos

A ação está ligada à interpretação.

Para criar uma linha de ação, os

indivíduos utilizam os modelos

institucionais disponíveis ao

mesmo tempo em que os cria.
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2.25 Isomorfismo Mimético 

 

 

Vinculado principalmente aos padrões, como resposta às incertezas 

ambientais (muitas vezes representando uma força poderosa no processo de 

imitação). Os autores exemplificaram esse mecanismo com empresas que procuram 

a imitação de modelos como manobras às baixas tecnologias, às metas ambíguas, 

às soluções não claras ou aos ambientais incertos. A busca por arquétipos técnicos, 

programas de qualidade ou projetos para qualidade de vida no trabalho, incorporada 

pelas empresas americanas nas últimas décadas, é um exemplo de “modelagem” a 

padrões testados aparentemente com sucesso. O problema é que essas iniciativas, 

muitas vezes, são apenas ritualísticas, e as empresas adotam essas mudanças para 

demonstrar legitimidade (ao menos no discurso) perante os agentes externos 

(acionistas) ou internos (funcionários). A relação eficiência e mudança não é 

necessariamente positiva. Você alguma vez não se enganou com a similaridade do 

design dos veículos? Observe como as automobilísticas (na tentativa de redução de 

riscos) acabam criando clones de seus concorrentes. 

 

 

2.26 Isomorfismo Normativo 

 

 

Originário basicamente da profissionalização, que os autores interpretaram 

como um esforço coletivo de membros de uma ocupação em definir métodos e 

condições dos seus trabalhos, controlando e estabelecendo bases cognitivas e 

legitimadas para suas autonomias ocupacionais. Esse profissionalismo nas 

organizações pode ocorrer por pressões miméticas ou coercitivas. As universidades, 

com seus cursos de especialização, são também fontes de pressões normativas. Um 

bom exemplo é a contratação de profissionais no mercado para a ocupação de 

postos estratégicos nas empresas. Elas, frequentemente, buscam esses experts 

(temporariamente, em alguns casos) para atender às pressões externas ou internas 

em relação às suas eficiências ou outras demandas para mudanças organizacionais. 

Dois aspectos são importantes nesse processo: a educação formal e legitimada em 

bases cognitivas produzidas pela necessidade de especialistas e o crescimento e a 
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elaboração de redes profissionais que ditam novos modelos, difundidos rapidamente 

(exemplos: postos estratégicos criados, recentemente, nas áreas de logística, 

tecnologia da informação, qualidade e meio ambiente). (IUDICÍBUS 2010) 

 

Institucionalização, para Berger e Luckmann (2004) representa o processo 

central no desenvolvimento e na perpetuação de grupos sociais duradouros e de 

ações tornadas habituais e aceitas. Trata-se de um conjunto de regras e práticas 

que definem um comportamento de um grupo específico em uma situação 

específica, revestidas de significados e esquemas de interpretação que as 

legitimam. Os autores argumentam que essas estruturas também são revestidas de 

princípios e recursos que levam os atores a assumirem papéis adequados e que 

sanções manteriam os comportamentos almejados. O centro dessa discussão está 

na redução de incertezas no âmbito social e na legitimação dos sistemas de valores 

e normas que compõem as instituições. Atualmente, a governança corporativa 

exerce o papel de legitimadora de normas e condutas organizacionais. 

 

2.27 Categorização dos Estágios e Institucionalização  

 

 

Segundo Schultz (1967 apud TOBERT; ZULCKER, 1997), um processo 

institucionalizado define-se como “uma tipificação de ações tornadas habituais por 

tipos específicos de atores”. Neste contexto as autoras desenvolveram um modelo 

do processo de institucionalização em três estágios: Pré-institucionalização, semi-

institucionalização e total-institucionalização. 
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Figura 13 - Processos Inerentes a Institucionalização 

 

 

Fonte: TOLBERT E ZULCKER (1997, p.207) in CLEGG, HARD e NORD, 1997) 

 

Para as autoras o processo de institucionalização inicia-se por uma 

demanda externa oriunda de mudanças tecnológicas, da legislação ou do mercado 

que acabam exigindo inovações nas empresas. Essas inovações podem levar a 

criação de novos hábitos, que podem tornar-se mais permanente e disseminado na 

estrutura e que, assim, podem ser sedimentados atingindo a institucionalização total. 

 

Os processos habitualização, objetificação e sedimentação estão 

relacionados aos estágios pré, semi e total institucionalização, são sequenciais e 

sugerem o nível de institucionalização. 

 

O estágio pré-institucionalização, habitualização, envolve a necessidade de 

elaborar novos arranjos na estrutura em resposta a problemas ou um conjunto deles, 

a formalização desses arranjos em políticas e procedimentos de uma organização 

ou um conjunto delas. 

 

O estágio semi-institucionalização, objetificação, envolve certo nível de 

consenso social entre os gestores a respeito do valor da estrutura, e adoção 

crescente pela organização com base nesse consenso (difusão); movimentação em 

direção a um nível mais permanente e disseminado passa de uma simples imitação 

para uma base mais normativa. 

Legislação

Mudanças Forças do 

tecnológicas mercado

Inovação

Habitualização Objetificação Sedimentação

Monitoramento Teorização Impactos Defesa de grupo

interorganizacional positivos de interesse

Resistência

de grupo
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O estágio total-institucionalização, sedimentação, apoia-se na continuidade 

histórica, pela propagação e perpetuação de suas estruturas por um período de 

tempo consideravelmente longo. “A total institucionalização da estrutura depende, 

provavelmente, dos efeitos conjuntos de: uma relativa baixa resistência de grupos de 

oposição; promoção e apoio cultural continuado por grupos de defensores; 

correlação positiva com resultados desejados” (TOLBERT; ZUCKER, 1997, p.20). 

 

A Pesquisa adotou modelo de Institucionalização de Tolbert; Zulcker (1997) 

para categorização dos estágios de institucionalização. Segundo as autoras os 

estágios são chamados pré-institucionalização, semi-institucionalização e total- 

institucionalização. 
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3 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS COLETADOS 

 

 

O Presente estudo ocupou-se de averiguar o relatório anual, relatório de 

gestão e as demonstrações contábeis do SENAC, no exercício de 2012, os estágios 

de institucionalização que a entidade se encontra após a adequação as novas 

normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público NBCASP, conforme 

quadro de categorização dos estágios de institucionalização. 

 

 

Quadro 18 - Categorização da Institucionalização 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

Para uma análise sintética de como as organizações passam a ser 

consideradas institucionalizadas, torna-se necessária uma abordagem sobre as 

necessidades de realizar um processo de institucionalização. Essas Necessidades 

vão além da existência de problemas específicos e imediatos de coordenação e 

controle relativos ás atividades de seus membros (MEYER: ROWAN apud 

TOLBERT; ZUCKER, 1997, p. 200). 

 

A partir da afirmativa acima, tem-se a derrocada de algumas verdades 

anteriormente tidas como absolutas: se as empresas, ao se depararem com 

problemas, não se sujeitassem a um processo de adaptação ao mercado 

Estágio de 

Institucionalização Descrição do estágio de Institucionalização

1. Pré institucionalização 

(habitualização)       

(inovação)

Habitualização - é o processo pelo qual alguns 

estímulos formam base empírica, tronando-se 

habituais em virtude de apresentar menos 

desgates de recursos.Nesete momento a norma 

pode adquirir siginificados prórpios e, 

consequentemente, impessoalidade

2. Semi institucionalização 

(objetificação)                 

(difusão)

Objetificação - é o momento em que anorma 

passa a ser generalizada pelo seu siginificado 

intrínseco á estrutura normativa, difundindo-a 

entre todos os membros da organização

3. Total institucionalização 

(sedimentação)            

(legitimação)

Sedimentação - momento em que a norma está 

totamente sedimentada e, consequentemente, 

institucionalizada na organização
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competitivo ou se as correlações entre a estrutura formal e o tamanho e tecnologia 

corretas, estariam fadadas ao fracasso. Bastaria, para tanto, estar inserida 

institucionalmente em igualdade de condições às demais organizações. No entanto, 

para adquirir o status de empresa com uma estrutura institucionalizada, não basta a 

adoção de normas e regulamentos. Essas normas, geralmente, seguem um ritual 

iniciado por uma estrutura mimética para, gradativamente, passar do mimético ao 

normativo e, quando essa estrutura estiver devidamente adequada a esse processo, 

passar a um processo normativo. Quando isso não ocorre de forma gradual e com a 

colaboração dos membros da organização, há possibilidade da ocorrência do 

formalismo, definido por Riggs em Guerreiro Ramos (1983, p. 252) como a 

discrepância entre a conduta correta e a norma prescrita que se supõe regulá-la. 

Conceitualmente, seria a realidade percebida em contraposição à norma prescrita. 

 

Conforme Tolbert; Zucker (1997), o processo de institucionalização nas 

organizações segue alguns passos, considerados a seguir: 

 

a) Estágio de pré-institucionalização = Frequentemente tem curta duração e um 

número limitado de agentes estará em contato direto com a inovação. 

Habitualização: quando da ocorrência do processo de institucionalização, 

geram-se, por meio de algumas situações específicas, estímulos formam uma 

base empírica e que se tornam habituais em virtude da sua posição mais 

favorável por apresentar menor desgaste de recursos. Nesse momento, a 

norma pode adquirir significados próprios e, consequentemente, 

impessoalidade. Isso resulta em estruturas que podem ser classificadas como 

um estágio de pré-institucionalização (TOLBERT; ZUCKER, 1997). Esse 

processo envolve a geração de melhor adaptar-se ás condições inerentes do 

processo administrativo. 

 

b) Estágio de semi-institucionalização = Exemplos de estruturas nesse estágio 

são os círculos de qualidade total a produção baseada em equipes e 

programas de desenvolvimento gerencial. A taxa de sobrevivência nesse 

estágio, apesar de ser mais duradora não é definitiva. Objetificação: Nesse 

momento, a norma passa a ser generalizada pelo seu significado intrínseco, 
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passando por um processo chamado por Zucker (1977, apud TOLBERT; 

ZUCKER, 1997) de Objetificação. 

 

c) Estágio de total-institucionalização = Nessa última etapa é trazido o conceito 

de sedimentação. Aqui a continuidade é histórica, a abrangência da difusão e 

a sobrevivência em longo prazo da estrutura adotada. Sedimentação: a 

difusão da estrutura normativa e a sua habitualização provocam a sua 

sedimentação, que pode sofrer a imposição coercitiva dos novos membros da 

organização. Nesse momento em que a norma está totalmente sedimentada, 

é possível afirmar que ocorreu a institucionalização total da organização. Para 

que haja uma compreensão do processo de sedimentação, é necessária a 

identificação dos fatores que afetam tanto a abrangência do processo de 

difusão quando da conservação da estrutura sedimentada em longo prazo. 

Conforme Tolbert; Zucker (1999, p. 209), este processo se apoia na 

continuidade histórica da estrutura e, especialmente, em sua sobrevivência 

pelas várias gerações de membros da organização. 

 

As alterações implantadas e as que serão futuramente, demonstram o grau 

de institucionalização que a instituição se encontra, destaque para o Código de 

Contabilidade e Orçamento do SENAC, baseado na Lei 4.320/64 conhecida como a 

lei do orçamento público, e nas alterações emanadas da Secretaria do Tesouro 

Nacional – STN e Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Conforme as NBCASP 

(normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público), entre elas destaco 

algumas normas que foram aplicadas na sua totalidade e outras parcialmente e as 

que futuramente poderão ser implantadas. 

Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, que foram 

instituídas na Entidade: 

 

NBC T 16.1 – Conceituação, objeto e campo de aplicação 

 

 A entidade adotou a NBCASP, conforme está normatizado, integralmente, as 

entidades governamentais, os serviços sociais e os conselhos profissionais. 
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NBC T 16.2 – Patrimônio e Sistemas Contábeis 

 

Estabelece o conceito de patrimônio público, sua classificação sob o enfoque 

contábil, o conceito e a estrutura do sistema de informação contábil. Conforme a sua 

estrutura e as suas especificidades foi adotado pela entidade. 

 

NBC T 16.3 – Planejamento e Seus Instrumentos Sob o Enfoque Contábil 

 

Estabelece as bases para controle contábil do planejamento desenvolvido pelas 

entidades do setor público, expresso em planos hierarquicamente interligados. A 

Entidade tem um planejamento coordenado e interligado que demonstra a avaliação 

de desempenho de cada área por programas. 

 

NBC T 16.4 – Transações no Setor Público 

 

Esta Norma estabelece conceitos, natureza e tipicidades das transações no setor 

público. A entidade adota essa norma em função de que os atos e os fatos que 

promovem alterações qualitativas ou quantitativas, as quais são objeto de registro 

contábil em estrita observância aos Princípios de Contabilidade e às Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

NBC T 16.5 – Registro Contábil 

Esta Norma estabelece critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos que 

afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público. Adotado 

pela entidade todos os registros efetuados conforme plano de contas da Secretaria 

do Tesouro Nacional. 

NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis 

Esta Norma estabelece as demonstrações contábeis a serem elaboradas e 

divulgadas pelas entidades do setor público. A entidade adotou as Demonstrações 

só restando a DRE – Demonstração do Resultado Econômico, que ainda está sendo 

estudada para fins de implantação. A Demonstração do Resultado Econômico ainda 

não é uma demonstração obrigatória. 
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NBC T 16.7 – Consolidação das Demonstrações Contábeis 

Esta Norma estabelece conceitos, abrangência e procedimentos para consolidação 

das demonstrações contábeis no setor público. No caso dessa norma não se aplica 

a entidade. A consolidação das demonstrações contábeis objetiva o conhecimento e 

a disponibilização de macroagregados do setor público, a visão global do resultado e 

a instrumentalização do controle social. 

NBC T 16.8 – Controle Interno 

Esta Norma estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema 

de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às 

informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da 

entidade do setor público.  Nesse caso a entidade adota por ter definido manuais de 

procedimentos das áreas, auditorias constantes nas suas unidades operacionais e 

funcionais, mitigando assim possíveis riscos inerentes da operação. 

NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão 

Esta Norma estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da 

depreciação, da amortização e da exaustão. No caso da entidade foi implantada a 

depreciação linear de acordo com a tabela da receita federal, percentuais 

estabelecidos por tipo de bem e não conforme dita a norma: O valor residual e a vida 

útil econômica de um ativo devem ser revisados, pelo menos, no final de cada 

exercício. Quando as expectativas diferirem das estimativas anteriores, as 

alterações devem ser efetuadas. Não procedemos ao registro de valor residual, esse 

é mais um processo de estudo para implantação futura. A amortização é efetuada 

conforme dita a norma. 

NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do 

Setor Público. 

Esta Norma estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração 

de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público. 

Na entidade efetuamos a Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de 

consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor 

líquido contábil, para itens do ativo imobilizado e Redução ao valor recuperável 
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(impairment) que é a redução nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de 

serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento 

sistemático por meio da depreciação. 

NBC T 16.11 - Sistema de Informação de Custos do Setor Público  

Esta Norma estabelece a conceituação, o objeto, os objetivos e as regras básicas 

para mensuração e evidenciação dos custos no setor público e apresentado, como 

Subsistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP). Na Entidade não foi 

implantado nenhuma sistemática para mensuração e informação de custos, grupo 

de estudos verificando a viabilidade. 

O quadro a seguir representa as alterações efetuadas, e futuras implantações 

que virão ocorrer, que possibilitam identificar o grau de institucionalização em que se 

encontra o SENAC de São Paulo. 

 

Quadro 19 - Termômetro Indicativo do Estágio de Institucionalização 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

*Documento Interno elaborado para o cumprimento das Normas Contábeis e 

Orçamentárias tendo como base a lei 4.320/64 e as NBCASP. O Codeco - Código 

de Contabilidade e Orçamento - é o conjunto de normas relacionadas a 

Contabilidade e Orçamento aplicadas as Administrações Nacional e Regionais do 

NBCASP

1.Pré 

Institucionali

zação

2. Semi 

Institucionali

zação

3.Total 

Institucionali

zação

01 Código de Contabilidade e Orçamento (Interno) * x

02 Estabalecimento das NBCASP 16.1 x

03 Reavaliação 16.10 x

04 Impairment 16.10 x

05 Depreciação 16.9 x

06 Amortização 16.9 x

07 Análise de Índices Financeiros 16.6 x

08 Balanço Orçamentário 16.6 x

09 Balanço Patrimonial 16.6 x

10 Balanço Financeiro 16.6 x

11 Demonstração das Variações Patrimonais 16.6 x

12 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto 16.6 x

13 Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 16.6 x

14 Demonstração do Resultado Econômico 16.6 x

15 Notas Explicativas 16.6 x

16 Plano de Contas - Patrimonial/Orçamentário/Compensação 16.2/16.4/16.5 x

17 Sistemas de Custo 16.11 x

18 Controle Interno 16.8 x

2 3 13

CLASSIFICAÇÃO DO ESTÁGIOTERMÔMETRO INDICATIVO DO ESTÁGIO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO

PROCESSOS INSTITUCIONALIZADOS

TOTAL
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Senac, que visa subsidia-las na elaboração e execução de seus Orçamentos-

Programa, controle de receitas, despesas e patrimônio. Neste aspecto, configura-se 

como um poderoso instrumento de trabalho, na medida em que incorpora as práticas 

usuais de Controle Interno, Contabilidade e Orçamento. 

 

Técnicas de Análise 

 

Este trabalho utilizou para análise, as demonstrações contábeis, relatório 

anual, relatório de gestão e normativos internos da entidade pesquisada. Foi 

elaborado um termômetro utilizando as principais alterações cada uma delas foi 

comparada ao padrão estabelecido para cada estágio de institucionalização. 

 

Limitações do Método 

 

O trabalho encontra-se limitado, pois a amostra se deu por conveniência, a 

escolha da amostra não foi aleatória o que torna possível o questionamento de uma 

generalização. 

 

Os resultados desta pesquisa são restritos a amostra, não havendo a 

possibilidade de generalizações e conclusões para um contexto mais amplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As recentes Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, sobre a contabilidade aplicada ao setor público (NBC T 

16) objetiva demonstrar a importância dos controles internos como suporte contábil, 

para consistência dos números, como um instrumento para tomada de decisão pelos 

dirigentes dessas organizações públicas e a divulgação das informações para à 

sociedade, neste contexto os serviços sociais autônomos foram inseridos e 

passaram a atender essas normativas.   

 

Ao analisar a relação entre o processo de institucionalização com a prática 

contábil aplicada ao setor público nos serviços sociais autônomos tomando como 

base o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, administração 

regional no estado de São Paulo, a pesquisa foi elaborada partindo das informações 

decorrentes dessas alterações, quanto à evidenciação destas nas informações 

contábeis.  

 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho foi verificar qual o grau e nível de 

institucionalização que se encontra o SENAC de São Paulo em função das 

alterações decorrentes das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública. Sendo que 

a pesquisa adotou o modelo de institucionalização de Tolbert, Zucker (1997).  

 

Para categorização dos estágios de institucionalização foram identificadas as 

mudanças ocorridas nos procedimentos contábeis adotados conforme normas 

estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, conjuntamente com a 

Secretaria do Tesouro Nacional e foi criado um termômetro que possibilitou 

identificar os estágios em que se encontra a entidade pós estabelecimento das 

normatizações atualizadas. O estágio total de institucionalização representou 80% 

das alterações e o restante classificou-se com estágio de semi-institucionalização e  

pré-institucionalização. Semi-Institucionalização por ser um processo que ainda não 

está inserido integralmente e nesse caso foi a depreciação. E os processos que 

estão sendo estudados para serem implantados futuramente em função do sistema 
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de custo, conforme NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custo do Setor 

Público. 

 

A abordagem esplanada foi baseada na teoria da institucionalização e na 

contabilidade pública, apesar de que aparentemente serem linhas distintas de 

pesquisa é necessária à continuidade das explorações teóricas, pois a teoria 

institucional tem sido descrita como uma teoria relevante e extraordinariamente útil 

na procura de compreensão das práticas de contabilidade. 

 

Com base nos documentos publicados pelo SENAC – Administração Regional 

no Estado de São Paulo pode-se chegar à conclusão de que o processo pelo qual a 

organização passou e continuará passando com outras alterações, teoricamente se 

enquadra no estágio de total institucionalização inserido no conteúdo de 

demonstrações contábeis e normas atualizadas, visando uma maior legitimação da 

estrutura perante a sociedade e aos órgãos de controle.  
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ANEXO A – RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012 – SENAC – SP - IDENTIFICAÇÃO 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO – RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 

NORMATIZAÇÃO 
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ANEXO B – RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012 – SENAC – SP - INFORMAÇÕES 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Cursos Livres 

 

Cursos Técnicos 

 

 

 

Cursos Superiores 
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Cursos de Extensão 
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ANEXO C – RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012 – SENAC – SP - SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO 
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ANEXO D – RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012 – SENAC – SP - SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO 
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ANEXO E - RELATÓRIO DE GESTÃO - CONTRATAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL ESCOLARIDADE FUNCIONÁRIOS 
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ANEXO F - RELATÓRIO DE GESTÃO - EVOLUÇÃO DESPESAS VARIÁVEIS – 

QUADRO FUNCIONÁRIOS 

 

 

 

AUMENTO NO QUADRO FUNCIONAL 
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ANEXO G – RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012 – SENAC – SP - INVESTIMENTOS 

AO DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS 
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ANEXO H – SENAC – BALANÇO PATRIMONIAL – DEZ 2012 
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ANEXO I – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS – DEZ 2012 
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ANEXO J – BALANÇO FINANCEIRO 
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ANEXO K – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
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ANEXO L – QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A 

ARRECADADA 
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ANEXO M – QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A 

REALIZADA POR NATUREZA DE GASTO  
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ANEXO N – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS POR SUB FUNÇÕES, 

DETALHADA POR NATUREZA DE GASTOS 
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ANEXO O – DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ATIVIDADE 

 

 

 

 


