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E D I T O R I A L
Caros leitores, neste volume da Revista da FA7 estamos
apresentando mais um conjunto de artigo de grande relevância acadêmica,
com contribuições de inúmeros autores na área de administração e
contabilidade.
Quatro artigos, que tratam de questões financeiras importantes,
podem ser colocados em um mesmo grupo, principalmente para as empresas
cearenses, onde um dos artigos trata da questão dos direcionadores de valor
de empresas de TI e seus determinantes, outros dois tratam de problemas
relativos ao financiamento empresarial, um para exportação e outro de
acesso ao crédito pelas pequenas empresas. O quarto artigo deste grupo foi a
aplicação de uma técnica de gestão financeira da mais elevada importância.
Outros dois artigos trataram de temas distintos. Um apresentou
uma técnica de análise multivariada importante na aplicação de problemas
relacionados com as ciências sociais aplicadas, e o outro mostrou o
protagonismo cidadão de alunos de contábeis.
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DIRECIONADORES DE VALOR:
MEDINDO O IMENSURÁVEL

Francisco Roberto F. Guimarães Jr.1
Maxweel Veras Rodrigues2

RESUMO – Conhecer o mecanismo de avaliação de empresas é
um requisito indispensável para as empresas. Um dos aspectos mais
importantes nestes mecanismos é o processo de geração de valor
por meio de direcionadores. Assim, o presente trabalho tem como
objetivo identificar e mensurar o grau de importância das variáveis que
impulsionam e adicionam valor às empresas cearenses de software. A
metodologia da pesquisa foi do tipo bibliográfica e survey, por meio de
um questionário semi-estruturado, com objetivo exploratório. O universo
desta pesquisa foram gestores das empresas de software e especialistas
da área de Tecnologia da Informação, totalizando em 156 observações
válidas. Para o tratamento dos dados, utilizou-se a técnica de análise
fatorial. Dentre os resultados do estudo, os respondentes atribuíram
alta relação positiva com a geração de valor aos direcionadores não
financeiros. Uma combinação de direcionadores financeiros e não
financeiros faz-se necessária para explicar o potencial dessa agregação
de valor. Com relação aos direcionadores, estes sintetizam dois grandes
grupos – Governança Corporativa e Gestão de Pessoas –, indicando
que a criação de valor é conseqüência das políticas da companhia. Para
estudos futuros, sugere-se aplicar o mesmo estudo aos outros estados
brasileiros para identificar a influência dos diversos direcionadores em
cada estado e em cada região.
Palavras-chave: direcionadores de valor, value drivers, valor de
empresa, valuation.
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ABSTRACT – Knowing the enterprises’ valuation mechanism and
the value added process by value drivers is a essential requirement.
Thus, the main purpose of this paper was to identify, to measure the
importance grade e to group through communalities the varieties that
impel and add value to software’s enterprises of Ceará. The methodology
was biblio-graphy and survey, through a semi-structured questionnaire,
with exploratory objective. The universe was managers of the software’s
enterprises and specialists of the Information Technology field of study.
To data treatment, used factor analyze. In the results, verified high
positive relationship with value generation to non-finance drivers and
combine it with finance drivers, is to necessary to explain the potential
of this generation. The extract factors summarizing two drivers’ big
group: Corporate Governance and People Management, pointing that
value create is consequence of the company polices.
Key words: value drivers, management value based, enterprise value,
valuation.

1 INTRODUÇÃO
Para qualquer um envolvido em finanças empresariais, conhecer
o mecanismo de avaliação de empresas é um requisito indispensável,
tanto pela importância da avaliação nos processos de fusões, aquisições e
privatizações, quanto pelo fato de que este conhecimento ajuda a perceber
se a empresa está criando ou perdendo valor.
A avaliação ou valoração (valuation) de empresas é objeto
de várias correntes de pesquisa, que buscam conceber modelos que
ofereçam às negociações empresariais uma avaliação justa de quanto vale
uma empresa e quanto se deve pagar pelos resultados dela esperados,
considerando o risco a ser assumido pelo comprador. Assim, o objetivo
de uma avaliação é estimar o valor justo de mercado de uma empresa.
Os diversos autores da área, tais como Assaf Neto, Carvalho,
Damodaran, Falcini, Martelanc, Pasin e Cavalcante, Neves, Sanvicente e
outros (GUIMARÃES JR., 2007, p. 17), indicam que há uma variedade de
métodos para avaliar empresas. Os métodos variam de acordo com propósito
14
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da avaliação e as características específicas da empresa a ser avaliada.
Verifica-se, entretanto, que alguns métodos são utilizados com
maior freqüência pelos avaliadores, na busca do valor da empresa e
de seus ativos. A escolha de um ou mais métodos para valorar uma
empresa deve levar em consideração o propósito da avaliação e as
características próprias do empreendimento, pois estes buscam atender
diferentes premissas que resultam em números distintos. Os métodos
de avaliação de empresas podem ser classificados em seis grupos,
apresentados no Quadro 1 (GUIMARÃES JR., 2007, p. 19).

Quadro 1 - Métodos de avaliação de empresas
Fonte: Guimarães Jr. (2007, p.19).

Existem, porém, limitações decorrentes da utilização destas
medidas financeiras, as tentativas de se incorporar medidas não financeiras promovem a criação de coleções de medidas. Schmidt e Santos
(2002, p. 9) afirmam que “existe, atualmente, uma preocupação cada
vez maior por parte de estudiosos e investidores do mundo inteiro sobre
a lacuna existente entre o valor econômico da entidade e seu valor
contábil”. No contexto de sua obra, Schmidt e Santos (2002) apresentam
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aspectos relevantes dos ativos intangíveis, também conhecidos como
fatores subjetivos, que interferem no valor das corporações.
Krauter, Basso e Kimura (2004) denominam estes fatores
subjetivos, que têm impactos nos resultados em termos de criação
ou destruição de valor, de direcionadores de valor, e afirmam, ainda,
que os gestores devem atuar sobre esses direcionadores financeiros e
não financeiros de criação de valor para tomar decisões operacionais,
financeiras e de investimento.
Diante deste contexto e com base nestas limitações decorrentes
da utilização de medidas contábeis e financeiras, e na necessidade de
que toda empresa deve conhecer não só o seu valor, mas o que de fato o
produz, o presente estudo tem como objetivo identificar, mensurar o grau
de importância e ordenar as variáveis que impulsionam e adicionam valor
às empresas de software, na visão de especialistas e gestores da área.
2 DIRECIONADORES DE VALOR (VALUE DRIVERS)
Caselani e Caselani (2006) apontam o valor e não o lucro ou
qualquer outra medida derivada como a melhor medida de desempenho
de uma empresa. Durante muito tempo, as empresas adotaram as regras
tradicionais de contabilidade como critério de apuração do resultado
econômico. A existência de lucro, no entanto, não garante a remuneração
do capital aplicado. Além disso, os critérios contábeis não levam em conta
o valor de mercado de ativos e passivos e também não admitem ganhos
ou perdas não realizadas do ponto de vista contábil. A idéia de geração de
valor resulta de uma visão de longo prazo, vinculada à sustentabilidade
do empreendimento.
De acordo com a abordagem do valor para o acionista, uma
empresa é considerada geradora de valor quando é capaz de oferecer
aos investidores uma remuneração que supere as expectativas mínimas
de ganhos desejadas (KRAUTER; BASSO; KIMURA, 2004). Esta é
uma filosofia da gestão da qual derivam várias metodologias criadas
para identificar o que cria e o que destrói valor dentro da empresa. A
essência da abordagem de valor ao acionista é a mesma para todos,
ou seja, o principal indicador de agregação de riqueza é a criação de
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valor econômico, mediante o uso eficiente de estratégias financeiras
e capa-cidades que diferenciem uma companhia de seus concorrentes
(CASELANI; CASELANI, 2006).
Após o estabelecimento da estratégia, percebe-se a necessidade
de alocação dos recursos humanos, intelectuais e financeiros. Para isso,
Caselani e Caselani (2006) sugerem a utilização dos value drivers,
para analisar a alocação dos recursos. Assim, um value driver pode ser
qualquer variável que exerça influência sobre o valor da empresa.
Desta maneira, os value drivers (direcionadores de valor)
são medidas proativas sobre as quais as empresas podem atuar para
antecipar resultados, com o objetivo de criar valor para os acionistas.
Rappaport (2001 apud CASELANI; CASELANI, 2006) refere-se aos
direcio-nadores de valor como parâmetros básicos de avaliação. Estes
direcio-nadores podem ser de dois tipos: financeiros e não financeiros. Os
financeiros são de caráter histórico que avaliam o desempenho depois de
o fato ter ocorrido. Por isso, são considerados indicadores de ocorrência
(lagging indicators).
As empresas necessitam, contudo, de indicadores com a capacidade de prever a criação de valor e que indiquem o valor que está
sendo criado ou destruído, antes dos fatos ocorrerem. Tais indicadores
são conhecidos como indicadores de tendência (leadind indicators), ou
indicadores não financeiros (KRAUTER; BASSO; KIMURA, 2004).
Segundo Ittner, Larcker e Rajan (1997), somente a utilização
de medidas financeiras para avaliar desempenho não é suficiente
para motivar administradores a agir de acordo com os interesses dos
proprietários. Young e O’Byrne (2001 apud GUIMARÃES JR., 2007),
com base nesse trabalho de Ittner, Larcker e Rajan (1997), apresentam
os seguintes indicadores não financeiros: satisfação do cliente; objetivos
estratégicos não financeiros; qualidade do produto ou serviço; segurança
do empregado; produtividade; participação de mercado; satisfação do
empregado; treinamento do empregado; inovação; direção estratégica;
marketing; satisfação do cliente; inovação; qualidade; produtividade;
desempenho; desenvolvimento de funcionários e responsabilidade social.
De forma geral, os direcionadores não financeiros estão associados
à eficiência operacional da empresa e são necessários para complementar
Revista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008
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as informações financeiras. As informações não financeiras promovem
significativas alterações na forma como as empresas determinam e
avaliam seus resultados. Uma dificuldade dos direcio-nadores não
financeiros, porém, é sua difícil mensuração (CASE-LANI; CASELANI,
2006).
3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta é uma pesquisa do tipo bibliográfica e survey, com objetivo
exploratório, isto é, fez-se um aprofundamento da compreensão e
embasamento teórico do problema com suporte em referenciais teóricos
publicados, seguindo-se pesquisa de campo para obtenção de informações
com a intenção de proporcionar uma visão geral do objeto de estudo,
identificando os direcionadores de valor e o seu grau de importância para
as empresas de software, com base nos principais constructos apontados
pela literatura (RAUPP; BEUREN, 2003).
O universo desta pesquisa foi composto pelos gestores das
empresas de software e especialistas da área de Tecnologia da Informação
(TI) no Estado do Ceará, totalizando 156 observações válidas, pois,
como ensinam Hair Jr. et al (2005) e Mingoti (2005), o tamanho da
amostra deve ser, no mínimo, igual ao número de variáveis mais um,
para que a matriz de correlação das variáveis em estudo seja uma matriz
positiva definida. A amostra foi por conveniência e os elementos foram
selecionados de acordo com sua acessibilidade e disponibilidade para o
estudo (GUIMARÃES JR., 2007, p. 45).
Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um questionário
semi-estruturado, contendo uma pergunta aberta e uma lista de direcionadores
de valor, elaborado em duas fases. Na primeira, de qualificação, identificaramse nos trabalhos de Almeida (1999), Krauter, Basso e Kimura (2004) e Pace
e Basso (2002), os principais direcionadores de valor de empresas, seguindo
de adaptação destes às empresas de softwares por meio de entrevistas com
o coordenador do núcleo da Sociedade Brasileira para Promoção da
Exportação de Software (SOFTEX) do Estado do Ceará. Na segunda fase,
foi realizado um pré-teste em um grupo de 10 respondentes, composto
de: 5 especialistas da área; 2 professores de curso de graduação e 2

18
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professores de curso pós-graduação stricto sensu ligados à área de TI; e 1
empresário do setor, tendo-se verificado tanto dificuldade de compreensão
das questões, quanto à adaptação dos direcionadores existentes no
questionário com as empresas de TI. O objetivo desta etapa foi fazer
um questionário que abrangesse o máximo de direcionadores de valor
existentes em uma empresa do setor de software.
Para o tratamento do problema, esta pesquisa utilizou a abordagem
quantitativa, empregando a análise fatorial como técnica para identificar
e mensurar os principais direcionadores de valor e seus graus de importância para as empresas de software (HAIR JR. et al 2005).
4 ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO
DOS RESULTADOS
A análise inicia-se com a realização do teste de esfericidade de
Bartlett, que é uma estatística usada para examinar a hipótese H0 de que
as variáveis não sejam correlacionadas e com o cálculo da medida de
adequacidade de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), para avaliar a adequacidade
da análise fatorial (GUIMARÃES JR., 2007, p. 49). A Tabela 1 apresenta
os resultados dessas estatísticas.

Tabela 1 - Medida de adequacidade e teste de esfericidade
Fonte: Cálculo dos autores.

Por estes resultados, verifica-se que a análise fatorial feita é
adequada e confiável, pois o valor da estatística KMO = 0,675 (> 0,5) e
a significância do teste de esfericidade é igual a 1,42 x 10-7 (< 0,05), o
que rejeita H0. Confirmadas a adequacidade e a significância da análise,
segue-se para a mensuração do grau de importância dos direcionadores
de valor (HAIR JR. et al, 2005).
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Antes de mensurar e ordenar em grau de importância os direcionadores de valor, foi preciso extrair os fatores e verificar os seus
autovalores individuais. Como o autovalor do primeiro fator apresenta
um percentual de variância total explicada 3,36 vezes maior do que
o percentual da variância explicada pelo segundo fator, e 4,32 vezes
maior do que o percentual da variância explicada pelo terceiro fator,
ao ordenar os graus de importância de cada direcionador pertencente
ao primeiro fator, ordenam-se os direcionadores objeto desta pesquisa.
Assim, calcularam-se as cargas fatoriais (autovetores) de cada variável
em cada um dos fatores extraídos e ordenaram-se, decrescentemente,
em termos de valores de cargas, as variáveis do primeiro fator (primeira
componente). Estes direcionadores são apresentados na Tabela 2.
Vale ressaltar que os critérios de extração dos fatores decritos
em Hair Jr et al (2005) e Mingoti (2005) levam em consideração
apenas a grandeza numérica dos autovalores. Uma escolha adequada da
quantidade de componentes (fatores) a serem extraídas deve levar em
consideração tanto a interpretação dos fatores, identificando as variáveis
mais importantes de cada fator, quanto o princípio da parcimônia, onde
um modelo representativo é o mais simples possível no que se refere ao
espectro de variáveis relevantes para a explicação do fenômeno.

20
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Tabela 2 - Grau de importância dos direcionadores de valor
Fonte: Cálculo dos autores.

Analisando a Tabela 2, verifica-se que 12 dos 20 primeiros direcionadores são relativos a gestão de pessoas e governança da empresa.
Este resultado está em concordância com pesquisas publicadas, as quais
afirmam que a satisfação no trabalho é fundamental para atingir ou
Revista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008
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facilitar a obtenção de valores, pois esta pode ser definida como o estado
emocional que traz prazer e que é resultante da apreciação do trabalho
de alguém (LOCKE, 1969).
De acordo com Möller (1999), quando os provedores de serviços se
acham bem tratados, eles tratam melhor os recebedores dos seus serviços.
Assim, compreender a importância de se criar condições para que os
funcionários participem efetivamente do seu trabalho, tendo orgulho,
se comprometam com o trabalho e lutem pelo futuro da empresa, é uma
estratégia fundamental para se alcançar o sucesso (LAS CASAS, 1997).
A satisfação do funcionário é fundamental no setor de software,
pois assegura que os funcionários irão tratar os clientes de forma
respeitosa, uma vez que funcionários infelizes, frustrados e divergentes
são visíveis para os clientes e afetam de forma nociva as percepções dos
clientes sobre a qualidade do serviço prestado e a satisfação do cliente
com este serviço.
Castelli (1998) ensina que é preciso manter os funcionários
informados e bem treinados, já que eles são os responsáveis pelo processo
de atender os desejos e necessidades dos clientes com serviços que os
encantem. Segundo Gueiros e Oliveira (2004), já não se pode pensar
mais em melhoria da qualidade em serviços e satisfação de clientes, sem
envolver aspectos como o desenvolvimento de competências, gestão do
conhecimento e outros aspectos ligados à área da Gestão de Pessoas e
Governança Corporativa.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na criação de valor de uma empresa, um dos aspectos mais
importantes é a identificação dos direcionadores de valor. Sendo assim,
este estudo buscou identificar, dentre um conjunto de direcionadores,
aqueles que impactam o potencial de geração de valor das pequenas
e médias empresas de software no Estado do Ceará. Para tanto, foram
utilizados direcionadores financeiros e não financeiros.
Dentre os principais resultados do estudo, tem-se que os
respondentes atribuíram alta relação positiva com a geração de valor aos
direcionadores não financeiros, como qualidade do produto, satisfação
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dos funcionários, eficiência dos processos ou comportamento ético
dos administradores. Já os direcionadores que representam captação
de recursos, mesmo os não reembolsáveis, apresentaram baixo grau de
importância.
É importante notar, porém, que a inclusão de variáveis financeiras
é fundamental para a melhoria dos resultados dos modelos (destaque
para os indicadores maior quantidade de contas a receber/vendas;
mais investimento de capital; maior retorno s/ vendas). Assim, pode-se
concluir que a combinação de indicadores financeiros e não financeiros
faz-se necessária para explicar o potencial de agregação de valor por
parte das empresas, o que apóia a opinião de Amir e Lev (1996) sobre a
complementação entre as medidas financeiras e não financeiras.
Confrontando outras pesquisas, os resultados empíricos deste
estudo sinalizaram uma relação entre qualidade dos produtos e agregação
de valor distinta daquela encontrada por Dempsey et al (1997) e Pace
(2002). Enquanto esses autores apontaram qualidade do produto como um
indicador não financeiro de menor importância, os resultados do presente
estudo evidenciaram exatamente o contrário. Vale ressaltar que, tanto
Dempsey et al (1997) quanto Pace (2002), realizaram suas pesquisas com
base na visão do cliente, enquanto esta foi realizada com suporte na visão
de especialistas em TI e gestores de empresas de software.
Voltando-se aos resultados, pode-se acentuar que os direcionadores
sintetizam dois grandes grupos de direcionadores de valor: Governança
Corporativa e Gestão de Pessoas. Governança Corporativa são práticas
que alinham os interesses das diferentes partes de uma organização, com
a finalidade de aumentar o valor da empresa, além de viabilizar seu acesso
ao capital de forma a ganhar ou manter-se no mercado. Toda a discussão
sobre Governança Corporativa parte da hipótese de que os mecanismos
de governança influenciam o desempenho das empresas.
Este estudo corroborou os resultados encontrados de Silveira,
Barros e Fama (2005), cujo objetivo principal da sua pesquisa foi investigar
a influência da qualidade da Governança Corporativa, mensurada por um
índice de governança amplo, sobre o valor de mercado das companhias
abertas brasileiras que, por sua vez, apresentam resultados compatíveis
com os reportados por outros autores (BAI et al, 2003; BEINER et al,
Revista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008
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2004; BLACK, 2001; BLACK et al, 2004; BROWN; CAYLOR, 2004;
DURNEV; KIM, 2003 aupd SILVEIRA; BARROS; FAMA, 2005), que
também utilizaram índices amplos de governança e encontraram uma
relação positiva e significante entre qualidade da governança corporativa
e valor das empresas.
No grupo Gestão de Pessoas, de acordo com os resultados destas
análises, pode-se dizer que a geração de valor é conseqüência de uma
série de ações da empresa, como dar suporte técnico e pessoal necessários
para a execução dos produtos e transmitir credibilidade por meio de
políticas de recursos humanos que valorizem seu pessoal, de acordo com
os direcionadores: participação dos funcionários nos lucros e resultados,
igualdade de oportunidades na carreira do funcionário e desenvolvimento
de empregos/empregados.
Mesmo não comprovando estatisticamente a relação de um cliente
satisfeito e um funcionário satisfeito, os dados obtidos nestas análises
podem asseverar, inicialmente, que existe um efeito-espelho entre a
satisfação do cliente e a satisfação do funcionário, ainda que uma relação
de causa e efeito não tenha sido comprovada, quantitativamente.
Assim, as empresas de softwares devem adotar práticas inovadoras
da gestão de pessoas, diferentes das práticas tradicionais. Segundo
Ichniowsky et al (1996 apud GUIMARÃES JR., 2007), práticas
inovadoras se diferenciam de práticas tradicionais da gestão de pessoas
porque buscam maior grau de flexibilidade na organização do trabalho,
maior cooperação entre os trabalhadores e a gerência, e maior participação
do trabalhador nas decisões e no bem-estar financeiro da empresa.
Prosseguindo, tais autores postulam o argumento de que as teorias
sobre práticas inovadoras as relacionam com melhorias de produtividade,
pois estimulam os trabalhadores a se dedicar mais intensamente ao
trabalho e a compartilhar mais suas idéias. Além disso, práticas podem
tornar a estrutura da empresa mais eficiente, a despeito de qualquer
efeito que possam produzir sobre a motivação dos trabalhadores. Então,
as companhias que adotam essas práticas propendem a desfrutar maior
produtividade e qualidade, reduzir seus custos e aumentar a demanda
pelos seus produtos. Em última análise, a melhoria dos resultados das
empresas adotantes dessas práticas inovadoras se reflete em melhor
24
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lucratividade, melhor retorno sobre o ativo, melhor retorno sobre o
investimento, pelo menos no longo prazo, afetando positivamente o seu
valor econômico agregado.
Este estudo apresentou algumas limitações. Uma delas refere-se à
amostra que, em razão do seu tamanho reduzido, não permitiu analisar os
dados nos estratos “gestores” e “especialistas” separadamente. O tamanho
reduzido da amostra é fruto da dificuldade de obtenção de dados primários
no setor de software cearense. Outra limitação conseqüente do tamanho
da amostra foi a impossibilidade da verificação, por meio de análise
discri-minante, da diferença nas respostas dos grupos: gestores versus
especialistas. A existência de tais limitações, no entanto, não invalida
os resultados encontrados. As limitações que este estudo encontrou dão
origem a sugestões para estudos futuros. À medida que for possível
coletar um volume maior de dados primários, haverá a possibilidade
de ampliar o escopo do trabalho. Uma das sugestões é aplicar o mesmo
estudo para os outros estados brasileiros. Assim, será possível identificar
a influência dos diversos direcio-nadores em cada estado e em cada
região do Brasil. Outra sugestão para o ensaio é comparar, entre os
diversos setores de atividade, o comportamento dos principais indicadores
financeiros e não financeiros.
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ANÁLISE DISCRIMINANTE:
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APLICAÇÃODA TÉCNICA EM
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RESUMO – O objetivo deste artigo é proporcionar a compreensão da
técnica estatística de análise multivariada de dados denominada análise
discriminante, aplicar um exemplo hipotético de pesquisa de Marketing e
explicar, de forma didática, a interpretação dos resultados. A metodologia,
no que diz respeito aos objetivos, é do tipo exploratória, pois o artigo foi
desenvolvido no sentido de proporcionar uma visão geral do objeto de
estudo, e experimental em ambiente computacional, porque foi criado
um cenário ideal, no qual foram controladas e manipuladas as variáveis
independentes. Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa do tipo
bibliográfica, isto é, explica-se o problema com base em referenciais
teóricos. Para o tratamento dos dados, utilizou-se o software SPSS®
for Windows®, por se tratar de um programa com ampla utilização no
ambiente acadêmico e conter as características necessárias à demonstração
em tela. Durante a implementação do exemplo prático, teve-se o cuidado
de mostrar todas as etapas em detalhe, por meio de figuras extraídas das
telas do software utilizado para facilitar o entendimento do leitor. Por
fim, observa-se que esta técnica pode ser aplicada em vários campos
de estudos, dependendo, para isso, da criatividade e interesse dos
profissionais e pesquisadores que dela forem usufruir.
Palavras-chave: análise discriminante, correlação canônica, Lambda, Wilks.
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ABSTRACT – The objective of this article is to provide an understanding
of the statistical technique of multivariate data analysis called discriminant
analysis, apply a hypothetical example of Marketing research and explain,
so didactic, the interpretation of the results obtained. The methodology,
regarding objectives, is exploratory, as the product was designed to
provide an overview of the study object in experimental and computational
environment, because an ideal scenario was created, where was monitored
and manipulated the independent variables. As for the procedure it’s
a bibliography search-type, that is, explains the problem itself from
theoretical benchmarks already published. For the data treatment, it
was used the software SPSS® for Windows®, because it is a program
with broad use in the academic environment and it contain necessary
characteristics to screen demonstration. During the implementation of
practical example, took up the task of showing all the steps in detail,
through pictures taken from the screens of the software used to facilitate
the understanding of the reader. Finally, notes that this technique can be
applied in various fields of study, depending for it, creativity and interest
of professionals and researchers who are enjoying.
Key words: discriminant analysis, canonical correlation, Lambda, Wilks.
1 INTRODUÇÃO
São comuns situações da realidade que podem ser vistas de forma
estratificada, classificada ou agrupada. Assim, é possível observar
grupos de clientes rentáveis e não rentáveis; classes sociais “A”, “B”
e “C”; seguidores de religião católica, protestante e islâmica; produtos
que vendem bem nas regiões 1, 2, e 3 e não vendem nas regiões 4 e 5;
entre outras. Pedret, Sagnier e Camp (2000) explicam que, conhecendo
as características distintivas dos indivíduos de cada grupo é possível
utilizá-las para estimar o grupo a que pertencem outros indivíduos, por
meio de suas características.
Para abordar situações com as características descritas há pouco,
é utilizada uma técnica estatística denominada análise discriminante
(MALHOTRA, 2001). Alguns exemplos de aplicação desta técnica são:
(a) credit scoring; (b) insurance rating; (c) características psicográficas;
(d) cross-selling (BRANDÃO; ROZO, 2004, p. 153).
Assim, o objetivo deste artigo é proporcionar a compreensão desta
30
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técnica por meio de um exemplo hipotético de pesquisa de Marketing
em que a interpretação de seus resultados é explicada de forma didática,
utilizando o software SPSS® como ferramenta computacional.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
A análise discriminante é uma técnica estatística que usa
informações disponíveis de variáveis métricas independentes, para
estimar o valor de uma variável dependente categórica. Hair Jr. et al
(2005) definem análise discriminante como a técnica de análise de
dados cuja variável dependente é categórica e as variáveis independentes
(prognos-ticadoras) são escalonadas, ou seja, têm natureza intervalar ou
métrica (ex. faixa etária, escala likert).
Segundo Malhotra (2001), a diferença básica entre a análise
discriminante e outra análise multivariada de dados, como a análise de
regressão ou a análise fatorial, consiste no fato de que, na primeira, a
variável dependente é categórica ou discreta, enquanto na segunda a
variável dependente é métrica e na terceira não existe variável dependente.
Em todas, porém, as variáveis independentes são métricas.
Os objetivos da análise discriminante, de acordo com Hair Jr. et
al (2005), são:
– estabelecer funções discriminantes e/ou combinações lineares
das variáveis independentes, que melhor discriminem entre
as categorias das variáveis dependentes (grupos);
– verificar se existem diferenças significativas entre os grupos,
em termos de variáveis independentes;
– determinar as variáveis preditoras que mais contribuem para
as diferenças entre grupos;
– enquadrar, ou classificar, os casos em um dos grupos, com
base nos valores das variáveis preditoras; e
– avaliar a precisão da classificação.
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O modelo geral de discriminação que representa a relação
funcional entre as variáveis é:

Onde:
D = escore discriminante (valor discriminante);
Xn = n-ésima variável independente ou prognosticadora;
β0 = intercepto vertical (coeficiente linear);
βn = peso (parâmetro) ou coeficiente discriminante;
n = quantidade de variáveis independentes.
Após a escolha das variáveis independentes (prognosticadoras),
divide-se a amostra em duas partes. Uma para estimar a função discriminante,
chamada de amostra de análise, e outra reservada para validar a função
discriminante, chamada de amostra de validação, a qual, tendo-se
conhecimento prévio do grupo a que pertence, será aplicada no modelo
encontrado para verificar a validade deste (HAIR JR. et al, 2005;
PEDRET, SAGNIER; CAMP, 2000). Deve-se, também, obedecer ao
critério da parcimônia (BAROSSI FILHO; BRAGA, 2000), onde um
modelo representativo deve ser o mais simples possível, no que se refere
ao espectro de variáveis relevantes para a explicação do fenômeno.
3 METODOLOGIA
No que diz respeito aos objetivos, a metodologia é do tipo
exploratória, pois o artigo foi desenvolvido no sentido de proporcionar
uma visão geral do objeto de estudo e experimental em ambiente
computacional, porque foi criado um cenário ideal, no qual se controlou e
se manipulou as variáveis independentes (GIL, 1999; RAUPP; BEUREN,
2003). Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa do tipo bibliográfica,
isto é, explica-se o problema com arrimo em referenciais teóricos
(CERVO; BERVIAN apud RAUPP; BEUREN, 2003).
A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente ocorre quando se quer apresentar ou estudar, de forma introdutória,
determinado assunto (GIL, 1999). Assim, neste artigo, busca-se o
entendimento de análise discriminante, mediante de um exemplo
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hipotético de cálculo, interpretando os resultados.
Para o tratamento dos dados, utilizou-se o software SPSS® for
Windows, por se tratar de um programa muito usado no ambiente
acadêmico que possui as características necessárias à demonstração em
tela. Durante a implementação do exemplo prático, teve-se o cuidado
de mostrar todas as etapas em detalhe, por meio de figuras extraídas das
telas do software.
4 EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Tenciona-se determinar as características relevantes das famílias
que freqüentaram e não freqüentaram uma estação de lazer durante os
últimos dois anos, para, mediante estas características, identificar novos
clientes potenciais e fazer um programa de Marketing direcionado a esses
clientes. Com base em uma amostra de 42 residências, que responderam
um questionário, forram colhidos os dados apresentados na tabela 1, os
quais são utilizados em um estudo para se obter um perfil dos visitantes
dessa estação (MALHOTRA, 2001).
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Tabela 1 – Informações sobre visitas à estação de lazer: amostra de
42 residências
Fonte: Adaptado de Malhotra (2001, p. 486).

A 2ª variável, denominada “Visitas”, informa se a família visitou
ou não a estação lazer; a 3ª diz o valor anual da renda familiar; a 4ª a
quantidade média de viagens que a família realiza por ano; a 5ª indica
qual a importância que a família dá as férias, em uma escala de 1 a 8
(1 = pouco importante e 8 = muito importante); a 6ª diz o tamanho da
34
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residência em uma escala de 1 a 7 (1 = residência pequena e 7 = residência
grande); e a 7ª informa a idade do chefe da família.
O primeiro passo é separar a amostra de análise e a amostra de
validação. A amostra de análise será composta de 30 observações (as 15
primeiras e as 15 últimas) e a amostra de validação de 12 observações
(da 16ª à 27ª observação). Observa-se que as duas amostras foram
equilibradas em termos de visitas, com 15 visitas para a amostra de análise
e 6 visitas para a mostra de validação. A seguir, digitam-se os elementos
da amostra de análise na planilha Data View do SPSS® for Windows,
tendo o cuidado de utilizar algarismos para separar as categorias, como
mostrado na Figura 1 (1 = sim e 2 = não).

Figura 1 - Digitação dos dados no SPSS®

Figura 2 - Informações das variáveis

Revista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008

35

Na planilha Variable View, mostrada na Figura 2, deve-se digitar
as informações das variáveis: nome, tipo de variável, quan-tidade de casas
decimais e rótulo da variável (GUPTA, 1999). Os passos para iniciar
a caixa de diálogo da análise discriminante são: Analyze è Classify ®
Discriminant.... Abre-se então, a caixa de diálogo Discriminant Analysis.
Nesta, vista na Figura 3, seleciona-se a variável que define as categorias
distintas, que no nosso exemplo é a variável “Visitas”, a qual é transferida
para a caixa que se encontra abaixo do nome “Grouping Variable”, através
da seta existente do lado esquerdo desta mesma caixa.
Em seguida, seleciona-se a opção Define Range..., para definir a
amplitude das categorias a serem estudadas. Neste caso existem apenas
duas categorias. Informa-se o Minimum (1) e o Maximum (2), como
mostrado na Figura 3. Se o analista estiver analisando uma amostra de
mais de duas categorias, deve informar a amplitude das categorias, que
quer analisar. Não existe a obrigatoriedade de analisar todas as categorias
da amostra. Por exemplo, se a amostra fosse referente à classe social com
as categorias “A” (1), “B” (2), “C” (3) e “D” (4) e o analista só tivesse
interesse em discriminar as classes “B” e “C”, ou ainda, “B”, “C”, e “D”,
informaria em Define Range..., (2) e (3) ou, (2), (3) e (4), respectivamente.

Figura 3 - Definição da variável categórica
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Figura 4 - Seleção das variáveis independentes

Após a definição da amplitude da variável categórica, definem-se
as variáveis prognosticadoras no campo Independents. Estas variáveis
são “Renda”; “Viagem”; “Férias”; “Residência” e “Idade”. O procedimento para defini-las é o mesmo adotado na definição dos grupos de
estudo (Grouping Variable). Na seqüência, deve-se selecionar o item
Enter independents together, Figura 4 e em seguida, Statistics..., como
mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Caixa de diálogo do campo Statistics

Revista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008

37

Figura 6 - Caixa de diálogo do campo classify

Nesta caixa de diálogo, selecionam-se os itens: “Means”, que
informa a média total, a média dos grupos e os desvios-padrão para as
variáveis independentes; “Uniavariate ANOVAs”, o qual testa a eqüidade
dos grupos pela Análise de Variância; “Unstandardized”, que gera os
coeficientes não padronizados da função discriminante e “Within-groups
correlation”, que calcula a matriz de correlação intragrupos, obtida por
meio da matriz de covariância das médias para todos os grupos. Por fim,
seleciona a tecla Continue (GUPTA, 1999).
A etapa seguinte é selecionar a “tecla” Classify..., que abrirá a
caixa de diálogo Classification, mostrada na Figura 6, a qual permite
classificar os resultados gerados pela análise. Nesta caixa, devem-se
selecionar os itens: “All groups equal”, que especifica, previamente, igual
probabilidade de ocorrência para todos os grupos; “Summary table”, que
mostra o resultado da aplicação dos valores das variáveis da amostra em
estudo na própria equação gerada por esta amostra; “Within-groups”, para
classificar os casos e, se o analista quiser, ainda pode solicitar a plotagem
do Territorial map, que mostra os grupos, em um plano cartesiano, com
seus respectivos centróides. Em seguida, sele-ciona a tecla Continue
(SPSS, 2004).
Depois, seleciona-se a opção OK na caixa de diálogo Discriminant
Analysis, para que o SPSS® for Windows processe as informações e
38
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calcule a função discriminante desejada. Observa-se que todas as tabelas
a seguir estão em língua inglesa e com algumas informações adicionais,
como notas abaixo delas, porque se teve o cuidado de preservar a originalidade das características geradas pela ferramenta computacional, para
facilitar a identificação e interpretação destas tabelas em outros exemplos
que o leitor queira executar.
5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A primeira tabela de resultados é a Group Statistics. Nesta, são
mostradas as estatísticas descritivas dos grupos. Verificam-se a média e o
desvio-padrão dos grupos, individualmente e em conjunto. Na seqüência,
a tabela Tests of Equality of Group Means (Tabela 2) mostra: (a) Wilk’s
Lambda (l de Wilks) de cada variável; (b) Estatística F calculada
pela análise de variância (ANOVA), a qual permite encontrar o nível
de significância de cada variável independente em relação à variável
dependente; (c) df degree of freedom (grau de liberdade) do numerador
e do denominador; (d) Sig. nível de significância de cada variável
independente (ANDERSON, 2000).

Tabela 2 – Tests of equality of group means
Fonte: Cálculo dos autores

O resultado seguinte é a matriz de correlação das variáveis
independentes. O valor das correlações varia entre -1 e 1. Segundo Anderson
(2000), valores próximos de -1 ou 1 indicam correlação forte (negativa ou
positiva). Valores próximos de 0 indicam correlação fraca entre as variáveis.
Observa-se, neste exemplo, que todas as correlações são fracas.
A Tabela 3, denominada Eigenvalues (autovalores), apresenta
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a variância total explicada pelas variáveis independentes. Observa-se
na tabela a indicação: (a) da quantidade de funções discriminantes
canônicas na análise (Function); (b) o percentual explicado da variância
por função; (c) a variação percentual acumulada das funções; (d) a
correlação canônica. Neste exemplo foi gerada apenas uma função
discriminante. A Canonical Correlation (correlação canônica) indica a
correlação da função discriminante, como um todo. Seu valor varia entre
-1 e 1, que, neste caso, se obteve o valor 0,801, indicando a existência
de alta correlação positiva entre as variáveis independentes e a função
(ANDERSON, 2000).

Tabela 03 – a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis
Fonte: Cálculo dos autores

Na Tabela 4 aparece mais uma vez a estatística l de Wilks, no
entanto, o valor apresentado nesta tabela se refere ao l de Wilks da
função discriminante gerada. Esta é a principal inferência que se deve
observar ao realizar uma análise discriminante. Seu valor varia entre 0 e 1.
Valores próximos de 0 indicam que as médias dos grupos (centróides) são
diferentes, ou seja, a função discriminante encontrada tem a capacidade de
discriminar os grupos, com as variáveis independentes (prognosticadoras)
usadas. Já valores de λ de Wilks próximos de 1 indicam que as médias dos
grupos não parecem ser diferentes umas das outras, ou seja, que a função
encontrada não tem um bom poder discriminador (HAIR JR. et al, 2005;
PEDRET; SAGNIER; CAMP, 2000). Também é apresentada a estatística
Qui-quadrado (χ2 Chi-square), a qual é usada para testar a normalidade
das variáveis e calcular a significância da função discriminante. O grau
de liberdade (df) é igual ao total de variáveis independentes.

Tabela 4 - Wilks’ Lambda
Fonte: Cálculo dos autores
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A próxima tabela mostra os valores dos coeficientes padronizados
da função discriminante. Ao examinar estes coeficientes, tem-se uma
idéia da existência ou não de multicolinearidade entre as variáveis
prognosticadoras. Neste exemplo, não apresentam multicolinearidade,
pois os valores dos coeficientes padronizados são distintos. De modo
geral, as variáveis com maiores valores de coeficientes padronizados têm
maior contribuição para o poder discriminatório da função (AAKER;
KUMAR; DAY, 2004).
A Structure matrix (matriz estrutural), o próximo resultado
apresentado pelo software, indica a correlação combinada dentro do
grupo, entre as variáveis independentes e a função discriminante, ou
seja, o quanto, em termos absolutos de valor de correlação, cada variável
independente influencia o modelo. De acordo com Malhotra (2001), as
variáveis estão ordenadas de forma decrescente pelo valor da correlação
dentro da função. Observa-se que a ordem destas foi a mesma da Tabela
3, que apresenta o l de Wilks de cada variável.
Na Tabela 5, titulada de Canonical Discriminant Function
Coefficients (coeficientes não padronizados da função discriminante),
estão os coeficientes da função discriminante que se quer obter. Assim,
pode-se escrever a função discriminante e aplicar os valores brutos das
variáveis para fins de classificação categórica. Ao aplicar os valores das
variáveis, obtém-se o escore discriminante. O centróide do grupo (Tabela
6) é a média aritmética dos escores discriminantes de cada grupo. Para
amostras de grupos com tamanhos iguais, calcula-se a média aritmética
destes centróides para obter o “ponto de corte” que discriminará as
variáveis em cada grupo. Para grupos com diferentes tamanhos de
amostra, calcula-se a média ponderada dos centróides (BRANDÃO;
ROZO, 2004; HAIR JR. et al, 2005).
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Tabela 5 – Canonical discriminant function coefficients
Fonte: Adaptada do cálculo dos autores

Tabela 6 – Functions at
group centroids
Fonte: Adaptada do cálculo
dos autores

O modelo discriminante (função discriminante) gerado, conforme
Tabela 6, é:
D = 7,975 + 0,085RF + 0,050QV + 0,120IF + 0,427TR + 0,025ICF

Tabela 7 – Classification Resultsa
Fonte: Adaptada do cálculo dos autores
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A Classification result, na Tabela 7 apresenta a classificação
dos resultados para o(s) caso(s) selecionado(s). Estes resultados são as
aplicações, desta função discriminante, encontrada, nos mesmos dados
cadastrados para encontrá-la. Ressalte-se que a aplicação da função
discriminante, encontrada nos mesmos dados utilizados para o seu
cálculo, gerará resultados com viés. Esta é a justificativa para a retenção
de um percentual das observações, que se chama de amostra de validação,
para validar a função discriminante. Como o objetivo deste estudo é
apenas apresentar, de forma didática, a técnica de análise discriminante,
não se fará a validação da função encontrada com os dados da amostra de
validação. Neste exemplo, 90% dos dados originais foram classificados
corretamente, como mostra a tabela.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estes são os resultados quando da aplicação da técnica de análise
discriminante. Faz-se mister, entretanto, referenciar alguns aspectos dos
problemas equacionados por esta técnica relativos à natureza dos grupos,
dos elementos e das variáveis aos elementos.
Sobre os grupos, observa-se que são mutuamente exclusivos,
ou seja, cada elemento só poderá pertencer a um grupo. Para que isto
aconteça, porém, é necessário que os centróides dos grupos estejam
distantes, ou seja, o valor do l de Wilks deve estar próximo de zero
para que a função encontrada tenha poder de discriminar os grupos, não
havendo sobreposição de grupos na região próxima ao ponto de corte.
Quanto às observações e suas variáveis, todas devem possuir
as mesmas variáveis explicativas, porém o número de observações
para cada grupo não precisa ser o mesmo. Neste estudo, ambos os
grupos examinados tinham a mesma quantidade de variáveis, no entanto,
é admissível que os grupos possuam diferentes quantidades de elementos
na amostra.
Por fim, observa-se que esta técnica pode ser aplicada em vários
campos de estudo, dependendo, para isso, da criatividade e interesse
dos profissionais e pesquisadores que dela forem usufruir.
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FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO
COM CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO
PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS – UMA DISCUSSÃO
DO ACESSO AO CRÉDITO

Vânia Freitas Lopes1
Samuel Façanha Câmara2

RESUMO – As micro e pequenas empresas (MPE) representam 98%
das organizações ativas no Brasil e são responsáveis pela geração de
56% dos empregos formais, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas – IBGE e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas – SEBRAE. Uma vez constituídas enfrentam
constantes desafios, dentre eles a restrição do acesso ao crédito. Parte
desta restrição decorre principalmente do despreparo dos gestores e
ausência de controles contábeis e financeiros. O presente artigo tem
como objetivos identificar quais as principais dificuldades das micro e
pequenas empresas com relação ao acesso ao crédito dentre as quais o
excesso de formalidades e rigidez na análise de crédito, por parte das
instituições bancárias, e a falta de conhecimento das linhas de crédito
disponíveis para MPE, e, ainda, descrever sobre a relevância do uso das
ferramentas contábeis para a otimização dos negócios.
Palavras-chave: crédito, financiamento, capital de giro.
ABSTRACT – The micro and small enterprises (MSE) represent 98% of
active companies in Brazil and are responsible for the 56% of formal jobs
generation, according to data from the Brazilian Institute of Geography
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and Statistics IBGE and Brazilian Service of Support for Micro and
Small Enterprises (SEBRAE). Once formed faces constant challenges, for
example, the restriction of credit access. Part of this restriction is due mainly
by unpreparedness of managers and the lack of accounting and financial
controls. This article aims to identify the main difficulties of the micro and
small enterprises with regard to access to credit among which the volume of
paperwork and stiffness in the analysis of credit by the banking institutions,
lack of knowledge of the credits available to MSE and describe the relevance
of accounting tools use’s for the business optimization.
Key words: credit, financing, giro’s capital.

1 INTRODUÇÃO
A idéia de micro e pequena empresa (MPE) teve boa continuidade
com o advento da Constituição de 1988, que dispõe em seu artigo
179 sobre a criação de empresas com a finalidade de ensejar renda e
desenvolvimento social. Segundo a atual Carta Magna, deveriam ser
assegurados às micro e pequenas empresas tratamento diferenciado,
a despeito das empresas de grande porte no âmbito administrativo,
tributário, previdenciário e de crédito.
A Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o Estatuto da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, define como microempresas
ou de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e
o empresário que, devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
auferir anualmente 240.000,00 para microempresa e até 2.400.000,00 para
empresa de pequeno porte.
Atualmente os micro e pequenos empresários enfrentam adversidades, como exigências burocráticas desde o momento do registro,
carga tributária elevada, restrições de mercado, falta de preparo técnico
e gerencial na administração e difícil acesso ao crédito. Além disso,
acrescentem-se constantes mudanças na economia, as exigências do
mercado e a concorrência que situam a organização numa posição
desconfortável do ponto de vista financeiro. Estas são algumas das
46
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barreiras que impedem o crescimento, a sustentabilidade e a competitividade dessas organizações.
Mesmo assim, as MPE representam 98% do total de empresas
formais ativas no Brasil, são responsáveis pela oferta de 56% dos empregos
formais (SEBRAE/MG, 2006) e concentram-se no setor terciário,
especificamente no comércio e no serviço (SEBRAE/SP, 2000).
As MPE, assim como as demais empresas, uma vez constituídas
têm como objetivo a continuidade dos negócios. Estudo realizado pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em
2004, porém, aponta o alto índice de mortalidade das micro e pequenas
empresas. Dentre os motivos levantados no estudo do SEBRAE,
as dificuldades do acesso ao crédito são responsáveis por 14% do
fechamento precoce das MPE.
As micro e pequenas empresas têm disponíveis poucas linhas
de crédito para financiamento, seja de curto ou longo prazo, sendo este
concedido pelo Governo.
Embora o acesso a financiamentos governamentais seja, em sua
maior parte, oferecido para empresas de grande porte e do ramo da
indústria, o Governo Federal trabalha para conceder créditos para as
empresas de micro e pequeno porte mediante programas, a exemplo da
linha de crédito denominada Cresce Nordeste, que objetiva financiar
todos os itens que contribuam para o aumento da competitividade ou
necessários à produção. Destina-se ao financiamento de implantação
ou expansão com capital de giro associado, ou seja, o capital de giro é
financiável em conjunto com um investimento fixo, como a compra de
máquinas para modernização ou ampliação das instalações da empresa. A
linha de crédito tem como instituição financeira credenciada o Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), com a finalidade de fortalecer os segmentos
da indústria, comércio e serviços na região Nordeste.
Apresentamos como problema de pesquisa os seguintes questionamentos: Por que as micro e pequenas empresas têm pouco acesso ao
crédito bancário? De que forma a Contabilidade gerencial pode contribuir
para aumentar a acessibilidade às linhas de crédito?
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O presente artigo teve como objetivo discutir o acesso ao crédito
para financiamento de longo prazo, com capital de giro associado para
micro e pequenas empresas, e mostrar como as ferramentas contábeis
são importantes neste processo.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Três assuntos formaram a base teórica deste artigo, a saber: 1)
excesso de formalidades e rigidez nas garantias por parte das instituições
bancárias, 2) falta de conhecimento das linhas de crédito disponíveis para
MPE e 3) falta de organização contábil e financeira por parte das MPE.
2.1 ACESSO AO CRÉDITO PARA MPE
No Brasil, o acesso ao crédito para micro e pequena empresa é
reduzido e muito caro. Segundo estudo publicado em 2004 pelo Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), a taxa de juros do
crédito, em termos reais, chegou à média de 40,3% a.a. em 2003. Para
Coelho (1994, p.13), tem-se “um Sistema Financeiro Nacional moderno
e sofisticado, onde falta crédito (...) e este quadro se agrava quando se
trata de Micro e Pequenas Empresas”.
Além das altas taxas de juros, outros fatores dificultam o acesso
ao crédito para MPE, a saber:
i) excesso de formalidades e rigidez nas garantias por parte
das instituições bancárias;
ii) falta de conhecimento das linhas de crédito disponíveis para
MPE e
iii) falta de organização contábil e financeira por parte das MPE.
2.1.1

EXCESSO DE FORMALIDADES E RIGIDEZ NAS GARANTIAS POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

As instituições bancárias possuem poucas linhas de créditos
voltadas para a MPE, sendo prerrogativa dos bancos, aprovar ou não a
liberação de recursos financeiros.
Gitman (2002, p.696) questiona: “Quais seriam as informações
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necessárias e suas fontes para que se pudesse avaliar a capacidade
creditícia de um cliente?”. Para aprovar uma solicitação de financiamento, os bancos analisam pelo menos três aspectos: cadastro da empresa,
e enquadramento desta na linha de crédito pretendida e as garantias sobre
o financiamento. Caso o financiamento pleiteado seja considerado como
de alto valor, os bancos solicitam ainda um projeto de viabilidade do
negócio.
No descurso da análise de crédito, os bancos consideram diversas
variáveis com relação ao risco do cliente e da operação, com a finalidade
de indicar a aprovação ou não do crédito.
Silva (1998) define, dentre as variáveis para análise de crédito, os
5Cs do crédito: caráter, capacidade, condição, capital e colateral.
i) Caráter: esta variável é utilizada para conhecer a idoneidade
do tomador do crédito, com relação ao cumprimento das
suas obrigações com terceiros. São considerados para esta
avaliação fatores como pontualidade, protestos e outros
desabonos, além das informações comerciais e pessoais.
ii) Capacidade: compreende a análise quantitativa no negócio
e são considerados os aspectos de estrutura organizacional,
estratégias de mercado e tempo de existência da empresa.
iii) Condição: é relevante analisar o ambiente externo e macroeconômico onde a empresa está inserida. Fatores como
sazonalidade, porte da empresa, sua localização geográfica
e ramos de atuação possibilitam o conhecimento do nível
de atividade e as influências da atividade empresarial.
iv) Capital: mister se faz analisar os aspectos econômicofinanceiros no tocante às condições socioeconômicas e
gerenciais mediante demonstrações contábeis para avaliar
a solidez da empresa.
v) Colateral: após a análise de todas as variáveis anteriormente
citadas, o colateral (termo, nesta acepção, originário do
inglês collateral, que significa garantia) representa uma
segurança adicional no caso do tomador do crédito não
honrar seu compromisso para com a instituição financeira.
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Para a determinação das garantias, são considerados como
fatores: risco do cliente e da operação; liquidez da garantia;
valor da garantia, depreciação; e controle do credor sobre
a própria garantia.
Esta é a primeira dificuldade encontrada pela MPE no acesso
ao crédito, pois a maioria dessas empresas simplesmente não possui
Contabilidade, uma vez que a própria legislação obriga a MPE a manter
somente o livro Caixa e os livros fiscais. Além disso, adotam o regime
de tributação do Lucro Presumido, em que os valores reais das despesas
e depreciações não são considerados para apuração do resultado.
2.1.2

FALTA DE CONHECIMENTO DAS LINHAS DE CRÉDITO
DISPONÍVEIS PARA MPE

A seguir serão abordadas as principais linhas de créditos
disponíveis no mercado para a microempresa e pequena empresa, bem
como o grau de conhecimentos destas.
I) BANCO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)
O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES é
o principal agente do Governo para financiamentos de médio e longo
prazo. Responsável por apoiar programas, projetos, obras e serviços
consi-derados prioridades segundo as suas políticas, o Banco oferece
taxas de juros subsidiados. Dentre os itens financiáveis pelo Banco, para
fins deste trabalho, ressaltam-se, segundo Di Augustini (1999, p.186):
“capital de giro associado a investimento fixo: Nos setores de indústria,
comércio e serviços, quando a empresa beneficiária for microempresa
ou de pequeno porte”.
Para efeito de taxinomia quanto ao porte das empresas, o BNDES
as classifica, conforme Circular Nº 64/2002 de 14/10/2002, pela Receita
Operacional Bruta Anual (ROB), sendo consideradas microempresas
aquelas que auferirem ROB até R$ 1.200.000,00 e pequena empresa as
que auferirem ROB entre 1.200.000,00 e R$ 10.500.000,00.
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Quadro 1. Classificação do porte das MPE, segundo o BNDES
Fonte: www.bndes.gov.br

Conforme Santos, Nogueira e Moreno (2004, p.137), “o BNDES
não acredita que exista uma crise de funding. O dinheiro existe, mas,
muitas vezes, não pode ser liberado porque os agentes não se enquadram
nas exigências legais”. Em 2005, a linha de crédito denominada BNDES
Automático financiou aproximadamente R$ 2 bilhões para micro,
pequenas e médias empresas. Segundo informações do site do BNDES,
no ano de 2005 os desembolsos para micro, pequenas e médias empresas
alcançaram R$ 11 bilhões e foram rateados para as linhas de crédito
FINAME, FINAME Agrícola e BNDES Automático.

Gráfico 1. Desembolsos do BNDES em 2005 para micro,
pequenas e médias empresas.
Fonte: http://www.bndes.gov.br/pme/

II) BANCO DO NORDESTE (BNB)
O Banco do Nordeste (BNB) é uma instituição financeira oficial
de economia mista, que administra os financiamentos de longo prazo
cujos recursos provêm do Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste
(FNE), um dos fundos constitucionais criados pela Constituição Federal
de 1988 para desenvolver social e economicamente a região Nordeste,
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constituído com recursos de 1,8% do produto da arrecadação de Imposto
de Renda e IPI. De acordo com Fortuna (2004, p.217),
São linhas de financiamento com estabilidade garantida pela própria
Constituição Brasileira e adequada às necessidades da região. Assim,
financiamento de longo prazo não só se torna viável como acessível
à micro, pequenos e médios empresários.

O BNB está operando com a linha de crédito denominada Cresce
Nordeste. Criada em 2004, esta tem como público-alvo firmas individuais
e pessoas jurídicas, privadas, brasileiras, dos setores da indústria,
comércio e prestação de serviços. Os juros são praticados de acordo com
as condições do Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste (FNE),
sendo de 4% para microempresa e de 10% para pequena empresa. Quanto
ao prazo, a linha de crédito oferece até 12 anos para pagar, dependendo
do porte da empresa, da capacidade de pagamento e do cronograma
físico e financeiro do projeto. O limite de crédito para micro e pequena
empresa é de no máximo 90% com recursos do FNE e no mínimo 10%
de recursos da microempresa. Além disso, financia de forma associada
ao investimento fixo até 50% do valor financiado para capital de giro,
conforme Tabelas 2 e 3.

Tabela 1 – Limites de Financiamento.
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil

Tabela 2 – Capital de Giro Associado.
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil
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No ano de 2005, o BNB contratou aproximadamente R$ 6 bilhões
em financiamentos, sendo que R$ 4 bilhões foram voltados para o crédito
de longo prazo (LIMA, 2005). Os setores do comércio e serviço foram
beneficiados com aproximadamente 10% do montante do recurso.
III) BANCO DO BRASIL (BB)
O Banco do Brasil, empresa de economia mista, constituída sob
forma de pessoa jurídica de direito privado, é um instrumento de execução
das políticas creditícias e financeiras do Governo Federal (LAMEIRA,
2000, p.15). Criado em 1808, o BB dispõe de algumas linhas de crédito
para financiamento de investimento e para capital de giro. Dentre elas
está o BB Giro Rápido, que provém de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador FAT e do próprio Banco. Segundo estudo do SEBRAE em
2004, o BB Giro Rápido já atendeu mais de 500 mil empresas, com cerca
de R$ 3 bilhões aplicados. O valor financiado por essa linha de crédito
varia de R$ 2 mil a R$ 100 mil, sendo praticados juros pré-fixados, com
taxas de 2,19% a 2,53% a.m. O prazo máximo é de 18 meses.
IV) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)
Criada em 1964, com a lei nº 4.595/64, a Caixa Econômica Federal
(CEF) é um órgão auxiliar da execução da política de crédito governamental (LAMEIRA, 2000, p.16). A CEF dispõe de duas linhas de crédito
destinadas a capital de giro e investimentos fixos.
Para capital de giro, o Girocaixa financia, a curto prazo, valores de R$
10 mil a R$ 30 mil e, a longo prazo, R$ 40 mil. Quanto aos encargos, a
CEF cobra tarifa de abertura de crédito, seguro de crédito e IOF. A CEF
exige a comprovação dos últimos 12 meses de faturamento e ausência de
restrições cadastrais dos sócios, representantes e da empresa e também
garantia de aval dos sócios, podendo ser solicitadas garantias adicionais.
O dinheiro dessa linha de crédito provém do PIS e de recursos da própria
CEF.
Para investimentos fixos com capital de giro, o PROGER Empresa
oferece duas faixas de financiamento. A faixa I financia valores de até R$
30 mil, com taxa de 4% a.a + TJPL. O prazo é de até 36 meses com até
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06 meses de carência. A faixa II financia valores de até R$ 50 mil, com
taxa de 5% a.a + TJPL. O prazo é de até 48 meses com carência de 06
meses. Os recursos dessa linha de crédito provêm do Fundo de Amparo
ao Trabalhador FAT. A CEF exige a apresentação de um projeto para
análise da solicitação de financiamento.
2.1.3 FALTA DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL E FINAN-CEIRA
POR PARTE DAS MPES
Ser um empresário é o sonho de boa parte dos brasileiros. Segundo
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
(2004), 38% das empresas ativas, que participaram de uma pesquisa
realizada com empresas de todo o Brasil, foram constituídas pela intenção
de ter o próprio negócio. Tal fato decorre do espírito empreendedor dos
brasileiros, pois, de acordo com a pesquisa da Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking dos países com
maior número de empreendedores dentre os 37 países analisados em
2006.
Para manter o próprio negócio, todavia, é necessária a organização
contábil e financeira da empresa. Essa organização é base para tomada
de decisão gerencial, pois, por seu intermédio, o empresário poderá ter
maior conhecimento da atividade da empresa.
Além disso, a boa ordem contábil e financeira facilita também a
análise no acesso ao crédito, uma vez que os dados mantidos com regularidade pelo empresário são fonte de avaliação por parte das instituições
financeiras. A realidade da micro e pequena empresa, porém, segundo
o SEBRAE, mostra que 7% dos empresários apontam a falta de conhecimentos gerenciais como principal dificuldade na condução das atividades, embora ocorram críticas quanto à carga tributária elevada e à
falta de recursos, que contribuem expressivamente para a atual situação.
Para Iudícibus e Marion (2000, p.20), “muitas vezes a célula cancerosa
não repousa naquelas críticas, mas na má gerência, nas decisões tomadas
sem respaldo, sem dados confiáveis”.
É indispensável utilizar alguns instrumentos que permitam acompanhar o dia-a-dia de uma empresa ou de um negócio. A Contabilidade
é fundamental para o controle e continuidade da empresa. Consoante
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Crepaldi (1998, p. 18), “a Contabilidade Gerencial (...) é voltada para a
melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, através de um
adequado controle dos insumos por um sistema de informação gerencial”.
A falta de conhecimentos mínimos de Contabilidade e Administração
por parte dos empresários pode levar ao fechamento da empresa em um
curto espaço de tempo.
Os controles gerenciais primordiais e indispensáveis a uma empresa são:

.
.
.
.
.

acompanhamento de vendas.
controle de estoque.
acompanhamento das despesas de funcionamento do
negócio.
demonstração do resultado do mês e do exercício.
fluxo de caixa previsto.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Para execução deste trabalho, foi realizada inicialmente uma
pesquisa bibliográfica com o intuito de apreender maior conhecimento
sobre o tema, mediante as contribuições teóricas expressas em periódicos
e livros. Também foi realizada pesquisa documental em informativos das
instituições financeiras, do SEBRAE, bem como publicações em jornais
de grande circulação e em meio eletrônico.
Esta pesquisa é do tipo exploratória. Segundo Marconi e Lakatos
(2003, p.188), essa modalidade atende a três finalidades: “desenvolver
hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,
fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa futura mais precisa
ou modificar e clarificar conceitos”.
O método de amostragem utilizado neste trabalho foi a Amostragem Intencional, por intermédio da qual foram selecionadas as
empresas por acessibilidade, num total de 30 (trinta) empresas. As
organizações pesquisadas localizavam-se na região sul de Fortaleza,
entre os bairros de Maraponga, Parangaba e Montese.
Os instrumentos mais comuns para coleta de dados são o
questionário e a entrevista (SANTOS, 2002). Neste trabalho, foi utilizado
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como instrumento de pesquisa um questionário misto, composto de duas
partes. A parte I teve por escopo identificar o perfil das empresas. A parte
II objetivou medir: i) o grau de conhecimento das linhas de crédito de
financiamentos de longo prazo com capital de giro associado disponíveis
para micro e pequenas empresas; ii) as dificuldades de acesso a essas
linhas de crédito; iii) a necessidade de financiamentos de longo prazo
com capital de giro associado; e iv) a disposição das micro e pequenas
empresas em relação a esse tipo de financiamento.
4 RESULTADOS
4.1 PERFIL DAS EMPRESAS PESQUISADAS
Com o objetivo de traçar os perfis das 30 empresas que responderam o questionário, foram abordados os tópicos: setor da atividade,
porte, tempo de existência, se já fez algum financiamento, se atualmente
paga financiamento e se o contador pode ajudar na tomada de decisão
de financiamento.
Participaram da pesquisa empresas do segmento do comércio e
serviço, a saber:

.

.
.

comércio – madeireira, produtos de limpeza, floricultura e
artesanato, loja de roupas femininas, loja de moda íntima,
lanchonete, material de construção, bombons e artigos para
festa, motocicletas e motonetas, mercadinho, padaria e
confeitaria, armarinho e papelaria, roupas infantis, produtos
em couro, produtos farmacêuticos;
serviço – Curso de idiomas, locadora de DVD, salão de
beleza, gráfica, clínica veterinária, transportadora, projetos
e construções elétricos civis e hidráulicos, encadernação,
informática, terceirização de mão-de-obra; e
misto – telefonia celular, auto-peças e mecânica, peças para
máquinas de costura, antenas parabólicas.

Das empresas que responderam ao questionário, metade pertence ao
setor do comércio. O setor do serviço representa 37% das empresas e
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ainda 13% atuam nos dois setores simultaneamente. Quanto ao tempo de
existência, foi observado que 33% das empresas estão no mercado entre
6 e 10 anos, seguidas das que têm entre 3 e 5 anos (20%). Isso mostra
que elas conseguiram superar o período de mortalidade que se concentra
nos 2 primeiros anos. Encontravam-se nesta faixa, menos de 2 anos, 23%
das empresas. No geral, são empresas jovens, visto que somente 17%
têm entre 11 e 15 anos e 7% mais de 15 anos.
Para medir a utilização de recursos de terceiros, as empresas foram
questionadas sobre a aquisição de financiamentos. A maior parte (67%)
relata nunca ter feito nenhum tipo de financiamento. Das empresas que
fizeram financiamento, somente 10% optaram pelo financiamento de
curto prazo e 23% pelo de longo prazo. Foi possível observar que, das
que fizeram algum tipo de financiamento, 80% estão no intervalo entre
3 e 15 anos de existência, indicando que o tempo de mercado pode
influenciar no acesso ao crédito.
A participação do profissional de Contabilidade no auxílio à tomada
de decisão de financiamento foi avaliada pelas MPE como negativa
(60%). Quando perguntado acerca do conhecimento do profissional
contábil sobre este assunto, alguns empresários externaram insatisfação
com ele, intitulando-o “contador basicão”. Outros empresários não
consultam a opinião do contador nas decisões da empresa, por não
saberem se ele poderia ajudar (7%). Nesta pesquisa, 33% das MPE
afirmaram ter a ajuda do contador na tomada de decisão.
4.2 CONHECIMENTO DAS LINHAS DE CRÉDITO
O questionário mencionou 6 (seis) linhas que oferecem financiamento
de longo prazo para MPE: Cresce Nordeste (BNB), PROGER empresa
(CEF), Giro Caixa (CEF), Giro Rápido (Banco do Brasil), MIPEM (Banco
do Brasil) e BNDES Automático. Para saber o nível de conhecimento das
linhas de crédito, para cada linha foi dado, individualmente, as opções:
ouviu falar, buscou informações no banco, conhece condições, taxas e
prazos, tentou fazer este financiamento e jamais ouviu falar.
Assim, 53% das empresas afirmaram ter ouvido falar no Cresce
Nordeste. Nota-se, no entanto, que poucas empresas buscam maiores
informações sobre as linhas de crédito, sendo que 7% procuraram mais
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informações no BNB, 3% na CEF e Banco do Brasil.
Com relação ao conhecimento das condições, taxas e prazos das
linhas mencionadas, a pesquisa mostrou que 10% afirmaram conhecer
detalhes da linha BB Giro-Rápido e somente 3% do BNDES Automático.
Das empresas que tentaram fazer um algum dos financiamentos, 17%
buscaram a linha Giro Caixa, 13% a linha BB Giro-Rápido.
O percentual de empresas que afirmou jamais ter ouvido falar nas
linhas de créditos citadas foi elevado, pois 30% nunca ouviram falar no
Cresce Nordeste, 63% da linha do Proger-empresa, 47% na linha Giro
Caixa, 33% no BB Giro-Rápido, 63% na linha MIPEM e 50% dizem
nunca ter ouvido falar no BNDES Automático.
É relevante registrar o fato de que, do percentual das empresas
que nunca ouviram falar nas linhas de créditos para MPE, alguns
empresários comentaram que há pouca ou nenhuma divulgação
destas. Isso pode indicar o desinteresse dos bancos pela concessão
de financiamentos às MPEs.

Gráfico 2: Conhecimento das linhas de crédito.
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.3 DIFICULDADES DO ACESSO AO CRÉDITO
Na pesquisa, foi perguntado o grau de dificuldade com relação aos
principais obstáculos aos financiamentos, medidos na seguinte escala:
Não dificulta, dificulta pouco, dificulta ou dificulta muito. Assim, 47%
dos pesquisados apontaram como entrave que dificulta muito o acesso
ao crédito a falta de fiador ou de garantias reais. Com relação a falta de
relacionamento com os bancos, 33% responderam ser é um ponto que
também dificulta o acesso a recursos de terceiros.
A maioria das empresas (67%) respondeu que o planejamento
gerencial não dificultaria o acesso ao crédito, caso a empresa fizesse
um financiamento de longo prazo. Tal percentual pode evidenciar a
possibilidade de que essas empresas não utilizam e demonstram pouca
importância ao controle gerencial. 57% dos empresários afirmaram não
ter receio de assumir um compromisso de longo prazo. Dentre outros
fatores citados pelos empresários, destacam-se a falta de esclarecimentos
nos bancos sobre as linhas de crédito e a forma de análise da MPE, por
ser feita de forma generalizada. Segundo os empresários, os bancos
deveriam analisar as MPE caso a caso.

Gráfico 10: Dificuldades do acesso ao crédito.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.4 NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO PARA MPE
No tocante à necessidade de um financiamento de longo prazo
com capital de giro associado, 20% das empresas informam que não têm
necessidade desse tipo de financiamento e 10% expressam ter um pouco
de necessidade. 57% das empresas pesquisadas, no entanto, reconhecem
a necessidade deste tipo de financiamento e 13% necessitam muito.
O percentual das empresas que revelam ter alguma necessidade
de financiamento de longo prazo com capital de giro associado confirma
a característica peculiar das MPEs, que é a necessidade de crescimento
para continuar o negócio e poder concorrer de forma eqüitativa com as
grandes empresas.

Gráfico 8: Necessidade de Financiamento de
longo prazo com capital de giro.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 DISPOSIÇÃO DA MPE AO FINANCIAMENTO
Identificada a necessidade de um financiamento para as MPE;
perguntou-se sobre a disposição da MPE para tomar recurso de terceiro
em longo prazo. A pesquisa mostrou que 53% das empresas estariam
dispostas a adquirir um financiamento de longo prazo, 17% estariam
muito dispostas e 10% estariam pouco dispostas. 20%, porém, não
estariam dispostas ao financiamento. Nestes casos, embora o empresário
necessite de recursos, não se dispõem ao financiamento pelo demorado
processo de análise do crédito ou pelo receio de endividamento.
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Gráfico 9: Disposição ao financiamento de longo
prazo com capital de giro
Fonte: Elaborado pelo autor.

5 CONCLUSÕES
As micro e pequenas empresas em geral enfrentam muitos
problemas, dentre os quais a carga tributária elevada, a falta de preparo
técnico e gerencial do empresário e a dificuldade do acesso crédito.
A pesquisa procurou identificar quais são as principais dificuldades
encontradas pela MPE com relação ao acesso a financiamento de longo
prazo e com capital de giro associado.
Concluiu-se que a MPE necessita de financiamento de longo
prazo com capital de giro associado. As empresas estão dispostas ao
financiamento, confirmando com isto que as MPEs, têm que crescer
tanto econômica quanto estruturalmente. Os empresários, no entanto,
têm pouco conhecimento sobre as linhas de crédito. Apesar de estas
estarem disponíveis, contudo, não existe preocupação das instituições
financeiras em divulgá-las.
Dentre as linhas abordadas na pesquisa, a que apresentou maior
percentual de conhecimento por parte dos empresários foi o Cresce
Nordeste, do BNB. De fato, esta linha, ao contrário das demais, é bem
divulgada nos meios de comunicação, inclusive com destaque em vários
pontos da cidade de Fortaleza, com fácil visualização.
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Foram investigados os principais motivos que dificultam o acesso
ao crédito. Na opinião dos empresários, a exigência de garantias reais é
um dos fatores que mais inviabiliza a aquisição de um financiamento. Na
verdade, alguns empresários até possuem bens que podem ser dados em
garantia, mas os bancos, segundo os empresários pesquisados, avaliam
muito por baixo.Também foi evidenciado, no que tange aos controles
gerenciais, o fato de que as empresas pouco os utilizam no seu cotidiano,
fato que chamou a atenção quando os empresários afirmaram não ser um
ponto que dificultasse o acesso ao crédito.
Os empresários revelaram ter dificuldade no relacionamento com
os bancos. Segundo vários deles, essa dificuldade tem início desde as
tentativas para abrir uma conta-corrente.
Dessa forma, percebe-se que os órgãos de fomento ao
desenvolvimento das MPEs precisam investir na divulgação das linhas
de crédito específicas em parceria com as instituições financeiras.
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MECANISMOS DE FINANCIAMENTO
ÀS EXPORTAÇÕES: O ACESSO DAS
EMPRESAS EXPORTADORAS CEARENSES

Ana Tely Linhares Rodrigues
Augusto Marcos Carvalho de Sena

RESUMO – O presente estudo aborda um dos aspectos relevantes no
processo de internacionalização e incremento das exportações de um país:
os mecanismos de financiamento. Visto que a penetração dos mecanismos
de crédito a produtos da pauta de exportação é constan-temente citada
como fator restritivo ao incremento das exportações brasileiras, a
presente pesquisa acolheu a seguinte hipótese: o grau de utilização dos
mecanismos de financiamento às exportações pelas empresas cearenses
é pequeno, se comparado ao volume total de exportações do Estado do
Ceará. A metodologia utilizada contemplou a análise de indicadores de
desempenho das principais linhas de crédito às exportações de empresas
cearenses no período 2000-2003. Os dados secundários usados foram
obtidos junto aos principais órgãos gestores das linhas de crédito: Banco
do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e Banco Central do Brasil (BACEN). Os resultados
confirmam a hipótese apresentada na pesquisa, isto é, que o grau de
penetração dos mecanismos de financiamento às exportações de empresas
cearenses é pequeno. Evidencia-se também a existência de deficiências
na consolidação e sistematização de informações sobre o histórico de
crédito voltado para o fomento das exportações no Brasil.
Palavras-chave: fontes de financiamento às exportações, empresas
exportadoras do Ceará, linhas de crédito.
ABSTRACT – The article investigates one of the relevant aspects of
1
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técnicos e administrativos dos principais mecanismos de financiamento
às exportações existentes no Brasil.
A metodologia utilizada compreendeu a análise de como é definida
e estruturada cada linha de financiamento às exportações existente no
Brasil. A pesquisa descritiva, sob a forma de estudo exploratório, usou
dados secundários levantados junto aos órgãos gestores das principais
linhas de financiamento às exportações: Banco do Brasil (linha de
financiamento PROEX); Banco Central do Brasil (linhas de financiamento
ACC/ACE) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(linha de financiamento BNDES-Exim ).
O trabalho parte da hipótese de que o grau de utilização dos
mecanismos de financiamento às exportações pelas empresas cearenses
é pequeno, se comparado ao volume total exportado no Estado.
2

PRINCIPAIS LINHAS DE FINANCIAMENTO ÀS EXPORTAÇÕES NO BRASIL

O financiamento às exportações deve ser entendido como um
mecanismo de crédito que possibilita a obtenção de recursos financeiros em
condições favoráveis aplicáveis ao tipo de negócio da empresa exportadora.
Além disso, atende a uma possível necessidade de prazo, para a empresa
exportadora, até que o importador faça o pagamento devido à exportação
realizada, sem prejuízo ao fluxo de caixa da empresa doméstica.
Existe uma série de opções de financiamento às exportações,
diferenciáveis por prazo, origem dos recursos, momento da contratação
e destinação dos recursos. Quanto ao prazo, os financiamentos podem
ser classificados de curto prazo, assim considerados os empréstimos com
prazo máximo de 180 dias para pagamento, ou de longo prazo, referentes
aos empréstimos com prazo superior a 181 dias. Quanto à origem
dos recursos, podem eles ser oriundos de recursos próprios, quando o
exportador financia o seu capital de giro, ou de recursos de terceiros,
quando os recursos são fornecidos pelo importador, pelo governo ou por
alguma instituição financeira. Com relação ao momento da contratação, o
financiamento pode ser concedido na fase anterior à exportação, também
conhecida por fase pré-embarque, ou após a exportação, chamada pósembarque. No tocante à destinação dos recursos, os financiamentos às
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the internationalization process of a country’s exports augmentation:
the exports financing mechanism. Since the penetration of the credit
mechanism to exporting products is always cited as a constraint to
increase Brazilian exports, the article pursues the following hypothesis: the
utilization degree of the export financing mechanism by Ceara’s exporting
firms is low as compared to the total flow of exports of the Ceara state.
The methodology uses performance indicators of the main lines of export
credit accessed by local firms in the 2000-2003 period. The data set comes
from government agencies which manager the main lines, such as Banco
do Brasil (BB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e Banco Central do Brasil (BACEN). The results confirm the
formulated hypothesis, i.e., that the degree of export credit penetration by
Ceara’s exporting companies is low. The evidence shows that there are
shortcomings on consolidating and systematizing relevant information on
volumes of the credit report issued to promote Brazil’s exports.
Key words: export credit sources, exporting firms of Ceara, financing
exports in Ceara.
1 INTRODUÇÃO
Um dos aspectos fundamentais para alavancar as exportações
brasileiras é a existência de crédito. Segundo Blumenschein (2002), o
sistema de financiamento aparece como aspecto vital para a política de
promoção às exportações de qualquer país. Como reflexo da elevada
influência que os financiamentos exercem sobre as exportações,
pode-se afirmar que, em alguns casos, a mercadoria exportável em si
assume apenas posição de simples subproduto. A existência ou não de
financiamento é que definirá a concretização do negócio.
Assim, uma pergunta relevante a ser feita é: as empresas
expor-tadoras cearenses, como forma de alavancar seus negócios
internacionais, têm tido acesso aos mecanismos de financiamento às
exportações? O objetivo geral do estudo é, portanto, analisar a existência
dos mecanismos de financiamento às exportações e o uso destes pelas
empresas expor-tadoras cearenses. Além disso, analisam-se os aspectos
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tuição financeira no Exterior efetua o pré-pagamento da exportação,
ou seja, antecipa ao exportador o pagamento de até 100% do valor da
exportação em moeda estrangeira. O risco de o exportador não embarcar
a mercadoria é coberto, normalmente, por uma garantia dada por um
banco brasileiro (Refundment Bond).
Após recebimento da garantia, o banqueiro no Exterior efetua
o pré-pagamento da operação, enviando o recurso externo (funding)
para o exportador brasileiro através de um banco autorizado a operar
com câmbio. Posteriormente, a empresa nacional exportadora terá que
efetuar o pagamento dos juros relativos à operação. Uma vez embarcada
a mercadoria, o importador estrangeiro efetuará o pagamento devido
diretamente ao banqueiro financiador no Exterior.
O pré-pagamento pode ser concedido com antecedência de até 360
dias da data do embarque da mercadoria. Este prazo pode ser dilatado
mediante prévia autorização do BACEN. Segundo Blumenschein (2002),
o crescimento do uso do pré-pagamento na evolução do crédito para
exportação decorreu da maior liberalização da conta capital que passou
a vigorar no Brasil após 1995.
O BNDES-Exim Pré-Embarque é um crédito disponibilizado
pela Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) visando
a financiar a produção nacional de bens destinados à exportação, exceto
alguns poucos produtos de menor valor agregado. O financiamento é
de até 100% do valor FOB (free on board), abreviação utilizada nos
contratos de comércio marítimo internacional, indicando que o preço
da mercadoria inclui somente as despesas necessárias para realizar o
embarque, porém sem frete e seguro, excluído-se também a comissão
de agente e eventuais pagamentos antecipados.
O BNDES – Exim oferece ao exportador três modalidades de
financiamento: i) Pré-Embarque, fornecendo capital de giro para a
produção de bens a serem exportados no prazo máximo de 30 meses;
ii) Pré-Embarque de Curto Prazo, fornecendo capital de giro para a
produção de bens a serem exportados no prazo máximo de 6 meses; e
iii) Pré-Embarque Especial, fornecendo capital de giro para empresa que
se comprometa a exportar em um período de 12 meses.
No caso de empresas exportadoras capitalizadas, que não
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exportações podem ser destinados tanto à empresa exportadora vendedora
nacional (supplier’s credit) como ao importador comprador externo
(buyer’s credit).
No caso das empresas exportadoras nacionais necessitarem de
capital de giro na fase de produção, ou fase pré-embarque, são oferecidas
as seguintes modalidades de financiamento: i) ACC (Adiantamento sobre
Contrato de Câmbio) Pré-Pagamento; ii) BNDES-Exim Pré-Embarque;
iii) BNDES-Exim Pré-Embarque Curto Prazo e iv) BNDES-Exim PréEmbarque Especial.
O ACC consiste na antecipação parcial ou total do valor da exportação.
O financiamento é concedido em moeda nacional, pelo valor equivalente à
respectiva moeda estrangeira. O embarque da mercadoria exportada para
o Exterior e seu respectivo pagamento pelo importador ocorrerão no
futuro, dentro dos prazos definidos pela legislação. Esta modalidade de
financiamento às exportações foi criada em meados da década de 1970,
em meio ao esforço exportador empreendido no período exportar é o
que importa e vem sendo muito utilizada no mercado de crédito para
exportação brasileiro. Segundo o Departamento de Câmbio do BACEN
(2002), 60% das exportações brasileiras nos últimos anos utilizam essa
modalidade de captação de recurso. Atualmente o ACC tem como base
legal a Circular nº 2.231, de 25/09/1992, do BACEN.
O objetivo desta modalidade de financiamento é proporcionar ao
exportador brasileiro recursos antecipados, para que possa arcar com as
despesas decorrentes do processo de produção da mercadoria a ser vendida
no Exterior. Os financiamentos sob a forma de ACC têm, atualmente,
seu prazo máximo fixado pelo BACEN em até 360 dias antes da data do
embarque da mercadoria a ser exportada.
Forma alternativa ao ACC é a obtenção antecipada de recursos, sem
contrapartida de dívida de natureza financeira, por meio do pagamento
antecipado da exportação pelo importador estrangeiro. Neste caso, o
exportador liquidará a antecipação com a exportação das mercadorias,
sem necessidade de remessa financeira no futuro. Pelo risco que impõe
ao importador estrangeiro, esse tipo de operação é pouco utilizado,
ocorrendo apenas em situações especiais.
O mais ordinário é a estrutura de financiamento onde uma instiRevista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008
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Import Bank of Japan,(atual Japan Bank for International Cooperation);
e na Alemanha, com a implantação em 1948 do Kreditanstallt für
Wierderaufbau. Todos estes organismos têm como principal objetivo
promover o intercâmbio com outros países, mediante fornecimento de
uma linha de crédito para financiar exportações e importações.
O PROEX é a única linha de crédito totalmente financiada pelo
Governo brasileiro por meio de recursos do Tesouro Nacional previstos
no orçamento geral da União. Isso permite uma interferência direta
até mesmo na escolha dos setores e produtos exportáveis elegíveis,
relacionados nas portarias do Ministério do Desenvolvimento Indústria e
Comércio (MDIC) - Portarias nº 374 e nº 375, de 21/12/1999, e Portaria
nº 58, de 16/04/2002.
A relação dos produtos exportáveis elegíveis engloba, atualmente,
a quase totalidade da pauta das exportações brasileiras. É admitida,
ainda, a inclusão de partes e peças não elegíveis, desde que exportadas
conjuntamente com os respectivos bens elegíveis. O somatório dessas
partes e peças, entretanto, não poderá exceder a 20% do total dos bens
exportáveis elegíveis.
Existem duas modalidades de operações do PROEX: i) PROEXFinanciamento e ii) PROEX-Equalização. Na modalidade PROEXFinanciamento, o prazo da operação poderá variar de 60 dias a 10
anos, após o embarque. No que se refere às exportações de serviços, os
prazos serão fixados, caso a caso, pelo Comitê de Crédito à Exportação
(CCEx). Os pagamentos serão semestrais, consecutivos e de igual
valor. Nas operações de até 180 dias, é permitida a emissão de saque
único, englobando principal e juros (por conta do exportador). A parcela
financiada é de até 85% do valor da exportação, em qualquer termo
(excluída a comissão de agente, se houver), sendo que 15% serão pagos
a vista. Pode chegar até 100%, nas exportações com prazo de pagamento
de até 2 anos, em qualquer termo (excluída a comissão de agente, se
houver), limitada a US$ 10 milhões anuais por empresa, dentro do ano
civil. Em ambos os casos, para se habilitar ao percentual máximo, o índice
de nacionalização de mercadorias deverá ser igual ou superior a 60%.
A taxa de juros praticada pelo PROEX é também, assim
como na maioria das operações de financiamento às exportações, a
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necessitam de capital de giro para produzir os produtos exportáveis,
mas que tencionam conseguir recursos para financiar a fase de comercialização pós-embarque com taxas mais baixas do que as praticadas
no mercado nacional, são oferecidas as seguintes modalidades de
financiamento: i) ACE (Adiantamento sobre Cambiais Entregues); ii)
BNDES-Exim Pós-Embarque; e iii) PROEX.
Da mesma forma que o ACC, o ACE consiste na antecipação
parcial ou total do valor da exportação, mediante financiamento em moeda
nacional equivalente ao respectivo valor em moeda estrangeira. O ACE
assemelha-se, em muito, ao tradicional desconto de título no mercado
interno brasileiro. Esta modalidade tem por base o desconto cambial
ou saque representativo da operação de exportação. Por se tratar de um
desconto de título de crédito cambial, a negociação com o banco doméstico
é feita mediante cessão, pelo exportador, do respectivo endosso a favor do
banco ou à ordem deste. O ACE pode ser concedido em prazo de até 180
dias após o embarque da mercadoria, limitado-se esse prazo ao pagamento
da exportação, ou seja, ao de vencimento da letra de câmbio.
Da mesma forma que o BNDES-Exim Pré-Embarque, o BNDESExim Pós-Embarque é um programa disponibilizado pela FINAME.
Como, porém, a mercadoria já foi embarcada, ocorre o refinanciamento
ao exportador dos títulos representativos da exportação de bens de
origem nacional. Na prática, o exportador recebe a vista o montante de
até 100% do valor da exportação, em qualquer termo pactuado. O prazo
de financiamento varia de 60 dias a 12 anos, dependendo da mercadoria
exportável e do valor da exportação. A taxa de juros usada pelo BNDESExim é a LIBOR (London Interest Offered Rate), mais 1% a.a., nas
operações garantidas por instituições financeiras credenciadas.
Já o PROEX é um programa de financiamento às exportações do
Governo Federal. Criado pela Lei nº 8.187, de junho de 1991, tem por
objetivo proporcionar às exportações brasileiras de bens e serviços condições
de financiamento equivalentes às do mercado internacional, a exemplo de
financiamentos disponibilizados por países desenvolvidos. O modelo do
PROEX é bastante semelhante aos programas de financiamento às exportações
de países ricos, tais como os utilizados nos Estados Unidos desde 1934, quando
foi criado o EXIMBANK; no Japão, com a criação em 1950 do ExportRevista da FA7, vol. 6, n. 1 / janeiro – julho de 2008
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crédito ou financeiros, inclusive agências de bancos brasileiros, cujos
estatutos possibilitem a concessão de crédito sob qualquer forma de mútuo
interesse. A equalização do Tesouro Nacional consiste no pagamento,
diretamente ao tomador/financiador, de parte dos encargos financeiros de
captação, reduzindo assim o custo final da linha de financiamento. Desta
forma, as instituições financeiras são incentivadas a tomar recursos no
Exterior para financiar exportações, multiplicando a oferta de crédito.
3 USO DAS PRINCIPAIS LINHAS DE CRÉDITO PELAS EMPRESAS EXPORTADORAS DO BRASIL E CEARÁ
São apresentados a seguir os indicadores de desempenho dos
principais mecanismos de crédito às exportações analisados na seção 2.
Enfatiza-se o uso das linhas de financiamento pelas empresas cearenses
no período 2000-2003. A análise centra-se nos recursos do PROEX e do
BNDES-Exim (públicos) e nos fundos do ACC/ACE (privados). Os dados
foram obtidos junto aos órgãos gestores destas linhas de financiamento:
BB, BNDES e BACEN.
3.1 USO DO PROEX E O ACESSO AO CRÉDITO PELAS EMPRESAS EXPORTADORAS DO BRASIL E CEARÁ
Os recursos do PROEX são orçamentários, atuando o Banco do
Brasil como agente financeiro da União, responsável pelo gerenciamento
e repasse dos recursos às empresas exportadoras brasileiras. Ao contrário
do BNDES-Exim, que possui recursos de fundos públicos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), a questão do funding do PROEX caracterizase pelas incertezas envolvidas no negócio e aprovação dos orçamentos da
União. Essas incertezas, entretanto, são inerentes ao processo orçamentário
ligado à liberação de recursos públicos, conseqüência de leis orçamentárias
implantadas em cenários macroeconômicos de estabilidade fiscal e
monetária, que passaram a predominar no Brasil a partir de 1994.
Como mostra a tabela 1, o orçamento geral da União, no período
2000-2003, alocou para o PROEX cerca de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 4,25
milhões para a modalidade PROEX-Financiamento e R$ 4,25 milhões para
a modalidade PROEX-Equalização.
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LIBOR (London Interbank Offered Rate), aplicável para o período do
financiamento, podendo ser fixa ou variável. No caso da taxa fixa, os
juros são preestabelecidos para todo o prazo de financiamento, vigente
na data do embarque ou do faturamento dos bens e serviços.
Os principais benefícios do PROEX-Financiamento para os
exportadores são os seguintes: i) recebimento a vista com taxas de juros
compatíveis com o mercado internacional. No caso do exportador
negociar com o importador uma taxa de juros acima da LIBOR, o que
exceder a LIBOR será repassado ao exportador; ii) preço competitivo,
permitindo ao exportador adequar seu preço à redução do custo
financeiro; iii) redução do custo da mercadoria, o que pode compensar
os custos de abertura da carta de crédito, pelo importador; iv) maior
margem operacional, pois não impacta no limite de crédito do exportador
no banco, permitindo a realização de outras operações (O BACEN,
por meio da Circular nº 2.825, de 24/06/1998, criou a possibilidade de
encadeamento das operações de ACC com as operações do PROEX –
Financiamento, ou seja, as operações de ACC passaram a ser passíveis de
liquidação mediante utilização de recursos do PROEX-Financiamento);
e v) maior agilidade e melhor competitividade no mercado internacional,
em razão do prazo a ser concedido ao importador, não havendo cobrança
de taxa de administração.
Na modalidade PROEX-Equalização, as instituições financeiras
são as responsáveis pela concessão do financiamento ao exportador ou
ao importador. É, portanto, uma modalidade que, nos casos de captação
externa, está sujeita às oscilações das taxas de juros do mercado financeiro
internacional. Cabe ao Tesouro Nacional pagar às instituições financeiras
a equalização de juros suficientes para tornar os encargos financeiros
compatíveis com os praticados internacionalmente.
Em decorrência, são beneficiários da equalização as instituições
financeiras ou de crédito provedoras dos recursos de financiamento.
No Brasil, tais instituições são os bancos múltiplos, comerciais, de
investimento, de desenvolvimento e a Agência Especial de Financiamento
Industrial (FINAME/BNDES) e, no Exterior, os estabelecimentos de
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Tabela 1: Dotação Orçamentária do PROEX (R$ Mil).
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).

Pode-se também observar, pela análise da tabela 2, a consolidação
do programa pelo crescimento do número de exportadores no período
1994-1998, usando fundos do PROEX (embora a linha de financiamento
tenha sido criada em 1991, sua real efetivação aconteceu a partir de
1994). Como, porém, a dotação orçamentária do PROEX é contabilizada
em reais e as exportações são realizadas em dólares dos EEUU, com a
maxidesvalorização do real em janeiro de 1999, os recursos do mecanismo
reduziram-se, afetando o número de exportadores beneficiados, como
evidencia a tabela 2.

Tabela 2: Número de Exportadores Beneficiados pelas Linhas PROEX .
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).
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A tabela 3 detalha o desempenho brasileiro do PROEX,
desagregado pelo porte das empresas beneficiadas. As micro, pequenas e
médias empresas, juntas, obtiveram a maioria das operações do programa
no período 2000-2003 (média de 76%). Isto equivale a quase 74% das
empresas exportadoras beneficiadas pelo programa no período sob
análise. O percentual médio de grandes empresas foi de 26%. Ressalta-se
que o programa, a partir de dezembro de 2002, passou a não contemplar
empresas com faturamento acima de 60 milhões/ano, o que justifica a
queda na quantidade no número de grandes exportadores, que passou de
325 em 2002, para 58 em 2003. Apesar do elevado percentual das micro,
pequenas e médias empresas, o valor das exportações dessas empresas
representou, na média do período, apenas 18,5% do total, enquanto as
grandes empresas tiveram, em contrapartida, 81,5%. Esses números
mostram que o PROEX teve desembolsos concentrados nas grandes
empresas exportadoras do Brasil.

Tabela 3: PROEX - Indicadores de Desempenho das Empresas Brasileiras por
Tamanho* (2000-2003).
Fonte: Banco do Brasil (Vários Anos). *Faturamento até R$120 mil (microempresas); de R$120 mil a R$720 mil (pequena empresa); de R$720 mil a R$20
milhões (média); e acima de R$20 milhões (grande). Esse critério é baseado em
informações da Secretaria da Receita Federal.
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A tabela 4 mostra os principais indicadores do programa PROEX
para o Estado do Ceará no período 1999-2003. Segundo o Banco do
Brasil, órgão responsável pelos desembolsos desde a criação do Programa
em 1991, não foi realizada nenhuma operação na modalidade PROEXEqualização. O Estado realizou sua primeira operação na modalidade
PROEX-Financiamento em 1999, oito anos após o lançamento dessa
linha de financiamento em 1991, para uma grande empresa, que realizou
3 operações. Apenas a partir de 2000 uma pequena e uma média empresa
usaram o PROEX, representando 100% dos desembolsos neste ano. A
quantidade de operações, no entanto, não aumentou, pois foram realizadas
apenas 3 operações em 2000, igual ao ano anterior. Em 2001, dobrou o
número de empresas exportadoras usando esses recursos, passando de
2 para 4 a quantidade de exportadores beneficiados, sendo uma média e
três pequenas empresas. De 2001 para 2002, houve um salto de 4 para
7 empresas, representando aumento de 75% no número de empresas
exportadoras agraciadas com esse financiamento. Nesse período, 20012002, verificou-se também um incremento considerável no número de
operações, que passaram de 3 em 2000, para 21 em 2001. A quantidade
de exportadores não variou entre os anos de 2002 e 2003, permanecendo
no total de 7 exportadores. Em 2002, porém, as micro, pequenas e médias
empresas representaram 57% do total de empresas agraciadas com esse
tipo de financiamento, percentual que chegou a 100% em 2003.
Apesar do fato de que, a partir de dezembro de 2002, o Programa
PROEX tenha mudado o seu foco no tocante ao perfil das empresas
exportadoras tomadoras, restringindo mais e mais o crédito para empresas
com faturamento até R$ 60 milhões/ano, aconteceram ainda 2 desembolsos
para grandes empresas. Isto se justifica pelo fato de que a operação foi
aprovada em 2001, antes da Resolução CAMEX nº 33, de 16/12/2002, com
o desembolso, efetivamente, só acontecendo em 2002, quando a empresa
concretizou o embarque da mercadoria, uma vez que o financiamento
PROEX ocorre na fase pós-embarque.
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Tabela 2: Número de Exportadores Beneficiados pelas Linhas PROEX .
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).

Em 2002, a quantidade de operações do PROEX foi recorde –
sessenta – o equivalente a um incremento de quase 300% em relação ao ano
anterior (21 operações). Este número, entretanto, caiu significativamente,
em 2003, quando foram realizadas apenas 18 operações. Apesar da
quantidade de exportadores se haver mantido constante (7 empresas),
naquele ano nenhuma grande empresa foi beneficiada, o que justifica
a queda na quantidade de operações. As 7 micro, pequenas e médias
empresas, juntas, em 2003, não conseguiram superar a quantidade de
operações realizadas por apenas duas grandes empresas no ano de 2002.
No período 1999-2003, o PROEX desembolsou US$ 13,5 milhões
no Estado do Ceará. Em 1999, foram desembolsados apenas US$125
milhões, e isso para grande e única empresa. Em 2002 o total desembolsado aumentou consideravelmente, equivalendo a cerca de 1.250%.
Em parte, isso se justifica pelo fato de que, até 1999, o programa não era
conhecido pelas empresas, tendo sido realizado pelo Banco do Brasil,
em Brasília, um treinamento doméstico para gerentes de negócios
internacionais, visando à divulgação e venda da linha de crédito PROEXFinanciamento. Naquele ano, 1999, foi realizada a primeira operação
junto a uma grande empresa cearense, que, a título de experiência,
realizou 3 operações de valores pequenos, totalizando US$125 milhões.
Em 2001 e 2002, o montante dos valores desembolsados continuou
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aumentando: 74,5%, em 2001 e 132% em 2002. Já no ano de 2003, o
valor desembolsado diminuiu de US$ 6,8 milhões para US$1,7 milhão,
um decréscimo da ordem de quase 300%.
Em 2002, do total desembolsado, cerca de 78%, ou seja, US$5,3
milhões foi desembolsado para apenas 2 grandes empresas, o que
representa grande concentração neste segmento. Também, em virtude
da Resolução CAMEX nº 33, estas empresas não puderam ter acesso
ao financiamento em 2003, o que explica a redução drástica do total
desembolsado entre os anos de 2002 e 2003, passando o total do valor
exportado de US$ 6,8 milhões para US$ 1,7 bilhão.
Em média, no período 1999-2003, as grandes empresas exportadoras
do Ceará obtiveram a maioria das operações do PROEX, atingindo a média
de 52,4%. Apesar disso, das 21 empresas exportadoras beneficiadas, em
torno de 81% são micro, pequenas e médias empresas, que, juntas, ficaram
com US$7,7 bilhões, representando 57,5% do total desembolsado. Esses
números mostram que a linha de financiamento do PROEX no Estado
do Ceará teve seus desembolsos concentrados nas micro, pequenas e
médias empresas.
Observa-se na tabela 5 que, não obstante a pouca representatividade
da participação do PROEX no financiamento das exportações cearenses
no período 1999-2002, os números mostraram um incremento de 4.100%,
passando de 0,03% para 1,26%. Só, no ano de 2003, em virtude da já citada
Resolução CAMEX nº 33, este percentual caiu para 0,22%.

Tabela 5: Comparativo das Exportações Cearenses com o Total Financiado pelo
PROEX (1999-2003).
Fonte: Banco do Brasil S/A (Vários Anos).
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3.2 USO DO BNDES-EXIM E O ACESSO AO CRÉDITO DAS
EMPRESAS EXPORTADORAS DO BRASIL E CEARÁ
A tabela 6 mostra a evolução dos desembolsos do financiamento
BNDES-Exim no Brasil para o período 1999-2003. Percebe-se que, neste
período, os desembolsos duplicaram, passando de US$2,1 bilhões em 1999
para US$4 bilhões em 2003, confirmando a consolidação do programa.

Tabela 6: BNDES-Exim - Evolução dos Desembolsos Brasileiros (1999 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

A maior parte dos financiamentos está concentrada nos créditos
pós-embarque, que representaram, em média, em torno de 60% do
total financiado pelo programa no Brasil no período iniciado em 1999,
conforme mostra a tabela 7.

Tabela 7: BNDES-Exim - Desembolsos Brasileiros por Linhas de Financiamento
(1999 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

Os quadros 1 e 2 mostram, para o período 2000-2003, a distribuição
de desembolsos do BNDES-Exim, de acordo com o porte das empresas
exportadoras do Ceará, em número de operações e em valor financiado.
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Quadro 1: BNDES-Exim - Desembolsos a Empresas Cearenses por Número de
Operações (2000 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

A partir de 1999, o BNDES passou a adotar os parâmetros de
classificação do MERCOSUL para o porte das empresas, levando em
conta sua receita operacional bruta (ROB): micro e pequena – ROB de
até R$6 milhões; média – ROB entre R$ 6 milhões e R$35 milhões; e
grande – ROB acima de R$35 milhões. A partir de 2001, esses valores
inferiores e superiores foram alterados para R$9 milhões e R$45
milhões, respectivamente.
Como pode ser observado, o programa BNDES-Exim está fortemente
concentrado nas empresas exportadoras cearenses de grande porte.
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Quadro 2: BNDES-Exim - Desembolsos para Empresas Cearenses por Valor
Financiado (2000 a 2003).
Fonte: BNDES (Vários Anos).

O quadro 2 acima indica que a participação das grandes empresas
exportadoras do Ceará, no total das operações de todas as modalidades
de financiamento, foi, em média, de cerca de 80% para o período 20002003. Verifica-se que, na modalidade pós-embarque, apenas grandes
empresas tiveram acesso aos desembolsos. Nas linhas de crédito préembarque e pré-embarque especial, a concentração das operações
nas grandes empresas foi menos intensa, mas ainda bastante elevada,
atingindo 68,5% e 95%.
Do total de desembolsos, entre todas as várias modalidades de
financiamento, a participação das micro e pequenas empresas exportadoras cearenses cresceu em 2,2% entre 2000 e 2003. Também aumentou a média de participação das empresas de porte médio, de 6,3% em
2000, para 10,03% em 2003.
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3.3 USO DO ACC/ACE E O ACESSO AO CRÉDITO PELAS
EMPRESAS EXPORTADORAS DO CEARÁ
A tabela 8 mostra a evolução dos desembolsos das linhas
ACC e ACE no Estado do Ceará, no período 2000-2003. Do total de
16.358 operações de câmbio de exportação realizadas por instituições
financeiras privadas cearenses, 5.379 foram financiadas na modalidade
ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) e ACE (Adiantamento de
Cambiais Entregues), representando cerca de 33% dos recursos dessa
linha de financiamento.

Tabela 8: Câmbio de Exportação Contratado no Estado do Ceará (2000-2003).
Fonte: Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio - DECEC (Vários Anos) e
BACEN (Vários Anos).

Nesse período, foram desembolsados pelos bancos privados cerca
de US$481 milhões em ACC e ACE, equivalentes a quase 35% do volume
de câmbio de exportação contratado no Estado do Ceará. Observa-se
que a quantidade de empresas que utilizaram as duas modalidades de
financiamento vem diminuindo a cada ano. Passou de 36 empresas, no ano
de 2000, para 25 empresas, em 2003, ocorrendo, assim, um decréscimo
de 30,5% no período.
Um aspecto muito importante, ressaltado pelos números fornecidos
pelo BACEN, é que, apesar das exportações cearenses terem crescido
53,7% no período 2000-2003, passando de US$495 milhões para US$761
milhões, o volume de câmbio pronto (quando o exportador já entrega
a divisa no momento do fechamento do câmbio) e ACC/ACE (quando
ocorre uma antecipação financeira baseada numa promessa do exportador
entregar as divisas ao banco financiador, após o embarque futuro da
mercadoria) vem diminuindo ano a ano, passando de US$416 milhões
em 2000, equivalente a 84% do total exportado nesse ano, a US$274
milhões em 2003, equivalente a 36% do total exportado nesse ano. A
tabela 9, usando a última coluna da tabela 8, confirma esse resultado.
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Tabela 9: Relação Entre Exportações Cearenses e Câmbio Contratado no Ceará.
Fonte: SISCOMEX e SISBACEN (Vários Anos).

Isto pode ser explicado pelo fato de os dados referentes aos
fechamentos de câmbio serem capturados pelo sistema SISBACEN, por
meio da Unidade Federativa, onde a instituição financeira compradora
da moeda estrangeira realiza os registros de suas operações.
A maioria dos grandes bancos que operam no mercado de
câmbio de exportação no Ceará, como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú
e Sudameris, já centralizam seus registros de operações de câmbio em
matrizes fora do Estado. Assim sendo, uma dessas instituições financeiras,
apesar de estar situada geograficamente em Fortaleza-CE e atender
a empresário cearense, pode centralizar e registrar suas operações de
câmbio em São Paulo, por exemplo, passando tais operações a compor
os dados estatísticos da Unidade Federativa de São Paulo nas análises
dos dados referentes aos volumes de câmbio contratados. O Banco do
Brasil, apesar de centralizar em Salvador-BA, desde 2002, o registro das
operações de câmbio contratadas no Estado do Ceará, cataloga os dados
das duas modalidades de financiamento às exportações desse Estado em
separado. Assim, as tabelas 10 e 11 mostram o número de operações e
os valores mensais correspondentes aos volumes de recursos em ACC e
ACE concedidos para os anos de 2002 e 2003.
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Tabela 10: Operações de Financiamento ACC/ACE Contratados pelo Banco do
Brasil no Ceará em 2002.
Fonte: Banco do Brasil (2004).

Tabela 11: Operações de Financiamento ACC/ACE Contratados pelo Banco
do Brasil no Ceará em 2003.
Fonte: Banco do Brasil S/A (2004).

negócio.
Com relação à hipótese e o problema de pesquisa levantados, o
estudo confirma que os valores envolvidos nas operações de financiamento
às exportações de empresas cearenses, no período 2000-2003, são
inexpressivos, se comparados ao valor do volume total exportado pelo
Estado do Ceará nos anos desse período, cerca de U$2,3 bilhões. O PROEX
via Banco do Brasil, desembolsou U$13,3 milhões, correspondendo a
apenas 0,6% do volume total exportado pelo Ceará no período. A análise
dos recursos do BNDES foi disponibilizada em reais: os desembolsos
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Ao se analisar os dados do Banco do Brasil (2004), observa-se que
o volume de financiamento ACC/ACE cresceu 3,2%, de 2002 para 2003,
passando de US$68,9 milhões US$71 milhões. O número de operações
bancárias também aumentou, de 317 para 376. A quantidade de empresas,
entretanto, que utilizou este mecanismo de financiamento diminuiu de
28 para 25 entre 2002 e 2003.
Tanto os valores envolvidos como a quantidade de operações
mostram que o ACC é bem mais utilizado do que o ACE. Em 2002, o
valor financiado pelo Banco do Brasil, na modalidade ACE (US$1.9
milhões), representou apenas 2,9% do valor financiado com recursos
próprios (US$68,9 milhões). Em 2003, dos US$71 milhões financiados,
apenas US$ 1,2 milhão foi na modalidade ACE, correspondendo a 1,7%
do total. Com relação à quantidade de operações, em 2002, as de ACE
representaram 7,3% do total. Já em 2003, este percentual baixou para
3,2%.
4 CONCLUSÃO
O financiamento às exportações funciona como qualquer financiamento do mercado, observadas certas características próprias. Além
de servir de suporte para o período de produção das mercadorias exportáveis, o financiamento possui também o objetivo de possibilitar maior
competitividade aos produtos cearenses destinados ao mercado externo,
proporcionando, no momento da comercialização, condições ao vendedor
de oferecer melhores preços e prazos aos parceiros comerciais.
Há momentos em que o vendedor exportador pode necessitar
de recursos para uma dessas fases (produção e comercialização). Faz
parte, então, do dia-a-dia do empresário, acompanhar as opções e
oportunidades disponíveis no mercado econômico-financeiro, a fim de
suprir as fragilidades de seu fluxo de caixa e maximizar as opções para
geração de maior lucratividade.
Dessa forma, as empresas que atuam no comércio exterior deveriam
estar administrativamente preparadas para saber quando, onde e como
recor-rer aos financiamentos. Escolher bem o tipo de financiamento e
o momento certo de buscá-lo pode ser fator decisivo para o sucesso do
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o PROEX, que, pelo fato de ser um financiamento na fase pós-embarque,
não atende à maioria dos empresários exportadores, que demandam
crédito na fase pré-embarque.
As razões apontadas para a intervenção do Governo no mercado
de crédito às exportações estariam ligadas aos ganhos de uma política
industrial, resultantes do poder de mercado no comércio internacional,
além do aumento das divisas e da geração de emprego decorrentes do
aumento do volume de exportações. Uma estratégia de desenvolvimento
econômico, baseada na promoção de exportação, pode ser um fator que
estimule o engajamento do setor público a intervir mais ativamente no
mercado de crédito à exportação.
Desta forma, este estudo sugere que, para que os mecanismos
de financiamento às exportações atinjam bons resultados, a iniciativa
pública, via políticas apropriadas, deve incentivar a disseminação de
informações em duas frentes. Uma ligada a maior divulgação de todas
as linhas de crédito às exportações existentes no mercado brasileiro
para o setor produtivo, e a outra ao estabelecimento de instituições que
consolidem e sistematizem as informações sobre o histórico de crédito
voltado para o fomento às exportações.
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foram da ordem de R$660 milhões. Para efeito comparativo, ao se utilizar
da taxa média do câmbio nesse período (1U$ = R$2,50), essa cifra em
reais equivale ao desembolso de U$264 milhões, correspondente a 11%
das exportações cearenses. Quanto ao volume de financiamento nas
modalidades ACC/ACE, a pesquisa se mostrou comprometida, pois
os dados disponibilizados pelo Departamento de Capitais Estrangeiros
e Câmbio (DECEC) do Banco Central do Brasil não contemplam as
operações realizadas pelas empresas cearenses, mas sim as que foram
registradas por instituições financeiras em outros estados.
A performance individual dos mecanismos de financiamento às
exportações é muito importante para a avaliação do desempenho de
cada linha de crédito, mas não permite verificar a evolução do total de
crédito do sistema como um todo. É possível que haja sobreposição dos
mecanismos de crédito para uma mesma transação. Muitas transações
que utilizam o crédito pré-embarque com capital de giro (privado ou
público) usam, posteriormente, o financiamento pós-embarque (público)
para a venda no Exterior.
Portanto, a análise dos dados de volume agregado de crédito às
exportações não permite concluir sobre a existência de restrição ao
financiamento no Estado do Ceará.
Apesar do esforço governamental, durante toda a década de
1990, no sentido de inserir o setor público no sistema de financiamento
às exportações, as instituições privadas continuam sendo os principais
provedores de recursos, uma vez que a maior parte dos empréstimos
concedidos pelos mecanismos públicos ocorre na modalidade pósembarque, ou seja, apenas na fase de comercialização.
Sem dúvida, o Governo brasileiro está fazendo um esforço
significativo em termos de política de promoção comercial, objetivando
elevar os superavits da balança comercial. Ainda não foram verificadas,
porém, ações concretas e implementações de reavaliação e adequação
de políticas de financiamento às exportações, aspectos comumente
apontados em pesquisas junto a empresas exportadoras. Atualmente, a
única linha de crédito totalmente financiada pelo Governo, por meio de
recursos do Tesouro Nacional e prevista no orçamento geral da União, é
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DEPARTAMENTO JURÍDICO DE UMA
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RESUMO – Este artigo tem por objetivo apresentar um modelo de
apuração de resultado para o departamento jurídico das entidades, capaz
de originar informações que possam subsidiar a gestão desse departamento e contribuir para a otimização de seus resultados. Realizou-se uma
pesquisa descritiva em três grandes empresas cearenses que possuem o
departamento jurídico interno estruturado e ativo. O modelo proposto é
baseado nos conceitos da Gestão Econômica (GECON), com destaque
para o custo de oportunidade, a identificação dos preços de transferências
e da identificação e quantificação dos ganhos propor-cionados pelas
atividades do departamento jurídico. O GECON é um modelo gerencial
voltado para a eficácia da empresa, e foi desenvolvido por uma equipe de
pesquisadores com apoio da FIPECAFI, fundação ligada à Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
Palavras-chave: gestão, otimização, eficácia.
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às novas exigências legais ou para atendimento das reclamações de
terceiros, que porventura se sintam prejudicados pelas empresas, ou até
mesmo de empregados, que entendam que não estão sendo remunerados
de acordo com a legislação vigente.
Com isso, a existência da função jurídica (interna ou externa)
nas empresas é peça importante para sua continuidade, seja via
aconselhamento sobre as medidas a serem adotadas, mediante ações
corretivas sobre fatos ocorridos ou mesmo de estratégias a serem
implementadas de acordo com o cenário jurídico vigente.
Assim, segundo a premissa de que o departamento jurídico de uma
entidade, como seu componente, deve contribuir para torna-lá entidade
mais competitiva, acredita-se que é de suma importância a mensuração
dos seus resultados. Com isso, é relevante evidenciar tanto os impactos
das ações a ele inerentes, quanto a contribuição deste para o resultado
global da organização.
O presente estudo visa a estabelecer um modelo que determine
o resultado do departamento jurídico de uma entidade, levando em
consideração os fatores internos e externos que possam afetar a medição
desse resultado.
Pretende-se evidenciar não só o resultado do departamento
jurídico como centro de resultados de uma empresa, mas tem-se em vista
também demonstrar o impacto das atividades jurídicas de modo isolado,
como importante instrumento do direcionamento das ações financeiras,
contábeis e estratégicas.
Inicialmente foi caracterizado o setor a ser estudado, mostrado por
fatores como missão e modelo da gestão, apresentação das atividades e
divisões organizacionais do departamento, entre outros fatores.
Em seguida foi efetuado estudo com base em pesquisas bibliográficas em livros, revistas especializadas, artigos e documentos eletrô-nicos
disponibilizados na internet, complementado pelo desenvolvimento de um
modelo de apuração de resultados sobre as atividades do departa-mento
jurídico, com o objetivo de proporcionar maior entendimento da matéria.
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ABSTRACT – The objective of this paper is to present one counting result
model to organizations’ juridical department, able to generate information
that can subsidize the management process of this department and contribute
to optimize their results. We made one descriptive research in three big
Ceará’s enterprises that has an internal juridical department. The purposed
model is based in GECON’s concepts, with a focus to opportunity cost,
identification of the transfer prices and identification and quantification the
profits offered by juridical department activities. The GECON is a management model to enterprise’s efficacy, and was developed by a researcher
team with FIPECAFI’s support, that is one foundation into Faculty of
Eco-nomy, Administration and Accounting of São Paulo University.
Key words: administration, optimization, efficacy.
1 INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a economia mundial foi alvo de imensas
transformações, a maioria delas advindas da globalização dos mercados.
A também chamada “Era da Informação” trouxe a necessidade de
decisões cada vez mais rápidas, já que as informações não encontram
mais obstáculos de tempo ou de espaço.
Essas mudanças convergem num ponto: exigem um comportamento de maior competitividade das sociedades empresariais, instandoas a adotar atitudes estratégicas e a repensar suas atividades. Assim as
empresas necessitam de instrumentos que possibilitem o acompanhamento dos resultados e permitam que os gestores possam tomar decisões.
Nesse sentido, em virtude da necessidade de informações acertadas e oportunas para subsidiar as decisões, emerge a Contabilidade como
instrumento essencial à gestão das organizações. Para tanto, deve-se
compreender que o escopo das informações contábeis é bem mais amplo
do que aquele apresentado pela Contabilidade tradicional.
Em meio a esses acontecimentos, depreende-se que as organizações
estão inseridas em ambientes em constante modificação. Observa-se que
as leis regentes de suas atividades são alteradas com freqüência, bem
como o entendimento que o Poder Judiciário encerra sobre estas. Além
disso, é crescente a consciência dos indivíduos a respeito de seus direitos,
exigindo até mesmo uma consciência ambiental por parte das empresas.
Tudo isso afeta o desempenho das entidades, seja pela adaptação
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a eficácia do funcionamento do departamento jurídico, por isso, é
necessária a identificação de novos indicadores.
Divisão organizacional
Os departamentos jurídicos, ordinariamente, são divididos pelas
subáreas afetas a cada função desempenhada. Para simplificar o estudo, a
pesquisa se concentra nas áreas administrativa, cível, tributária e trabalhista.
A área administrativa é responsável pelo suporte operacional às
demais atividades do departamento, sendo-lhe atribuídas as atividades
inerentes ao recebimento dos documentos, à pesquisa das modificações
veiculadas nas publicações oficiais do governo, à contratação de empresas
especializadas no acompanhamento de prazos judiciais, ao controle das
datas de audiência onde devem comparecer os representantes da empresa,
bem como pelo desenvolvimento de toda e qualquer atividade de suporte
material de que necessitem as demais áreas.
A área trabalhista é responsável pela consultoria na área respectiva e
também na previdenciária, assessorando, principalmente, a área de recursos
humanos na contratação e no desligamento de empregados, atuando,
também, no âmbito litigioso na defesa de ações trabalhistas intentadas
contra a organização.
A área tributária é o setor onde são desenvolvidas as atividades
intrínsecas ao acompanhamento das modificações da legislação fiscal para
adequação das atividades e sistemas da empresa às novas prescrições
legais, atendendo, sobremaneira, à contabilidade e à informática, neste
tocante, além de proceder às defesas administrativas e judiciais das
demandas fiscais.
Cabe à área cível, residualmente, todas as demais matérias que, não
sendo afetas às áreas especializadas anteriormente referidas, caberão a este
setor do departamento jurídico que atende, de modo preponderante, à análise
de instrumentos contratuais e à defesa de ações indenizatórias.
Impõe ressaltar que o departamento jurídico definido como padrão
para este estudo teve por base a pesquisa realizada e a experiência dos
autores, e as atividades principais desenvolvidas pelas áreas mencionadas
podem ser assim resumidas: recebimento e classificação das solicitações,
pesquisa e emissão de relatórios/processos; e acompanhamento dos processos.
Recursos utilizados
Os principais recursos utilizados na atividade jurídica são:
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2 CARACTERIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Este tópico tem por objetivo caracterizar a função exercida pelo
departamento jurídico. Aqui são discutidas as principais atividades
realizadas por esse departamento, as formas de classificá-la e sua estrutura organizacional, o que possibilita, além de uma visão geral do seu
funcionamento, a evidenciação do importante papel que desempenha
nas empresas modernas.
Missão
A missão do departamento jurídico (DEJUR) é planejar, elaborar
e executar ações atinentes aos serviços jurídicos, recomendando
ou executando medidas a serem tomadas para ajustar as políticas e
procedimentos das entidades à legislação em vigor, bem como defender
seus interesses nas demandas judiciais e/ou administrativas.
O DEJUR age, basicamente, de duas formas: (i) reativamente, por
meio de solicitação dos diversos setores e unidades; ou (ii) proativamente,
pelo estudo da legislação vigente e dos processos da entidade, de
forma a minimizar os custos relacionados com os processos judiciais/
administrativos e desembolsos relacionados a tributos.
O DEJUR é responsável por todo o relacionamento que envolva
decisões judiciais no âmbito federal, estadual e municipal, seja tributário,
cível ou trabalhista, além de ser responsável pelo relacionamento do
âmbito dos conselhos de contribuintes, federal e estadual.
Modelo da gestão
Quanto ao modelo da gestão dos departamentos pesquisados,
observa-se que eles não apresentam um planejamento estruturado, nem
utilizam um padrão de avaliação de desempenho. Na avaliação dos
gestores, são considerados os seguintes indicadores: (i) percentual de
ganho em ações trabalhistas, que consiste na relação entre a quantidade
de ações impetradas e a quantidade de ações ganhas; e (ii) grau de
conformidade dos procedimentos relacionados a tributos com a legislação
fiscal, consistente na relação entre a quantidade de autuações fiscais
relacionada com a quantidade de fiscalizações realizadas.
Apesar da relevância desses indicadores, eles não demonstram
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honorários advocatícios, material de escritório, equipamentos, custas,
informações, periódicos e livros.
O fluxo seguinte demonstra os principais recursos, atividades e
produtos do departamento jurídico em questão.

Figura 1 – Fluxo dos principais recursos, atividades e produtos do departamento
jurídico.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Ponte (2001, p.110)

.

.
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ser aferido, por exemplo, pela melhor utilização das horas
disponíveis dos profissionais envolvidos;
adaptabilidade ao processo decisório – os gestores devem
estar sempre atentos às novas situações, para que a entidade
não seja objeto de qualquer impacto negativo. Por exemplo: o
departamento jurídico deve sempre buscar a minimização do
impacto da alteração da legislação no resultado da entidade;
satisfação – obtida mediante o pronto atendimento dos sujeitos
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Produtos
Os produtos desenvolvidos pelo departamento jurídico, como pode
ser observado na Figura 1, são: a definição do problema, a apresentação
de soluções e os relatórios.
Todos esses produtos podem ser disponibilizados em vários tipos
de documentos, a exemplo dos pareceres, defesas judiciais, trabalhos de
planejamento tributário, entre outros.
3 EFICÁCIA DA EMPRESA
O DEJUR constitui-se de um conjunto de recursos tecnológicos,
materiais e humanos destinados ao desenvolvimento de atividades
voltadas à solução e/ou prevenção de contingências que, por determinado
valor, satisfarão às necessidades da entidade.
Para que qualquer departamento, e mesmo para que a própria
entidade seja eficaz, é imprescindível que haja um estreito equilíbrio
entre os recursos utilizados por ela.
Fatores críticos de sucesso
Segundo Hunger e Wheelen (2002, p. 143), fatores críticos de
sucesso
(...) são os elementos que determinam o sucesso ou fracasso de uma
empresa. Eles enfatizam a competência única que garante vantagem
competitiva. Tal como os fatores estratégicos, os fatores críticos de
sucesso provavelmente irão variar de empresa para empresa e de
uma unidade de negócios para outra. As pessoas provavelmente
identificaram os fatores de sucesso quando estavam criando
estratégias de negócios para suas unidades.

Portanto, impõe-se observar a existência de fatores que podem
detectar a medida de eficácia de um departamento jurídico. São eles:

.

eficiência – é identificada pelo desenvolvimento das atividades jurídicas, utilizando-se, para tanto, o menor custo
possível. Em relação ao departamento jurídico, tal fato pode
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volumes, evitando aplicar qualquer processo artificial que
venha a mudar essa condição.
3. Flexibilidade: deve apurar o resultado econômico
considerando a dimensão temporal e o modelo de decisão
de cada gestor.
4. Economicidade: deve refletir os aspectos econômicos das
transações.
Catelli (2001, p.326) apresenta as seguintes características do
sistema de apuração de resultado, na abordagem GECON:

.
.
.
.

Quanto à forma de acumulação - sistema de acumulação: a
acumulação dos dados de custo e receita pode ser por ordem,
ou por processo, ou híbrido, segundo as características do
sistema operacional da área em questão;
Quanto ao momento de apuração do resultado sistema
de identificação: reconhece, por eventos econômicos, as
ocorrências que alteram o valor do patrimônio da empresa,
segundo o princípio de realização da receita;
Quanto à composição dos custos: o método de custeio direto
atende aos pré-requisitos (controlabilidade e variabilidade)
do sistema, segregando corretamente os custos dos produtos
e os custos de período;
Quanto aos conceitos de mensuração dos produtos e recursos
sistema de custeio e mensuração: diz respeito à aplicação da
forma de custeio, sendo o custo padrão, o adotado para avaliação
de resultado, e aos conceitos de mensuração como, por exemplo,
custo de reposição, moeda constante, valor presente, etc., que,
quando aplicados, podem refletir corretamente os aspectos
econômicos das transações.

Neste trabalho, as características do sistema de apuração de
resultado são as seguintes:
a) sistema de acumulação – os dados serão acumulados
por tipo de processo, ou seja, serão acumulados todos os
96
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.

.

envolvidos no desenvolvimento das atividades;
produtividade – representada pela maior produção de
peças judiciais e pareceres. É importante que haja mercado
consumidor para o aumento da produtividade, ou seja, que os
demais departamentos utilizem com freqüência as atividades
do departamento jurídico; e
desenvolvimento – compreende os investimentos na
capa-citação dos empregados, resultando no aumento da
competência do departamento jurídico.

É importante observar, no entanto, que os frutos de todos esses
fatores podem ser obtidos pelo resultado econômico. E ainda, caso
se garanta que este é apurado de forma correta, o mesmo poderá ser
considerado o melhor indicador da eficácia organizacional.
4 MODELO DE APURAÇÃO DE RESULTADO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO ASPECTOS CONCEITUAIS
O modelo de apuração de resultado aplicável ao departamento
jurídico de uma empresa utiliza os conceitos da Gestão Econômica
GECON como referência. O sistema GECON é um modelo gerencial
voltado para a eficácia da empresa, e foi desenvolvido por uma equipe de
pesquisadores com apoio da FIPECAFI, fundação ligada à Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
O GECON tem como enfoque principal o resultado econômico,
que, segundo seus idealizadores, é o melhor instrumento de medição da
eficácia organizacional. O resultado econômico corresponde à variação da
riqueza da empresa entre dois momentos, considerando que o patrimônio
líquido retrata o real valor da organização a cada momento.
O sistema de apuração de resultado, de acordo com a abordagem
de GECON, observa os seguintes pré-requisitos (CATELLI, 2001, p.325):
1. Controlabilidade: deve permitir o controle dos custos e das
receitas pelos gestores, não imputando custos e receitas sobre
os quais estes não tenham efetiva gestão.
2. Variabilidade: deve respeitar o comportamento e a identificação natural dos recursos, em relação aos produtos e seus
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d) sistema de custeio e mensuração – como o presente
trabalho trata de uma área-meio, para a forma de custeio,
serão utilizados os gastos reais para os custos diretos e o
custo padrão para os custos indiretos. Quanto à forma de
mensuração, serão utilizados custo de reposição, moeda
constante e valor presente.
Outro fator importante é como valorizar as ações movidas contra
a empresa e o resultado dos pareceres emitidos pelo DEJUR. Neste
trabalho, serão utilizadas as seguintes premissas para valorização:
a) as ações movidas contra a empresa serão inicialmente
valorizadas após analise efetuada pelos respectivos
departamentos envolvidos. Por exemplo, em ações trabalhistas, o departamento de recursos humanos analisará a
veracidade das reclamações recebidas;
b) em seguida, o DEJUR identificará o montante que
possivelmente será desembolsado pela empresa,
considerando a legislação em vigor e a jurisprudência
sobre o tema;
c) para a emissão de parecer, será considerado o possível
bene-fício ou eliminação de contingência sobre o tema
solicitado; e
d) por fim, o benefício do trabalho do DEJUR para a empresa
será medido pela diferença entre os valores inicialmente
reclamados, considerando o cálculo comentado no item
(a), e os efetivos desembolsos realizados.
De acordo com o GECON, o resultado de uma empresa é
formado pelo somatório dos resultados de suas diversas áreas. Por sua
vez, o resultado de cada área decorre das ações implementadas por
seus respectivos gestores. Assim, a eficácia organizacional depende da
otimização do resultado de cada ação implementada (transação), que
por sua vez comporá o resultado de cada atividade, formando assim o
resultado econômico de cada área. Uma vez somados, esses resultados
serão o resultado da empresa, conforme demonstrado na figura 2:
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custos diretos, tais como horas profissionais, gastos de
locomoção, hospedagem, alimentação, custas processuais
e outros diretamente relacionados com cada processo.
b) sistema de identificação – as receitas e despesas serão
reconhecidas no momento de cada transação, independentemente de sua realização financeira;
c) composição dos custos – o método de custeio adotado é
o custeio direto; e

Figura 2 - Processo de acumulação.
Fonte: Catelli (Org.) (2001, p. 335)

O quadro 1 apresenta as principais atividades do DEJUR, com
suas respectivas transações. É importante ressaltar que a eficácia organizacional está diretamente relacionada com a eficácia de cada transação
realizada pela entidade.

Quadro 1 - Atividades e Transações do departamento jurídico
Fonte: Elaborado pelos autores
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dos diversos impostos e contribuições, no âmbito municipal, estadual
e federal. Para a apresentação do exemplo, a estrutura do DEJUR é a
seguinte:
a) sala de 160 m2 – o custo mensal do aluguel da sala, considerando o espaço físico e a localização, é de R$ 2.000,00,
já incluídos os gastos com os impostos incidentes;
b) microcomputadores, impressoras, fax – custo mensal de
R$ 450,00;
c) máquinas de fotocópia – custo mensal de R$ 150,00;
d) assinatura de periódicos – custo mensal de R$ 50,00;
e) biblioteca – custo mensal de R$ 200,00;
f) instalações e móveis – custo mensal de R$ 400,00;
g) aparelhos de ar-condicionado – custo mensal de R$
250,00;
h) energia elétrica/comunicações/outros – custo mensal de
R$ 900,00;
i) salários e encargos dos serviços de suporte (secretária
e office-boy) – custo mensal de R$ 3.000,00, sendo R$
2.300,00 para a secretária (R$ 12,00 por hora de trabalho)
e R$ 700,00 para o office-boy; e
j) salários e encargos dos advogados (diretor e três
advogados) – custo mensal de R$ 32.000,00, correspondente a 192 horas trabalhadas de cada profissional, sendo
R$ 14.000,00 para o diretor (R$ 72,92 por hora de trabalho)
e R$ 6.000,00 para cada advogado, sendo tributarista, cível
e trabalhista (R$ 31,25 por hora de trabalho).
Na determinação dos custos mensais dos itens listados de (b) a (g),
foram considerados o custo de aluguel mensal dos respectivos itens, já
considerando o custo com manutenção, para pagamento a vista. Todos
os custos citados acima são fixos. Os custos variáveis considerados neste
trabalho são os gastos com custas judiciais, despesas com cartório e gastos
com locomoção, que serão atribuídos a cada atividade, na medida em que
ocorram e sempre para pagamento a vista. Os advogados e a secretária
apontam as horas gastas em cada trabalho especifico. Assim, é possível
valorizar os custos de cada produto.
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No próximo tópico, será apresentado exemplo numérico para o
modelo de apuração do resultado econômico para esse departamento. Este
modelo será restrito ao estudo das principais atividades desenvolvidas
pelo DEJUR, considerando os resultados econômicos do próprio
departamento, bem como levando em conta os impactos econômicos
relacionados às suas atividades para a entidade, mediante eliminação/
redução de desembolsos/contingências.
5 ESTUDO DAS PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
As transações simuladas não são abordadas detalhadamente.
Trabalha-se com uma estabilidade do ambiente econômico, portanto, sem
variações nas taxas de juros e com inflação zero. O objetivo da utilização
dessas premissas é facilitar o entendimento das mensurações efetuadas,
focando a discussão em fatores importantes para o modelo, ou seja, a
determinação do preço de transferência das atividades desenvolvidas pelo
DEJUR e o resultado de suas ações para o resultado da empresa.
Inicialmente identificaram-se os custos relacionados com o
DEJUR, fazendo em seguida uma distinção entre custos diretos, aqueles
direta-mente identificados com a realização do serviço, que serão
alocados diretamente a cada atividade, e os custos indiretos, os que
não podem ser identificados diretamente ao serviço prestado, que serão
parte integrante do custo do departamento como um todo. Em resumo,
os principais custos são:

.
.

custos diretos – custas judiciais; horas profissionais; fotocópias, despesas com cartórios; gastos com locomoção:
viagens / hospedagem / refeições / transportes; e
custos indiretos – instalação / estrutura; depreciação da
biblioteca; assinaturas de periódicos; equipamentos; comunicação; salários das funções de suporte; serviços gerais;
horas profissionais não alocadas aos processos.

Outro fator importante a ser qualificado é a estrutura da entidade
na qual o DEJUR está incluído: ela possui um escritório-sede, no qual
está localizado o DEJUR, e unidades situadas em outros estados. Todos
os advogados estão lotados no escritório-sede. A entidade é contribuinte
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O custo de oportunidade é definido pela melhor condição de aquisição
do serviço correspondente, disponível no mercado, para pagamento a vista.
Para fins de simplificação do exemplo, não serão consideradas as
alterações ocorridas por ocasião das transações tempo-conjunturais, não
abordando, portanto, a depreciação do imobilizado da entidade.
Situação hipotética 1 Ação trabalhista: no dia 10 de outubro
de 2004 o departamento de recursos humanos da entidade recebeu
comunicado relacionado à ação trabalhista realizada por ex-empregado
seu, na qual são solicitados diversos proventos, totalizando R$ 50.000,00.
No mesmo dia, o departamento de recursos humanos encaminhou a ação
para o DEJUR. A petição inicial da ação trabalhista foi recebida pela
secretária do DEJUR, que a encaminhou ao Diretor para conhe-cimento
e distribuição ao advogado responsável pela área.
Nesta situação, identificou-se a ocorrência das transações de
recepção da solicitação, encaminhamento para o diretor jurídico e
encaminhamento para a área especializada, realizados pelo DEJUR ao
custo de R$ 78,92, correspondente às horas do diretor e da secretária.
Caso o DEJUR optasse pela terceirização, teria desembolsado R$ 50,00
pela realização destas transações.
A tabela 1 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Tabela 1 - Transação do dia 10/10/2004

Situação hipotética 2 Ação trabalhista: No dia 17 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista, de posse da petição inicial da ação
trabalhista, solicitou ao departamento de recursos humanos que efetuasse
recálculo das solicitações do reclamante e este identificou superavaliação
em R$ 18.000,00. O departamento de recursos humanos não localizou
os comprovantes de pagamento dos proventos requeridos na ação. O
advogado trabalhista efetuou estudo da legislação e da jurisprudência
sobre as solicitações da ação, emitindo, em seguida, peça de defesa da
ação trabalhista, que foi revisada e assinada pelo diretor.
Nesta situação, identificou-se a ocorrência das transações de
estudo da legislação, estudo da jurisprudência, elaboração da peça judicial
e revisão do diretor jurídico, realizados pelo DEJUR, ao custo de R$
1.291,68, correspondente às horas do diretor e do advogado trabalhista.
Caso o DEJUR optasse pela terceirização, teria desembolsado R$
2.500,00 pela obtenção da peça judicial.
A tabela 2 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Tabela 2 - Transação do dia 17/10/2004

Trabalho relacionada com a ação trabalhista interposta. A decisão desta
audiência foi negativa à entidade. Foi gasto o montante de R$ 45,00,
sendo R$ 25,00 relacionados a gastos com transporte para participar
da audiência e R$ 20,00 relacionados com outros gastos, tais como
fotocópias e autenticações.
Na situação, identificou-se a ocorrência da transação de audiência
realizada pelo DEJUR ao custo de R$ 125,00, correspondente às horas
do advogado trabalhista. Caso o DEJUR optasse pela terceirização, teria
desembolsado R$ 750,00 pela participação da audiência, acrescido dos
mesmos gastos, no total de R$ 45,00.
A tabela 3 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Situação hipotética 3 Ação trabalhista: no dia 20 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista participou de audiência da Justiça do

Tabela 3 - Transação do dia 20/10/2004

Situação hipotética 4 Ação trabalhista: no dia 24 de outubro
de 2004, o advogado trabalhista, de posse da decisão em 1ª instância e
de documentos obtidos junto ao departamento de recursos humanos que
comprovam o pagamento dos proventos constantes na requisição inicial,
efetuou novos estudos de pesquisa na jurisprudência, emitindo nova peça
de defesa da ação trabalhista, que foi revisada e assinada pelo diretor.
Na situação, identificou-se a ocorrência das transações de estudo
da legislação, estudo da jurisprudência, elaboração da peça judicial e
revisão do diretor jurídico, realizados pelo DEJUR ao custo de R$ 395,84,
correspondente às horas do diretor e do advogado trabalhista. Caso o
DEJUR optasse pela terceirização, teria desembolsado R$ 1.000,00 pela
obtenção da peça judicial.
A tabela 4 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Tabela 4 - Transação do dia 24/10/2004

Situação hipotética 5 Ação trabalhista: no dia 31 de outubro de
2004, o advogado trabalhista participou de nova audiência da Justiça do
Trabalho relacionada com a ação trabalhista interposta. O resultado foi
positivo para a entidade. Foi gasto o montante de R$ 25,00, relacionado
a gastos com transporte para participar da audiência.
Na situação, identificou-se a ocorrência da transação de audiência
realizada pelo DEJUR ao custo de R$ 125,00, correspondente às horas
do advogado trabalhista. Caso o DEJUR optasse pela terceirização, teria
desembolsado R$ 750,00 pela participação da audiência, acrescidos dos
mesmos gastos, no total de R$ 25,00.
A tabela 5 trata dos impactos físicos, financeiros, econômicos e
patrimoniais da transação.
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Tabela 5 - Transação do dia 31/10/2004

6 ACUMULAÇÃO DOS IMPACTOS DAS TRANSAÇÕES DO DEJUR
Nesse tópico, será examinada a formação do resultado do resultado
do DEJUR, numa visão de atividade (área de responsabilidade),
considerando-se as transações descritas no tópico anterior.
A obtenção dos resultados das atividades com base na acumulação
dos impactos das transações só é possível porque cada uma dessas
atividades foi tratada separadamente e registrada no momento exato de
sua ocorrência.
Os números apresentados revelam a formação do resultado do
DEJUR, destacando a efetiva contribuição de cada atividade (área
de responsabilidade). No âmbito dessas contribuições, não houve
transferência de eficiências, nem de ineficiências, de uma atividade (área de
responsabilidade) para outra atividade (área de responsabilidade), pois, para
mensuração dos valores econômicos de bens e serviços transacionados entre
elas, adotou-se sempre o conceito de custo de oportunidade.
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As receitas das atividades do DEJUR (classificação, emissão e
acompanhamento) tiveram seus valores definidos com base na melhor
condição de aquisição do serviço disponível no mercado, independentemente de como o serviço foi prestado.
Quanto aos resultados das atividades, destaca-se o fato de que
elas refletem os impactos das transações que surgiram pelas decisões
tomadas pelos seus gestores, o que constitui parâmetro adequado de
avaliação de desempenho.

Tabela 6 – Formação do resultado do DEJUR, por atividade (área de responsabilidade).
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Em análise da tabela 6, pode-se observar que a atividade de emissão
foi a que apresentou maior contribuição para o resultado do DEJUR, com
margem de contribuição de R$ 1.833,32.
É possível notar que o DEJUR apresentou resultado negativo de R$
34.350,00, uma vez que se manteve ocupado somente com um trabalho
(defesa de ação trabalhista). No restante do tempo, os advogados e o
pessoal de suporte ficaram ociosos, não sendo produtivos para a entidade
para a qual trabalham.
Este trabalho também tem por objetivo demonstrar os impactos
econômicos atinentes às atividades do DEJUR. Nas ocorrências descritas
no tópico anterior, a economia realizada pela entidade montou em R$
32.000,00 em razão do ganho na ação trabalhista. A petição inicial
totalizava R$ 50.000,00, mas, após cálculo do departamento de recursos
humanos, identificou-se uma superavaliação no mesmo de R$ 18.000,00.
Com isso, os impactos econômicos das atividades do DEJUR serão
calculados mediante a diferença entre a economia que a entidade obteve
em decorrência de suas atividades comparativamente ao seu custo.

Tabela 7 – Impactos econômicos do DEJUR

7 CONCLUSÃO
O modelo de apuração de resultados proposto para o departamento
jurídico de uma entidade adotou os conceitos da Gestão Econômica
- GECON, que trata os impactos das transações ocorridas no dia-adia desse departamento, refletindo seus aspectos físicos, financeiros,
econômicos e patrimoniais, reconhecidos no momento da ocorrência
da transação e identificados com as atividades que lhe deram origem.
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dos impactos econômicos obtidos pelas ações tomadas.
Por fim, conclui-se pela pertinência na aplicação do modelo da
gestão econômica ao departamento jurídico de uma entidade, confirmando
a premissa de que o resultado econômico é a melhor medida de eficácia
de uma organização.
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Com suporte na apuração do resultado de cada atividade, chega-se
ao resultado do DEJUR, que representa o somatório do resultado dessas
atividades.
Para demonstrar a riqueza gerada ao longo de todas as atividades
do DEJUR, o modelo proposto evidencia a contribuição de cada atividade
para o resultado do departamento, permitindo identificar quais atividades
contribuem com a maior e menor parcela para o resultado geral, fazendo
com que o gestor de cada atividade tenha condições de tomar as decisões
mais acertadas para maximizar o resultado do departamento e, por
conseqüência, da entidade como um todo.
Vale destacar o fato de que no âmbito das contribuições de cada
atividade, não ocorre o repasse de eficiências/ineficiências, de uma
atividade para outra. Assim, os dados apurados podem servir de parâmetro
de avaliação de desempenho dos gestores.
Na apuração do resultado, as diferenças entre o modelo proposto
e o modelo contábil tradicional concentram-se basicamente no fato de
que, para o modelo tradicional, o departamento jurídico de uma entidade
é um centro de custo e em momento algum são consideradas as receitas
(economias) e os benefícios gerados pela atuação desse departamento,
fatores estes considerados no modelo proposto.
Espera-se que este trabalho contribua para que as entidades se
desvinculem da Contabilidade societária para apuração do resultado de
seu departamento jurídico, buscando formas que considerem os resultados
gerados pela utilização interna de seu departamento, mediante avaliação
dos resultados financeiros pela não-terceirização do serviço e por meio
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PROTAGONISMO CIDADÃO E
VOLUNTARIADO: A EXPERI NCIA
DA PRÁXIS SOCIAL DOS ALUNOS
DE CI NCIAS CONTÁBEIS

Gleuba Regina Lopes Rodrigues 1

RESUMO – O presente estudo teórico-empírico tem como objetivo
apresentar a inter-relação da práxis pedagógica cidadã com os impactos
na formação humana socialmente responsável dos alunos da disciplina
Gestão Social, do curso de Ciências Contábeis, da Faculdade Sete de
Setembro, com base em uma vivência de voluntariado. O referencial
teórico está balizado em três eixos: cidadania, pedagogia libertadora
e voluntariado. O percurso metodológico foi delineado sob o modo de
investigação do estudo de caso. Por meio de entrevistas semi-estruturadas,
foi possível captar o relato da experiência vivida de voluntariado por
um grupo de alunos do curso de Ciências Contábeis, no decorrer da
disciplina Gestão Social. A análise documental dos registros da vivência
foi o instrumento utilizado para retroalimentar a descrição de todos os
momentos vividos pelos discentes, desde a elaboração do projeto, até a
sua execução e avaliação. Constatou-se que a aproximação de futuros
profissionais de Ciências Contábeis com o espaço institucionalizado das
organizações não governamentais, mediante experiência de voluntariado,
propicia significativa reflexão social sobre o exercício da cidadania,
tornando-se condição indispensável para uma formação que transponha
o arcabouço profissional.
Palavras-chave: participação, voluntariado, protagonismo, pedagogia.
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livre, justa e solidária como o primeiro grande objetivo do Brasil.
Observa-se que este projeto de sociedade expressa também alguns valores
essenciais contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E
para consolidar essa sociedade, que tipo de pessoa precisa ser formada?
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 2º,
parece nos apontar a direção: A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Para isso deve-se buscar, por meio de todas as ações educativas – seja no
âmbito da escola, da família ou da comunidade – a formação de um jovem
autônomo, isto é, plenamente desenvolvido e dotado de bons critérios para
fazer escolhas ao longo de toda a sua vida; solidário, ou seja, capaz de ir
além do próprio “eu” e de participar da transformação do mundo rumo
a uma sociedade mais justa, livre, solidária e, competente, na medida
em que seja capaz de servir, com seu trabalho, ao desenvolvimento das
pessoas e da sociedade.
Cidadania, direitos humanos e desenvolvimento Social são
temáticas contempladas pela Pedagogia Libertadora, defendida por Paulo
Freire. Muitos universitários estão preocupados exclusivamente com
suas carreiras e em acumular materialidades. Há uma crise de valores
que pode ser revertida mediante um processo educacional voltado para
a emancipação humana e o protagonismo social; um sonho que não é
utópico, mas real. As instituições de ensino superior têm o desafio de
“empoderar” jovens e adultos para que sejam agentes de transformação
social e sujeitos da história, ensejando-lhes saberes e competências
que propiciem uma formação humana balizadora de ações coletivas,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável. E a cidadania,
transversal a este propósito, é reveladora de que a racionalidade do
pragmatismo encontra opções nos aspectos substantivos das pequenas
ações significativas, principalmente quando o motor que direciona o
caminho é a educação.
O presente estudo teórico-empírico tem como objetivo apresentar
a inter-relação da práxis pedagógica cidadã com impactos na formação
humana socialmente responsável dos alunos da disciplina Gestão Social,
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ABSTRACT – This theoretical- empirical study aims to present the
relation between the citizen pedagogical practice and the impacts
upon social responsible human formation of the students of the Social
Management discipline from Accounting Science at Sete de Setembro
College. It is taken from volunteers’ experiences. The theoretical
reference is settled in four axes: citizenship, human rights, pedagogy of
liberty and voluntary work. The methodological path was lined up from a
study of case under investigation. Through semi-structured interviews it
was possible to grasp the reports on experiences of Accounting Science
students throughout the discipline. The records assessement was used as a
tool to feed the description of all the moments which students lived since
the early time of the project until its accomplishment and assessment. The
cluster of future professionals with such various contexts through rich
voluntary experience certainly brings about a reflection of its paradigms,
becoming an essencial condition to a formation beyond the professional
aspect, at the same time that acts out a more meaningful learning.
Key words: participation, voluntary work, protagonism, pedagogy.
1 INTRODUÇÃO
O ser humano é naturalmente vocacionado para ser sujeito de
processos emancipatórios. Quando falamos hoje em cidadania, o que
imediatamente nos vêm à mente é a idéia de participação em relação ao
exercício do poder e à busca do bem comum. Nesse sentido, dizemos que
cidadania é o direito de ter direitos e o dever de ter deveres. A cidadania
pressupõe, portanto, não só o acesso pleno a um conjunto fundamental
dos direitos, por parte do cidadão, como também a liberdade, a autonomia
e o dever de exercê-los na busca do bem comum. O direito social à
educação é um direito humano. A universalidade e a indivisibilidade dos
direitos humanos devem ser compreendidas, sentidas e vivenciadas pela
humanidade, como atitude básica diante da vida.
A Constituição de 1988, em seu artigo 3º, fala de uma sociedade
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Assim, a Pedagogia evidencia, à sociedade, que a educação proporciona uma vigília permanente dos instrumentos de manipulação
social, atuando como elemento investigativo, além da contribuir para
a elaboração de novas teorias educacionais, envolvidas na defesa dos
direitos dos educadores e contra as injustiças cometidas aos educandos,
futuros agentes formadores que transformarão um dia esta mesma
sociedade que os manipula, tanto cultural, política como ideologicamente.
Numa sociedade em que as relações sociais baseiam-se em relações
de antagonismo, em relações de exploração de uns sobre outros, a
educação só pode ter cunho emancipatório, pois a humanização plena
implica a transformação dessas relações( LIBÂNEO,2002 p.30).

A Educação, vista como instrumento de atuação política e
social, combate a ignorância e a miséria, rompe com o círculo vicioso
entre ambas, quebra preconceitos, paradigmas e forma seres humanos
autônomos, críticos, solidários e amantes da liberdade. Certamente, essa
educação é contra as injustiças e todas as formas de opressão e exploração,
ao mesmo tempo em que embasa a luta por melhores condições de vida.
Segundo Freire (1996, p.110), a Educação é uma forma de intervenção
social no mundo.E acredita-se que o ensino dará um salto qualitativo
quando passar da ênfase à informação para a valorização do preparo
de uma consciência profissional crítica, integrada com o universo,
preocupada com problemas éticos e sociais, como expressa Morin (2003,
p.98), ao dizer que
A missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições
de possibilidade da emergência de uma sociedade-mundo composta
por cidadãos protagonistas, conscientes e criticamente comprometida
com a construção de uma civilização planetária.

Compreender o contexto social, estabelecer o rumo, verificar a
distância entre o desejado e o que se tem no momento, e definir o caminho
numa esfera temporal, são etapas vivenciadas em um processo social de
educação emancipatória. Dificuldades processuais existem, haja vista o
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do curso de Ciências Contábeis – Faculdade Sete de Setembro –, com
respaldo de uma vivência de voluntariado. Os futuros profissionais
formados pelas universidades serão os protagonistas da sociedade
contemporânea e sua visão social será de enorme importância para um
mundo mais justo, solidário e sustentável.
2 CIDADANIA E PEDAGOGIA SOCIAL
Quando se pensa a relação da Pedagogia com a Sociedade, tornamse possíveis pensamentos e questionamentos diversos. Cada um desses
pensamentos representa uma corrente de interpretação, seja ela filosófica,
científica, ideológica ou do senso comum. Essas tendências visam a
explicar com maior ou menor clareza a realidade.
A prática educacional de formação humana e profissional delineiase nas formas conservadora, radical e democrática. Estimulando a massa
para a luta de classes, ora submetendo-se às opressões das oligarquias,
sabe-se que toda sociedade se faz historicamente e em lutas por direitos,
em conscientização dos deveres, o que, de certa forma, desperta os
indivíduos para que não aceitem calados as suas condições sub-humanas
de vida. Uma circunstância miserável não é apenas uma situação isolada
do indivíduo, e muito menos de responsabilidade unicamente dele, mas a
conseqüência de atos políticos e históricos a fazerem com que ele venha
a encontrar-se em tal contingência.
Compreender o papel da Educação e sua relevância no contexto
social não é uma preocupação recente. Há muito se debate a natureza
da Pedagogia, sua especificidade, bem como a contribuição desta no
fenômeno educativo. Considerando-a ciência da educação, Libâneo
(2002, p. 30) assinala que:
Pedagogia é, então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo
sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa
concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes
básicos da configuração da atividade humana. Onde todos os
conteúdos, sejam eles abstratos, concretos, científicos, emocionais,
culturais e sociais, devem ser valorizados. De fato, uma ciência plural,
por isso, em mutação constante.
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integram o espaço da ação voluntária.
Para Teodósio (2002), além das utopias que povoam a idéia de
voluntariado atualmente, alguns conceitos e abordagens são entendidos
como naturalmente associados a essa prática. Talvez o mais importante
desses conceitos seja o de cidadania. Em determinadas abordagens voluntariado e cidadania são unidades de idéias percebidas como sinônimos.
Soma-se a isso ainda a proliferação de textos na mídia e na academia
discutindo esse fenômeno. Isso parece estar associado diretamente ao fato
de 2001 ter sido eleito pela ONU o Ano Internacional do Voluntariado.
O resultado desse esforço é uma multiplicidade de ações propostas pelo
Estado, pelo chamado Terceiro Setor e também pelas empresas privadas.
Por outro lado, o volume de literatura ativista sobre voluntariado, ou
seja, que tem o papel de estimular e realçar os aspectos positivos dessa
forma de ação social aumentou vertiginosamente, ao passo que estudos
de caráter menos normativo e mais analítico sobre o tema são escassos.
(TEODÓSIO, 2002, p.1).

Consoante Garay (2001), de acordo com a UNESCO, o voluntariado
representa prática bastante antiga. Mesmo antes das guerras mundiais,
guerras civis, crises, têm sido relatados esforços de voluntariado na busca
de forças e de um novo sentido à vida, sejam por meio da contribuição
material, física, emocional ou intelectual para reconstrução ou edificação
de obras de interesse público, para educação, atividades recreativas,
projetos de desenvolvimento etc. Foi na década de 1990, quando surgiu
a Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida, liderada pelo Betinho,
que a consciência solidária passou a ter visibilidade, traduzindo um
esforço voluntário de amplos setores nacionais, sobretudo os anônimos
em nosso País. A proposta da Ação da Cidadania foi deixar de esperar por
ações estruturais que não estariam no alcance do cidadão, e estimular o
gesto imediato, o alimento para quem tem fome, partindo para as ações
emergenciais como primeiro passo. Desde esse movimento, muitos
outros surgiram com a mesma proposta: fazer com que a sociedade tome
iniciativas imediatas para resolver seus problemas e, ao mesmo tempo,
pressionar o Estado para que ele cumpra seu papel de formular políticas
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fato de que a manifestação de sentimentos, desejos e pensamentos, pelos
discentes de uma comunidade acadêmica, utilizando-se de suas palavras,
escritas ou pronunciadas, não é comumente utilizado como um recurso
metodológico nas práticas de ensino superior. É fundamental o fato de que
um plano educacional na perspectiva de uma formação cidadã se estabeleça
com o saber, querer e com o fazer de uma comunidade acadêmica.
Uma das características da nova política de educação universitária,
baseada na premissa das Diretrizes Curriculares, é dar às escolas
espaço para criar propostas de formação diferenciadas e definir o perfil
do profissional que querem formar. Tomadas tais decisões, busca-se
desenvolver nele as competências relacionadas àquele perfil durante a
realização do curso. Desenvolver competências é uma atividade mais
complexa. Não desconsidera a necessidade de qualificação, pois essa
contém um substrato fundamental – o conhecimento –, seja teórico ou
empírico. É o saber que concede a base para o profissional ser competente
e “assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de
compreender e dominar novas situações de trabalho, ser responsável
e ser reconhecido por isso”. (ZARIFIAN, apud FLEURY, 2001, p.19).
Perceber no exercício de viver e conviver a educação sendo efetivada, experimentando a participação num nível onde se recobra e se
valoriza o sujeito, respeitando seus pensamentos, sentimentos, idéias,
favorecendo a elaboração em conjunto, requer, muitas vezes, uma
ampliação da perspectiva e, conseqüentemente, uma mudança de atitude;
é sair da estagnação, romper com a cristalização do papel, ora se dispondo
a atuar, outras vezes assumindo a autoria do espetáculo chamado vida.
Voluntariado: significados e importância
O termo voluntariado é instigante na medida em que reforça a
tendência de participação social dos cidadãos de uma localidade, ao mesmo
tempo em que faz emergir uma crítica do envolvimento da sociedade civil
com causas humanitárias e sociais, sem um discernimento apropriado do
contexto socioeconômico e das especificidades das estruturas sociais que
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e nos quais múltiplas fontes de evidência são usadas. Este método leva
ao conhecimento e à descrição do dinamismo da organização estudada, o
que pode ser comparado à teoria prévia formulada sobre o assunto, além
da formulação de pressupostos fundamentados, passíveis de avaliações
em outros contextos. Nesta pesquisa, o método foi escolhido com base
nos critérios definidos pelo autor:
– é recomendado estudo de caso para o objetivo desta pesquisa; e
– não é possível o controle dos eventos comportamentais na
organização para efeitos desta pesquisa.
Os métodos de levantamento de dados foram: (1) entrevista por meio
de grupo de discussão com os discentes que vivenciaram uma experiência
de voluntariado em um hospital que cuida de crianças portadoras de câncer;
(2) análise da memória da vivência com suporte nos relatórios gerados. O
tratamento dos dados se deu de forma lógica, dedutiva, com estruturação
qualitativa. O percurso histórico do grupo dos discentes, do planejamento
do projeto de voluntariado à sua execução e o discurso dos entrevistados
delineou o caso da presente investigação, cujo texto apresenta elementos
significativos da elaboração social de uma realidade materializada no
imaginário coletivo das pessoas que pensam a cidadania: a educação
solidária é um processo cuja ambiência social traz elementos novos
e substantivos, sendo a saída para um desenvolvimento humano
socialmente responsável.
No sentido de propiciar a análise dos discursos arrimados nos
eixos centrais das falas dos sujeitos, aportamos ao presente trabalho
de pesquisa, em sua fase de análise e retroalimentação, as idéias de
Lefévre e Lefévre (2000, apud FAÇANHA, 2003, p.89). Para os autores,
as representações sociais são expressões do pensamento de pessoas,
manifestas, entre outras formas, pelo discurso. Embora reconhecendo
a existência de outras opções de expressão das representações, como
é o caso do desenho e das imagens, os autores criaram uma proposta
metodológica direcionada à fase descritiva das pesquisas de natureza
qualitativa, para trabalhar a fala das pessoas, organizando os elementos
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públicas. (CAMARGO ET AL, 2001, p.125).
Em 2001, as ações, no Brasil, de incentivo ao trabalho voluntário
intensificaram-se em decorrência do Ano Internacional do Voluntariado,
designado pela ONU pela resolução de 1997. A resolução reconheceu
a valiosa aportação dos voluntários, incluindo as formas tradicionais
de apoio mútuo e auto-ajuda, a prestação de serviços e outras formas
de participação cívica, para o desenvolvimento econômico e social, em
benefício da sociedade em seu conjunto, as comunidades e os voluntários,
individualmente. A ONU também entende que o voluntariado é um
componente importante em toda a estratégia encaminhada à redução
da pobreza, ao desenvolvimento sustentável e à integração social, em
particular, mediante a superação da exclusão e da discriminação social
(EVANGELISTA, 2002, p.37).
Na visão de Domeneghetti (2002, p.329), o voluntário é aquele que
exerce a caridade, preocupado com justiça social. “Ser voluntário, doarse a uma causa, é ter no coração o dom do amor, o dom da caridade, da
solidariedade, enfim, o dom de servir. É ter consciência de estar prestando
um serviço à sociedade, ao seu próximo, cumprindo o papel de cidadão
consciente”. Para a autora, alguns itens devem estar presentes na atitude do
voluntário, como discrição, assiduidade, pontualidade, responsabilidade,
boa vontade, paciência, prontidão e iniciativa.
Percebe-se então, a importância do Voluntariado na transformação
social efetiva de nosso País por meio da participação articulada da
sociedade civil. O desafio da colaboração e da solidariedade integra o
capital social de uma nação, que é feita pela consciência e pelas atitudes
de seu povo. A cooperação cívica voltada para o bem comum, dentro de
uma lógica humanista e cidadã, é capaz de ensejar resultados de inclusão
social sem precedentes na história do Brasil.
Percurso metodológico
Este estudo foi estruturado no método do estudo de caso, definido
por Yin (2005) como um questionamento empírico que investiga um
fenômeno contemporâneo com seus contextos de vida real, quando as
fronteiras entre fenômeno e contexto não restam claramente evidentes,
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A disciplina Gestão Social foi ministrada pela primeira vez no
semestre 2004.2, no curso de Ciências Contábeis da Faculdade 7 de
Setembro, e apresenta os seguintes objetivos pedagógicos:
– propiciar a formação de protagonistas de transformação
social na perspectiva de uma cidadania inclusiva;
– estimular o empreendedorismo social e a criação de projetos
sociais conectados com o desenvolvimento sustentável de
nossa região;
– oferecer uma visão estratégica da responsabilidade social
empresarial e o seu impacto no ambiente de negócios;
– desenvolver no participante habilidade para a elaboração de
planos de ação integrados entre Governos, terceiro setor e
empresas;
– propiciar ao aluno formação humanizada e aprendizado
calcado na realidade através da atuação voluntária; e
– difundir a cooperação academia-comunidade.
As atividades práticas da disciplina Gestão Social foram essenciais
para o contato do discente com a realidade social dos espaços institucionalizados das organizações não governamentais. A turma, integrada
por quarenta alunos, foi dividida em oito grupos para a realização do
trabalho prático. Cada equipe elaborou um projeto social de voluntariado,
especificando uma tipologia de intervenção propositiva que beneficiasse
o público-usuário de uma organização não governamental. A condução
da disciplina foi complexa, pois muitos alunos resistiram ao processo. O
professor da disciplina procurou “empoderar” o grupo, estimulando os
discentes a exercerem a cidadania pela vivência prática do voluntariado.
Após os entraves iniciais, a turma iniciou a execução dos projetos sociais.
Um dos projetos executados foi Contadores de HISTÓRIAS: Contos,
encontros e encantos, que objetivava realizar oficinas lúdicas de narração
de histórias, potencializando a criatividade das crianças portadoras
de câncer, atendidas pela Associação Peter Pan, contribuindo para a
elevação da sua auto-estima. Segue a introdução do trabalho realizado,
interconectando narrativas que simbolizam o despertar do grupo de alunos
envolvidos na vivência de uma ação voluntária.
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discursivos. Da técnica proposta pelos autores, utilizaremos a adaptação
de uma de suas “figuras metodo-lógicas”: o discurso do sujeito coletivo.
Em sua acepção original, o discurso do sujeito coletivo tem
como proposta
Reconstruir, com pedaços de discursos individuais como em um
quebra-cabeça, tantos discursos-síntese quantos se julgue necessário
para expressar uma dada ‘figura’, ou seja, um dado pensar ou
representação social sobre um fenômeno [...] é como se o discurso
de todos fosse o discurso de um (LEFÉVRE e LEFÉVRE, 2000,
apud FAÇANHA, 2003, p.92).

Das falas originais, são extraídas idéias centrais, definidas como
asserções que traduzem a essência do “conteúdo discursivo”. Procuramos,
então, as ancoragens, aqueles traços explícitos de pressupostos
teóricos, conceituações e ideologias sociais e culturais que tenham
sido internalizadas pela pessoa e se interpõem de forma subjacente no
discurso. Por fim, chegamos às expressões-chave, trechos literais das
falas originais. O discurso do sujeito coletivo é formulado com base
no encadeamento entre idéias centrais e respectivas expressões-chave.
Estudo de caso a práxis social e emancipação humana: o constructo
de uma formação cidadã
Introdução do projeto Contadores de Histórias
O presente trabalho é fruto da ação voluntária desenvolvida
por nós, um grupo de alunos, do 4º semestre do Curso de Ciências
Contábeis da Faculdade Sete de Setembro FA7.
Voluntário, diz Antônio Houaiss “é aquele que se dedica a
um trabalho sem vínculo empregatício, prestando ajuda quando
necessário”. Assim, a ação realizada por nossa equipe de trabalho, teve
por objetivo a prestação de ajuda a um público que dela necessitasse.
Esta ajuda traduziu-se, em nosso caso, na contação de Histórias
para as crianças portadoras de câncer, atendidas pela Associação
Peter pan. Assim, desejamos transmitir para as mesmas um pouco de
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entretenimento, um pouco de sonho, auto-estima renovada e muita alegria.
Este trabalho é a síntese dos momentos que vivenciamos, a explanação
dos métodos que escolhemos e os resultados que conseguimos obter.
O trabalho aqui apresentado reflete, também, o cuidado e a vontade
do grupo em qualificar-se, desenvolvendo ações que o capacite a
atingir o nível de qualidade e conhecimento desejado pelo mesmo.
A primeira parte deste trabalho será dedicada à elaboração, que foi
construída através de texto coletivo. A Segunda, aos momentos vividos
e à qualidade das ações desenvolvidas, observando que estes mudam
com o tempo e as circunstâncias.
O texto da cercadura, balizado pelo discurso do sujeito coletivo,
apresenta a percepção grupal do processo social vivenciado pelos
discentes da disciplina Gestão Social que desenvolveram o projeto
Contação de Histórias:
desenvolvido, levantamos as suas necessidades e percebemos que nossa
intenção de trabalhar com o lúdico era pertinente, não só para aquele local,
mas principalmente para o público que lá se encontrava. No entanto, sabíamos
das nossas limitações, ao mesmo tempo em que era latente a responsabilidade
por nós assumida ao propor tal metodologia.
Resolvemos buscar ajuda de profissionais que há muito lidam com
essa prática. Procuramos uma Assessoria Pedagógica que nos fornecesse
a fundamentação teórica necessária a respaldar nossa ação. Encontramos a
professora Ana Cláudia Gouveia, que com muita presteza e competência nos
transmitiu conteúdos imprescindíveis para preparação de nosso referencial.
A elaboração do projeto foi o passo seguinte. Precisávamos enviá-lo
para uma apreciação da Instituição escolhida. Surge uma indagação: como
fazer que todos do grupo participassem ativamente do processo de escrita?
Afinal, era de suma relevância a contribuição individual, reconhecer os
vários saberes do grupo, favorecendo que cada um se percebesse parte
nesse processo.
Optamos por construir um texto coletivo. Utilizamos a metodologia
do Planejamento Participativo, “por ser um processo altamente importante
porque é profundamente questionador”. Respondemos individualmente
algumas perguntas que possibilitaram a criação do texto. Partimos do
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PROJETO CONTADORES DE HISTÓRIAS:
ENCONTROS, CONTOS E ENCANTOS
A elaboração...
A proposta de elaborarmos um projeto que viabilizasse uma ação
voluntária partiu do professor e mesmo causando um certo incômodo foi aceita
por todos. A princípio a sugestão era que fossem formados pequenos grupos,
onde no máximo teriam quatro componentes. Fizemos uma contraproposta,
aumentaríamos o número de participantes e, em contrapartida, ampliaríamos
a nossa ação voluntária, buscaríamos atender uma gama maior de pessoas.
Formamos um grupo com nove integrantes.
A primeira decisão a ser tomada foi qual Instituição escolher para
desenvolver a supracitada ação. Pensamos num local que tivesse como
público-alvo crianças e adolescentes, o nome da Associação Peter Pan foi
sugerido e acolhido por todos do grupo.
O passo seguinte nos levava a outra tomada de decisão. O que fazer? Que
atividade poderia ser desenvolvida por nós? Passamos alguns dias refletindo
e discutindo quais habilidades pessoais cada um percebia em si mesmo e no
outro que pudessem auxiliar nessa trajetória. A contação de HISTÓRIAS foi
lançada como mediadora, provocando receio no grupo, fazendo com que vários
questionamentos emergissem: eu não sei contar HISTÓRIAS, o que vou fazer?
Eu nunca fiz isso, será que conseguirei? Foi um momento de desestabilização
grupal, de ordem e desordem, saímos da zona de conforto, o desconhecido
amedrontou. “Dá frio na barriga só em pensar!”.
Esse processo de ordem e desordem vivido por nós, remeteu-nos a
Morin, quando afirma que:
Nosso universo é, pois, o fruto do que chamarei uma dialógica de
ordem e desordem. Dialógica no sentido de que se tratam de duas
noções totalmente heterogêneas.[...] É essa dialógica de ordem e
desordem que produz todas as organizações existentes no universo.

Nesse movimento de desestabilização e estabilização, não estagnamos,
resolvemos ir em frente, aceitamos o desafio. A idéia de um, agora era idéia
do grupo, tornou-se projeto comum.
Visitamos a Associação Peter Pan, conhecemos o trabalho por ela
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individual para o grupal, respeitando a singularidade de cada um, valorizando
as idéias, os valores e tudo mais que foi transcrito, pois a nossa visão de
mundo retrata a nossa história de vida.
E foi assim, tecendo com os diversos saberes que aos poucos demos
forma ao projeto. Fizemos a primeira leitura em plenário. Era necessário ouvir
se todos conseguiam se ver naquele texto, e se o mesmo expressava o interesse
do grupo. Frases como: “Não imaginava que seria possível aproveitar tudo que
escrevi”, e “como é interessante ver a minha escrita completando a escrita do
outro” nos levaram a prosseguir.
Finalizamos o processo de elaboração do projeto, enviamos para a Associação
Peter Pan. Recebemos a devolutiva de que a Direção queria “um projeto mais
simplificado”. Refizemos alguns pontos e tentamos clarear ao máximo, enfatizando
que tudo aquilo era somente para executarmos uma ação voluntária.
Conforme o acordado, dia 26 de Outubro último, de 9h30min às
11h30min, conseguimos viabilizar o planejado. Discurso Coletivo :
Percepção Grupal

A construção coletiva do projeto foi uma inovação apresentada pelos
discentes. A experiência voluntária junto às crianças propiciou abertura
para percursos lúdicos. A poesia que se segue foi elaborada por uma das
integrantes do grupo e demonstra o sentimento da experiência vivida de
contar HISTÓRIAS para crianças tão especiais.
Hum, hum, hum, hum...
Essa música introduziu
A magia do momento
A contação de ESTÓRIAS
Foi aos poucos acontecendo.
Mariana do contra
A Lagartixa que virou jacaré
Quem parte e reparte
Foram ESTÓRIAS selecionadas.
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A execução do projeto
Era uma vez...
Em um lugar não muito longe daqui
Num espaço onde o sonho se torna cada vez mais real
Um grupo de contadores resolveu transformar
Uma idéia em ideal.
Levar alegria e descontração
Para auto-estima aumentar
Dos pequenos que lá se encontram
E bons momentos proporcionar.
Apresentação de todos do grupo
E o levantamento das expectativas
Foi o primeiro momento vivido.
A timidez pairava no ar,
Tanto do lado de cá
Quanto do lado de lá.
Convite para ciranda dançar
E estímulo para que outras músicas
Os pequenos pudessem ensinar
Também foi vivenciado
E muito bem compartilhado.
Duas crianças quiseram participar
Nos ensinando outras músicas a cantar
Uma, cantiga de roda balbuciou
A outra, um hino religioso cantou.
Uma história agora eu vou contar
O pensamento bem longe vai voar
O coração e a imaginação
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E assim por algum tempo
Ficamos alimentados
Felizes por ali estar
E dessa idéia ter feito parte.
Mas se você também quiser
Nessa história participar
Saiba que existem
Muitos jeitos de ensaiar.
Mas Curiosidade premiada
Foi a única contada.
Fazendo arte, recontando a história
Momento de criação
As crianças podendo exercitar
O poder da imaginação.
Participação ativa se viu
Todo mundo interagiu
Ninguém parado conseguiu ficar
E muita alegria pôde ser vista no ar.
De repente uma surpresa
Uma das crianças falou:
“ESTÓRIAS também sei contar
Será que podem me escutar?”
Só depende de você
Perceber qual o seu tempo
Pois “existe tempo pra tudo
Inclusive para o encontro dos tempos.”
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“Silêncio gente!”
Continuou a pedir.
“Quero também essa história
Com vocês poder dividir.”
Com muita atenção e carinho
Todos ficaram atentos
Ninguém batia as pestanas
Pra não perder nenhum movimento.
Na hora das criações partilhar
Alguns dos pequenos não estavam mais naquele lugar.
Outras coisas precisavam fazer
Para que logo pudessem se refazer.
Que coisa linda de ver
Os que ali ainda estavam
Artistas podendo ser.
Cada um com sua obra
E muito orgulho demonstrando ter.
Assim como na Cinderela
Nosso tempo estava acabando
Uma fada havia dito:
Cuidado com o encanto!
Precisávamos nos despedir
E em outros espaços encantar
Mais antes queríamos ouvir
O que eles estavam a sentir.
Maravilhoso, gostoso
Alegre e divertido
Foram algumas das palavras
Por eles transmitidas.
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Relatos sintéticos do aprendizado propiciado pela vivência (visão
coletiva dos discentes que integraram a equipe)
Vale explicar inicialmente alguns “porquês” da resistência inicial à
disciplina gestão social e ao trabalho que a mesma exigiu do grupo,
afinal, muitas vezes simplesmente resistimos, sem nos preocuparmos
com a razão existente por trás deste “endurecimento”, desta “casca”
que nos acompanha. Aluno A
Durante muitos anos fomos educados para a informação e acredito
que muitos de nós, raramente para as relações, ou seja, aprendemos
muitas coisas, menos a relacionar esses saberes. Matemática jamais
se entrelaçaria com português, mesmo as duas disciplinas sendo
denominadas de linguagem. Estes paradigmas nos acompanharam
praticamente por toda vida escolar, como agora no curso de ciências
contábeis pensar que iríamos perceber as relações existentes entre a
graduação e a disciplina de gestão social? Aluno B
A vida anda muito corrida, não se pára pra descobrir se há um
“próximo”, parafraseando Jesus Cristo, que necessita ser atendido,
se há um mundo à nossa volta que grita por interesse e compreensão,
assim, não importando qual profissão seguimos ou pretendemos
seguir, se não dedicarmos um pouco do nosso tempo aos “outros”,
caminharemos para o insustentável. Aluno C
Apesar de estarmos todos expostos à mídia massificadora leia-se
televisão de canais abertos apresentando artistas que, verdade ou
não, doam seus cachês para instituições de caridade, programas que
envolvem astros das mais variadas artes contra a fome, o câncer, a
violência, apesar de todo o bombardeio destas informações, a verdade
é que não nos colocamos no papel de responsáveis pelo futuro do
mundo, do país, da cidade, do bairro em que vivemos. Aluno D
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A motivação de ir além dos muros da instituição de ensino, de
buscar elementos mais significativos da aprendizagem, que envolvessem,
além da formação técnica do profissional contábil, aguçando o senso
crítico, favorecendo o pensar e aprender criticamente, formando a
autonomia, corresponde à proposta de Pedagogia libertadora defendida
por Freire (1996, p.66) quando diz que
o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo
ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.
[...] Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando
exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber.

O grupo de alunos buscou ampliar não só os conhecimentos
em si, mas também toda uma visão de mundo. Essa busca exigiu do
grupo uma tomada de posição: a ação coletiva deveria contribuir para o
protagonismo social da equipe constituída.Para Machado (1997), educar
para a cidadania significa prover os indivíduos de instrumentos para a
plena realização desta participação motivada e competente, da simbiose
entre interesses pessoais e sociais, da disposição para sentir em si as
dores do mundo.
A construção social coletiva delineada pelo grupo dos discentes
do projeto em foco foi norteada pelo seguinte questionamento: Qual
a importância do voluntariado para a sociedade, e para sua profissão?. A inquirição social fomentou a eficácia do Projeto Contadores
de HISTÓRIAS: contos, encontros e encantos, elaborado, executado
e avaliado por todos os partícipes do processo. Os discursos coletivos
que se seguem sinalizam os aportes transformacionais e evidências do
desenvolvimento da sociabilidade do aluno, com suporte em uma ação
pedagógica de emancipação humana e social.
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Depoimentos dos discentes
Sempre estive envolvida, de alguma forma com trabalho
voluntário em instituições de caridade ou de organizações não
governamentais, sempre o fiz de forma espontânea, como diz a definição
deste tipo de trabalho, entretanto, participar da disciplina de gestão
social, ainda assim, foi um pouco difícil no começo.
Passei a sentir que o trabalho que deveria ser realizado era muito
mais “forçado” do que voluntário. Havia uma outra barreira, não tinha
relações de amizade com nenhum dos outros alunos da sala, portanto,
ficava mais difícil integrar uma equipe.
As surpresas foram muitas. “Um grupo” hoje “o nosso grupo”
resolveu me acolher sem maiores dificuldades, era o começo de uma série
de várias descobertas. A escolha da contação de HISTÓRIAS me pareceu
tarefa simples de ser cumprida, afinal trabalhei durante alguns anos como
professora, e, o público-alvo eu já conhecia de um outro trabalho realizado
na Associação Peter Pan.
Apesar de sentir a facilidade da tarefa, não era bem assim, pude
começar a sentir o tal “frio na barriga” na véspera de realizarmos o
trabalho na Associação, que ficou ainda mais forte quando chegamos
lá. Crianças são muito sinceras, se não fizéssemos algo verdadeiro,
“de coração”, elas nos denunciariam imediatamente.
O que aconteceu lá, entretanto, foi melhor do que eu poderia
imaginar, as crianças nos proporcionaram muito mais alegria do que nós a
elas. Foi muito emocionante não tinha mais o gosto de “trabalho forçado”.
Discente A
Foi com o coração cheio de entusiasmo e expectativas, que
iniciei essa disciplina. Viver e poder partilhar minhas crenças com
grupos os quais pertenço, alegra-me profundamente, porque sei que
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esse movimento grupal possibilita aprendizados, mudanças, inclusive
de posturas e conseqüentemente crescimento.
Tenho clareza das dificuldades que se precisa enfrentar para
(con)viver com o outro. É um exercício permanente de renuncias. Ora,
um abre mão de suas verdades para dá espaço à verdade do outro. Ora
é o outro quem cede. E é justamente isso que me fascina.
Durante esses meses, pude vivenciar um processo de renuncia
e de conquista, e mesmo sendo um momento de fraterna convivência,
provocou em mim uma profunda reflexão. Tenho consciência da
problemática social mundial, mas o que tenho feito para contribuir
na solução desses problemas, enquanto ser humano, profissional e
co-responsável, por uma ética planetária?
Acredito que pouco, diante das possibilidades existentes. “De tanto
ver, acaba se banalizando o olhar,”o que nos cerca já não causa curiosidade
e muito menos incômodo, torna-se parte do contexto. Esse sentimento me
fez pensar sobre o efeito borboleta, ou seja, se uma borboleta bate suas
asas na Austrália por vários efeitos e causas, tão bem pesquisados pelos
metereologistas, pode provocar um furacão em Buenos Aires. Imagine
então, o que uma ação humana pode proporcionar!
Certamente, para que essas reflexões passem a ações, é necessário
que o meu processo de consciência se transforme em conscientização,
levando-me a um outro nível de Participação. Contudo, celebro junto
com meus colegas, a parceria tão bem articulada, a união em torno
de um objetivo uno e principalmente a disponibilidade em ter vivido
comigo essa experiência.
Discente B
Posso dizer que realmente é uma experiência muito agradável.
No começo eu e o grupo ficamos um pouco nervosos, mais depois que
começamos a ação, conseguimos desenvolver um trabalho maravilhoso, o
grupo pode notar os sorrisos e alegria de todas as crianças e os pais presentes,
sem contar com a nossa alegria de ter proporcionado aquele momento.
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Antes tinha um pensamento que isso era uma besteira, hoje sei
que é muito importante o trabalho de um voluntário.
Discente C
Nossa equipe intitulada “Contadores de HISTÓRIAS” realizou
uma ação voluntária na Associação Peter Pan onde todos participaram.
Cada um dos participantes da equipe estava comprometido em
desempenhar seu papel, cujo objetivo maior era dar alegria para
aquelas crianças.
Aqueles pequeninos esperavam muito ansiosos por nossa
apresentação, que lhes proporcionou, durante alguns momentos de suas
vidas, um grande prazer e alegria. Houve uma boa interação entre a
equipe e os pequeninos. Você percebia a satisfação no olhar das crianças
de participar e também de nosso contato pessoal com eles.
Como resultado desse trabalho vejo que apesar delas passarem
por um sofrimento tão cedo na vida, assim mesmo querem brincar,
ter contato com as pessoas, serem felizes, enfim, viver normalmente
como qualquer criança. São crianças carentes que precisam mesmo de
ações voluntárias desse tipo, mesmo que seja apenas por uma manhã.
Seria importante que mais pessoas, doassem um pouco mais de
seu tempo em prol de atos voluntários como o nosso. O mundo seria
um pouco melhor.
Discente D

entender a complexidade dos problemas que o envolvem, relacionando e
interligando os conhecimentos, os sistemas de ensino continuam a dividi-los
e fragmentá-los. Ensinam como separar, compartimentar e isolar cada um
em sua gaveta, impossibilitando a visibilidade das interações das disciplinas,
transformando-as em meras informações, desligadas da realidade e tornando
imperceptível a visão do todo. A atual e a futura gerações de profissionais de
Ciências Contábeis deverão se comprometer com uma sociedade sustentável
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A maioria dos discentes que participaram desta vivência jamais
tinha vivenciado uma ação de voluntariado. Os relatos evidenciam
a importância da formação social em projetos pedagógicos de
desenvolvimento humano. A participação proporciona no trabalho
voluntário o sentimento de pertença sinérgico e em rede, a interconexão
de visões, onde a interatividade das pessoas se torna a força mobilizadora
de transformações sociais.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O dinamismo interacionista e a práxis pedagógica sob a égide da
cidadania caracterizaram o processo metodológico desenvolvido pela
disciplina Gestão Social. A metodologia aplicada é substantiva e emotiva.
A lógica instrumental e funcionalista do ensino não se coaduna com a
prática do voluntariado. O desenvolvimento de profissionais com visão
socialmente responsável requer práticas pedagógicas que propiciem o
seu contato dos mesmos com a realidade social, no sentido de se alcançar
a transformação humana. A aprendizagem hoje vai além da lógicomatemática e lingüística, de modo que é preciso aprender a conhecer,
compreendendo com prazer cada descoberta, construindo e reconstruindo
o conhecimento, a curiosidade e a autonomia; aprender a fazer, não o
fazer puramente mecanicista, mas o modo intelectivo do fazer articulando
o conhecimento com a prática e buscando mais a competência pessoal
do que a qualificação profissional.
O novo eixo formativo do profissional de Ciências Contábeis é balizado
pela transparência , ética valorativa e participação social.A elaboração de
Balanço Social e políticas de Investimento Social Privado são aspectos da
responsabilidade social empresarial pertinentes às competências profissionais
do novo Contabilista. Além da questão pertinente às especificidades da
gestão contábil nos espaços institucionalizados da sociedade civil, uma nova
dinâmica social requer aportes curriculares efetivos na formação cidadã do
profissional de Ciências Contábeis.
A elaboração do conhecimento não sucede dá unicamente pelo
cognitivo e pelas informações que nos são repassadas. Existe uma dicotomia
entre as exigências da sociedade contemporânea e as propostas de formação
profissional e humana. Enquanto o Planeta precisa de pessoas capazes de
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numa perspectiva cidadã. Aí está um dos grandes desafios das instituições
de ensino superior, ou seja, reaver princípios humanísticos e éticos que
se perderam ou foram abolidos ao longo do tempo, no entanto, mesmo
assim, nos pegamos ainda presos a tradições que tendem à submissão e à
acomodação, impossibilitando tais rupturas no plano existencial e ético.
Como bem expressava Paulo Freire: “mudar é difícil, mas é possível e
urgente”.
O tecido social constituído em sala de aula na perspectiva de saber
estar e conviver muda visões e aporta novas concepções de vida, mais
amplas e lúdicas. “Empoderar” jovens e adultos para serem protagonistas
sociais é um percurso árduo, mas, quando sustentado em bases sólidas,
expectativas de libertação. A presente pesquisa apresentou sinais de
como a educação é o caminho para a efetividade de uma práxis social
voltada para a justiça e a eqüidade. Assim, as instituições de ensino
superior conseguirão alcançar o que orienta a nova LDB: “a formação de
um profissional solidário, ou seja, capaz de ir além do próprio “eu” e de
participar da transformação do mundo rumo a uma sociedade mais justa,
livre, solidária e, competente, na medida em que seja capaz de servir, com
seu trabalho, ao desenvolvimento das pessoas e da sociedade”.
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