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APRESENTAÇÃO

Com sati sfação apresentamos a primeira Edição da Revista Cientí ca Ama-
zônia, Vida e Conhecimento. Trata-se de uma publicação semestral da Facul-
dade La Salle de Manaus que traz publicações de seus alunos, professores e 
pesquisadores nacionais e internacionais. Tem orientação pluralista e recebe 
contribuições originais relacionadas às diversas áreas do conhecimento con-
templadas pela mesma com o objeti vo de fomentar a interlocução de estudos 
e pesquisas.

A Revista Cientí ca Amazônia, Vida e Conhecimento apresenta em sua pri-
meira edição seis arti gos de prossionais das áreas das Ciências Contábeis e Ad-
ministração e uma resenha críti ca.

Os arti gos foram produzidos por prossionais concluintes do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Auditoria Contábil, Fiscal e Tributária.

Os autores dos arti gos temati zaram diferentes faces da área contábil, consi-
derando em seu primeiro arti go questões como a Políti ca Estadual dos Incenti vos 
Fiscais – ICMS - Crédito Estí mulo com objeti vo de ampliar a visão dos prossionais 
da área scal das indústrias incenti vadas/gestor, a pesquisa tem como objeti vo 
mostrar a importância do ICMS Crédito Estí mulo na políti ca de incenti vos scais 
concedida pelo governo do Estado do Amazonas através do modelo Zona Franca 
de Manaus com a publicação da Lei 2.826, de 29 de setembro de 2003.

O seguinte arti go publicado considera “A Importância da Contabilidade no 
Processo de Gestão do Terceiro Setor” e mostra a aplicabilidade da contabilida-
de, como ferramenta de suporte aos recursos nanceiros captados para o Tercei-
ro Setor, as organizações devem ser consideradas como verdadeiras empresas, 
pois possuem ati vidades a cumprir e público-alvo; diante do exposto a Contabi-
lidade atua, sendo uma ferramenta de informação formal e estruturada, rati ca 
a importância principalmente com as várias formas de evidenciação contábil, 
para que se possa comprovar a eciência da organização no que diz respeito 
ao alcance dos objeti vos determinados, tendo em vista demonstrar de forma 
transparente a aplicação dos recursos nanceiros uti lizados pelas enti dades, evi-
denciando a honesti dade das mesmas com a nalidade de difundir informações 
que darão às enti dades conabilidade diante a sociedade, garanti ndo a conti nui-
dade da organização.

A Auditoria Interna como Mecanismo de Controle Interno para Redução de 
Perdas e Desenvolvimento da Empresa é o próximo arti go apresentado nesta 
Revista Cientí ca em que o autor fala do atual cenário econômico do país, que 
está exigindo cada vez mais das empresas que desejam permanecer e aumen-
tar sua parti cipação no mercado, e para isso, estar atento às mudanças do mer-
cado e tomar a decisão certa no momento certo é fator determinante, visto que 
informações confusas ou insucientes dicultam na tomada de decisão.
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Entre os temas tratados a Auditoria Interna aparece como ferramenta 
eciente e ecaz na gestão empresarial. Contribui para a diminuição de erros, fa-
lhas e fraudes nos processos, garantindo o cumprimento dos objetivos e metas 
estipulados nos mais diversos setores de uma empresa, fazendo com que se 
tenha a necessidade de entender melhor seus procedimentos.

O quinto artigo da Revista Cientíca aborda as alterações promovidas pela 
Lei 11.638 de 2007, na estrutura das demonstrações contábeis. Vericamos que 
através dessas alterações a linguagem dos negócios passou a ser entendida da 
mesma forma em todos os lugares do mundo, proporcionando clareza e segu-
rança nas informações contábeis.

O sexto artigo articula a questão da análise e a importância do controle 
interno na distribuição de produtos. Além disso, busca a real importância dos 
controles internos dos produtos distribuídos para que possa atender todas as 
necessidades e demonstrar a importância nos procedimentos denidos pelas 
normas. Essa análise do controle interno na distribuição dos produtos deve per-
correr as fases do ciclo, desde a solicitação até a entrega.

Por fim, resenha crítica por Maria de Fátima Brito Durães: LONGO, André 
Koller Di Francesco – Manual de Gestão e Planejamento Tributário, 2ª. Ed, Porto 
Alegre: Paixão, 2014.

Agradecemos aos leitores, autores, pareceristas e demais pesquisadores 
engajados na divulgação deste primeiro número da Revista Amazônia, Vida e 
Conhecimento da Faculdade La Salle de Manaus edição 2016/01.

Contamos com sua colaboração nas próximas edições.

Cordialmente.

Os Editores.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NO PROCESSO DE GESTÃO DO 
TERCEIRO SETOR

Dalva Garrido Sabino1

Profº. MSc. Luiz Almir Menezes Fonseca2

RESUMO

O objeti vo deste arti go é mostrar a aplicabilidade da contabilidade como ferra-
menta de suporte aos recursos fi nanceiros captados para o Terceiro Setor. As or-
ganizações devem ser consideradas como verdadeiras empresas, pois possuem 
ati vidades a cumprir e público-alvo. Diante do exposto a Contabilidade, sendo 
uma ferramenta de informação formal e estruturada, o que rati fi ca a importância 
principalmente com as várias formas de evidenciação contábil, para que se possa 
comprovar a efi ciência da organização no que diz respeito ao alcance dos objeti -
vos determinados, tendo em vista demonstrar de forma transparente a aplicação 
dos recursos fi nanceiros uti lizados pelas enti dades, evidenciando a honesti dade 
das mesmas com a fi nalidade de difundir informações que darão a enti dade con-
fi abilidade diante a sociedade, garanti ndo a conti nuidade organizacional.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, Terceiro Setor, Conti nuidade Organizacional.

ABSTRACT

This arti cle aims to show the applicability of accounti ng as support tools to fi -
nancial funds raised for the Third Sector. The Organizati ons must be regarded as 
legiti mate companies because they have to comply acti vity and target audien-
ce. On the above, Accounti ng as a formal and structured informati on tool, con-
fi rms the importance mainly with the various forms of accounti ng disclosure, so 
that you can prove the effi  ciency of the organizati on with regard to the achie-
vement of certain objecti ves , with a view demonstrate transparently applying 
the fi nancial resources used by enti ti es , highlighti ng the honesty of the same 
in order to disseminate informati on that will show to reliability of enti ty in the 
society, ensuring organizati onal conti nuity.

KEYWORDS: Accounti ng, Third Sector, Organizati onal Conti nuity.

1 Pós-Graduanda no Curso de Auditoria Contábil, Fisccal e Tributária da Faculdade La Salle.
2 Professor Orientador: Formação Acadêmica em Educação pela UFAM e Sociologia pela ULBRA/RS, Pós Graduação em 
Metodologia do Ensino Superior (UFRGS); Administração de Educação (FAPA/RS), Planejamento e Orçamento Público 
(ISAE/FGV); Políti cas e estratégias (ESG/ADESG/CESAM) e Mestre em Educação na área de Planejamento (UFRGS).
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1. INTRODUÇÃO

Podemos definir o Terceiro Setor de forma estrutural e operacional, as 
mesmas são constituídas por associações sem fins lucrativos, estruturas básicas 
não governamentais, bem como as entidades formalmente constituídas, e ins-
tituições voltadas para o trabalho voluntário.

Essas organizações buscam realizar seus projetos e atividades conforme 
finalidades definidas em seus estatutos, visando atender direitos sociais bási-
cos e combater a exclusão social e, mais recentemente, proteger o patrimônio 
ecológico.

O objetivo da contabilidade é fornecer aos usuários sejam eles internos 
ou externos, informações econômicas e financeiras sobre o patrimônio e sua 
mutação no transcorrer do tempo. Segundo Niyama e Silva (2010, p.57), a con-
tabilidade é considerada a linguagem dos negócios e diante dos mercados glo-
balizados é utilizada como ferramenta no processo de tomada de decisões.

Diante desse contexto esse estudo pretende demostrar as dificuldades 
contábeis enfrentados para que se possa desenvolver projetos e atividades com 
segurança e clareza, buscando divulgar a transparência da aplicação dos recur-
sos captados, afim de atender a missão da organização.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. CONTABILIDADE NO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO SETOR

O controle e análise do patrimônio de uma organização, seja ela com ou 
sem fins lucrativos. Assim sendo, demonstra aos usuários internos e externos 
informações econômico-financeiras sobre seu patrimônio e suas variações, uti-
lizando-se de registros contábeis, demonstrações, diagnósticos e prognósticos 
expressos sob a forma de relatórios e pareceres.

A terminologia Terceiro Setor surgiu no Brasil há aproximadamente três 
décadas e assim; em outros países cresce, juntamente com dois outros setores: 
Primeiro Setor, representado pelo Estado, cumprindo este uma função admi-
nistrativa dos bens públicos, e o Segundo Setor, representado pelo mercado, 
ocupado pelas empresas privadas com fins lucrativos.

O Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas e 
mantidas principalmente pela participação voluntária, em um âmbito não go-
vernamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, solida-
riedade e filantropia.

Diante dessa realidade, vê-se a relevância do estudo do tema em ques-
tão, uma vez que mesmo com a visão voltada para o social, o Terceiro Setor 
também tem um processo econômico que precisa ser analisado e acompa-
nhado, uma vez que atuam como verdadeiras empresas, já que elas possuem 
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serviços, produtos, clientes e público alvo, e a contabilidade é fundamental, 
pois contribui para manter a transparência e credibilidade junto a seus cola-
boradores e a sociedade.

2.2. A EVOLUÇÃO E ORIGEM DA CONTABILIDADE

A palavra contabilidade deriva do lati m computare (contar, computar, cal-
cular). Apesar disso, não se deve confundir contabilidade com matemáti ca. O 
contabilista não precisa conhecer matemáti ca com profundidade. Na maioria 
das vezes, bastam-lhe os conhecimentos matemáti cos básicos a qualquer pro-
fi ssional. A defi nição adequada da contabilidade exige a sua divisão em duas 
áreas: Contabilidade Teórica e contabilidade Práti ca.

Contabilidade Teórica: Quando abordamos a contabilidade como teoria, 
procuramos definir aquilo de que ela trata, estuda seus princípios e suas 
possíveis aplicações. Ou seja, a contabilidade como teoria estabelece prin-
cípios e regras de condutas a serem seguidas pelos profissionais da área 
contábil, com o objetivo de aprimorar e uniformizar os procedimentos por 
eles adotados.

Contabilidade Práti ca: Envolve o uso de técnicas ou procedimentos por 
meio dos quais a contabilidade teórica e seus princípios são postos em práti ca. 
A contabilidade como práti ca compreende o registro das operações de uma en-
ti dade em livros manti dos com essa fi nalidade, Sua função é controlar o patri-
mônio de uma determinada pessoa ou organização, com o objeti vo de fornecer 
informações sobre ele ao público interessado. 

Apesar de alguns pesquisadores declararem que os primeiros indícios da 
existência da Contabilidade tem seus registros por volta de 4.000 anos a.C., 
não é possível afi rmar com precisão a época de seu surgimento (FAVERO et al., 
2010, pag.102). 

Pode-se, entretanto, afi rmar que a Contabilidade é tão anti ga quanto a 
existência da humanidade, visto que seu surgimento ocorreu de forma rudi-
mentar antes mesmo da moeda, da escrita e do número (IUDÍCIBUS e MARION, 
2010, pag.149).

Diante da necessidade de controlar seu patrimônio, o homem primiti vo uti -
lizava desenhos em paredes de cavernas e tábuas de pedra classifi cando quanti -
tati va e qualitati vamente os seus bens (MARQUES, 2010, pag.58).

A parti r do momento em que o homem uti lizou alguma forma de controlar 
seus bens, conheceu a Contabilidade, que desde então vem se desenvolvendo 
com a fi nalidade de proporcionar um gerenciamento adequado à riqueza patri-
monial (MARQUES, 2010, pag.60).

Analisando a evolução da Contabilidade, verifi ca-se que seu desenvolvi-
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mento sempre esteve vinculado às mudanças nas relações mercantis, econômi-
cas e sociais (FAVERO et al, 2010, pag.102). 

No início, antes de ser considerada ciência, a Contabilidade era entendida 
como um sistema de escrituração por partidas dobradas, tendo seus registros 
iniciais por volta de 1299-1300 e, mais tarde, em 1340, na cidade de Gênova, de 
forma mais completa. Não é possível afirmar quem desenvolveu, inicialmente, 
o método das partidas dobradas, mas, sem dúvida, foi a partir da obra de Luca 
Pacioli que esse método teve grande destaque (IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVA-
LHO, 2011, pag.21).

 A Contabilidade sofreu grandes influências com o advento da Revolução 
Industrial, no final do século XIX e início do século XX, principalmente nos Esta-
dos Unidos e na Inglaterra. Com a expansão das indústrias, surgiu a necessida-
de de informações sobre os custos de produção e avaliação de estoques, bem 
como o cálculo da depreciação, surgindo a Contabilidade de Custos.       

O objetivo dos mecanismos da contabilidade, o administrador de uma em-
presa, ou até mesmo de uma residência, pode, por exemplo, gerenciar melhor 
os recursos disponíveis, obter informações úteis ao planejamento de suas ativi-
dades, saber o custo do que é produzido ou consumido, apurar o lucro ou pre-
juízo, controlar e reduzir despesas, aumentar receitas e prevenir ou identificar 
erros e fraudes.

Em resumo os mecanismos contábeis pode ter o controle e o conhecimen-
to detalhado do estado em que se encontra um patrimônio e acompanhar sua 
evolução, seja na exploração de um determinado negócio, seja em nossa pró-
pria residência. A contabilidade é mantida com a finalidade de fornecer às pes-
soas interessadas informações sobre um patrimônio determinado.

A contabilidade pode ser aplicada a diversos ramos de atividades. Para efei-
tos didáticos, a contabilidade normalmente é dividida em áreas ou ramos, o 
que tem por objetivo o aprimoramento das técnicas aplicadas a determinadas 
atividades ou pessoas e o estudo de aspectos específicos dessa ciência.

As áreas da contabilidade podem ser estudadas de forma autônoma, No 
entanto, não são matérias independentes, pois têm o mesmo objetivo que a 
contabilidade, ou seja, tratam do mesmo assunto: o patrimônio. 

O principal campo da aplicação da contabilidade são as aziendas. Aziendas 
é o patrimônio considerado juntamente com a pessoa que tem sobre ele po-
deres de administração e disponibilidade. Seu conceito reúne o patrimônio e a 
pessoa que administra.

A contabilidade também é aplicada às entidades sem finalidade lucra-
tiva, como é o caso da União, dos estados, dos municípios, das autarquias. 
Trata-se de pessoas jurídicas de direito público, às quais se aplica a contabi-
lidade Pública.
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Os usuários são pessoas que se uti lizam da Contabilidade, que se interes-
sam pela situação da empresa e buscam na contabilidade suas respostas. Em 
geral as pessoas que têm interesse na divulgação das informações contábeis 
podem ser divididas em dois grupos:

a. Público Interno: Os administradores e os acionistas ou sócios controla-
dores;

b. Público Externo: Os acionistas ou sócios não controladores, bancos, for-
necedores, governo, entre outros.

A contabilidade pode ser feita para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Consi-
dera-se pessoa, juridicamente falando, todo ser capaz de direito e obrigações.

Quanto à Pessoa Física é a pessoa natural, é todo ser humano, é todo 
indivíduo (sem qualquer exceção). A existência da pessoa fí sica termina com 
a morte.

Na Pessoa Jurídica é a união de indivíduos que, através de um contrato re-
conhecido por lei, forma uma nova pessoa, com personalidade disti nta de seus 
membros. As pessoas jurídicas podem ter fi ns lucrati vos (empresa industrial, 
comercial etc.) ou não (cooperati vas associações culturais, religiosas etc.). Nor-
malmente, as pessoas jurídicas denominam-se empresas.

2.3 PRIMEIRO SETOR, SEGUNDO E, TERCEIRO SETOR

O Primeiro Setor é o Estado, responsável pelas questões sociais; o Segundo 
Setor composto pelas empresas com fi ns lucrati vos e o Terceiro Setor é consti -
tuído por organizações sem fi ns lucrati vos e não governamentais que têm como 
objeti vo gerar serviços de caráter público. 

Pode-se notar que existe um elo entre o Terceiro e o Primeiro Setor que é a 
fi nalidade coleti va de seus objeti vos. Quanto ao segundo setor existe uma bus-
ca por partes das empresas em contribuir com a solução dos problemas sociais.

Considerando o Primeiro Setor, Araújo (2010, p. 01), defi ne que:

O Estado, que por meio de seus órgãos, exerce múlti plas ati vida-
des, quais sejam, políti cas, administrati vas, econômica e fi nanceira, 
com objeti vo de cumprir suas fi nalidades básicas, desempenhando 
as seguintes funções: insti tuição e dinamização de uma ordem jurí-
dica; resolução dos confl itos sociais por meio da aplicação das nor-
mas insti tuídas e administração e gerenciamento dos bens públicos 
para atender as necessidades da coleti vidade.

O Primeiro Setor é composto ainda por todas as enti dades governamentais 
de interesse público, representado pelo governo, desempenhando uma função 
administrati va dos bens públicos, correspondendo às ações do Estado no âmbi-
to municipal, estadual ou federal.
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Quanto ao Segundo Setor, Araújo (2010, p. 01), define o segundo setor con-
siderando “no segundo setor situa-se as empresas privadas, que exercem suas 
atividades com fins de obter lucros a serem distribuídos aos investidores como 
remuneração do capital investido”. 

Neste setor, estão as empresas com fins lucrativos de direito particular re-
presentado pelo mercado, ocupado pelas empresas privadas, que produzem e 
circulam bens e/ou serviços. 

Em relação ao Terceiro Setor, Hudson (OLIVEIRA e ROMÃO, 2011, pag.12) 
o terceiro setor está baseado em organizações com finalidades sociais, ao invés 
de econômicas, sendo que em sua essência envolvem trabalhos artísticos, reli-
giosos, sindicais, de caridade, entre outros trabalhos voluntários. 

O terceiro setor é formado por entidades que, voluntariamente, buscam o 
bem coletivo da sociedade, sem ter em vista o lucro, e por isso são chamadas 
de entidades sem fins lucrativos.

Registra-se ainda que Oliveira e Romão (2011, pag.33) afirmam que:

“Na verdade o conceito de terceiro setor não deixa os limites de 
atuação das organizações muito bem definidos, mas o que de 
fato se afirma é que ele se encontra entre o Governo e a inicia-
tiva privada, isto é, é basicamente formado por entidades, que 
embora sejam de iniciativas privadas, não visa o lucro e ainda 
que não sejam do Governo, objetivam o bem coletivo da socie-
dade. Ainda de acordo com os autores, em alguns casos esse tipo 
de entidade com fins sociais pode até mesmo auxiliar o Estado 
no cumprimento de seus deveres, suprindo as necessidades da 
sociedade, uma vez que o Governo encontra-se incapaz de satis-
fazê-las com eficiência”.

3. CONCLUSÃO

Este artigo foi desenvolvido com a finalidade de contribuir com novos ques-
tionamentos referentes à importância da contabilidade no processo de gestão 
ao Terceiro Setor dentro da esfera socioeconômica atual. Assim sendo, para a 
legitimidade e o reconhecimento dessa ciência é imprescindível a importância 
e continuidade desse estudo por meio de novos trabalhos, nas diversas áreas 
vinculadas à contabilidade.

Com a avaliação das peculiaridades contábeis do Terceiro Setor, verificou-
se as deficiências do sistema de subsídios contábeis das instituições e, a análise 
da segurança e clareza da utilização dos recursos, bem como apresentação da 
importância da contabilidade no processo de gestão do terceiro setor ficou evi-
dente, o que realça ainda mais a importância da mesma no aperfeiçoamento 
das organizações do terceiro setor.
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AUDITORIA INTERNA COMO MECANISMO DE CONTROLE INTERNO PARA 
REDUÇÃO DE PERDAS E DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA

Graziela da Silva Taveira3

Profº. MSc. Luiz Almir Menezes Fonseca4

RESUMO

O atual cenário econômico do país está exigindo cada vez das empresas que de-
sejam permanecer e aumentar sua participação no mercado, e para isso, estar 
atento às mudanças do mercado e tomar a decisão certa no momento certo é 
fator determinante, visto que informações confusas ou ineficientes dificultam 
na tomada de decisão. A adoção de controles internos em conjunto com a audi-
toria interna assume papel importante quando se trata de monitorar os contro-
les internos adotados pelas empresas fortalecendo a estrutura e melhorando o 
desempenho das operações das mesmas.

PALAVRAS-CHAVE: controle interno; auditoria interna, eficiência. 

ABSTRACT

The current economic scenario of the country, this increasingly demanding 
companies who wish to stay and increase its market share, and for that, be aware of 
market changes and make the right decision at the right time is an important factor 
, as confusing information or inefficient difficult decision making . The adoption 
of internal controls together with the internal audit , that this plays an important 
role when it comes to monitoring the internal controls adopted by companies to 
strengthen the structure and improving the performance of the same operations. 

KEYWORDS: internal control; internal audit; efficiency.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem o propósito de mostrar que controles internos eficientes 
em conjunto com a auditoria interna, possibilitam maior lucratividade à empresa, 
pois tem como foco a redução das perdas e identifica oportunidades, levando a 
mesma a obter maior desenvolvimento, tornando-a mais competitiva no mercado. 

Diante do exposto, o presente artigo pretende responder a seguinte pro-
blemática: Sistemas de controle interno podem minimizar perdas e auxiliar na 
tomada de decisão nas empresas facilitando a gestão empresarial?

3 Pós-Graduada em Auditoria Contábil, Fiscal e Tributária na Faculdade La Salle
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(ISAE/FGV); Políticas e estratégias (ESG/ADESG/CESAM) e Mestre em Educação na área de Planejamento (UFRGS).
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O aumento da competi ti vidade do mercado e o grande número de empre-
sas que fecham suas portas nos primeiros anos de ati vidade contribuíram para 
a busca de meios que evitem desperdícios de tempo e recursos com operações 
que não são relevantes. Daí o foco na auditoria interna e na implantação de 
controles internos como ferramentas que infl uenciam diretamente no processo 
de tomada de decisão para uma gestão efi caz, visto que informações confusas 
prestadas por sistemas de controle internos inadequados ou inefi cientes difi -
cultam a gestão empresarial.

Os objeti vos que nortearam este arti go foram: verifi car se as implantações 
de sistemas de controle interno podem facilitar e assim trazer benefí cios para 
os processos na gestão empresarial; identi fi car os benefí cios que um sistema de 
controle interno pode trazer para as empresas; verifi car como o sistema de con-
trole interno pode minimizar os erros e fraudes facilitando a gestão empresarial.

A implantação dos controles internos envolvem todos os sistemas, méto-
dos e procedimentos empregados dentro dos diversos setores de uma empresa.

2. DESENVOLVIMENTO

Sendo a auditoria uma especialização da ciência contábil que testa, verifi -
ca, analisa os fatos e ocorrências que afetam o patrimônio de uma empresa, os 
controles internos efi cientes surgem como ferramentas que auxiliam o proces-
so de gestão e a tomada de decisão da empresa contribuindo para o ati ngimen-
to das metas.

A auditoria interna é uma ati vidade de avaliação independente e de asses-
soramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, 
efi ciência e efi cácia do sistema de controle, bem como qualidade e desempe-
nho das áreas, em relação às atribuições, planos e metas. (JUND, 2007, p.27) 
Assim, a auditoria interna é uma avaliação independente, feita por funcionários 
da empresa que avalia os processos utilizados pela empresa.

Segundo Crepaldi (2007, p. 125), a auditoria interna é um sistema de “contro-
le contábil que acompanha e estuda o cerceamento de erros e fraudes através de 
cuidados e técnicas de revisão constante de processos e acontecimentos”.

A auditoria interna segue as normas que precisam ser seguidas pelos audi-
tores internos das empresas, para que esta não tenha seu processo de verifi ca-
ção e análise comprometi dos.

De acordo com a NBC T 12, que traz normas a respeito da Auditoria 
Interna, em seu item 12.1.1.1 “a auditoria interna consti tui o con-
junto de procedimentos técnicos que tem por objeti vo examinar 
a integridade, adequação e efi cácia dos controles internos e das 
informações fí sicas, contábeis, fi nanceiras e operacionais da Enti -
dade” (CFC, 2003, p. 01).
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Para o Comitê de Pronunciamentos de Auditoria do Instituto Americano de 
Contadores Públicos Certificados (AICPA, 2015) o controle interno compreende:

O plano de organização, a organização de métodos e medidas ado-
tados pela empresa para assim proteger seu patrimônio, verificar 
a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a 
eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela 
administração.

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto co-
ordenado de métodos e medidas, adotados pela empresa, que protegem seu 
patrimonio, verifica a exatidão dos mesmos, promove a eficiência operacional 
aproximando a empresa do objetivo traçado pela administração.

O comitê do AICPA publicou o SAS (Statement on Auditing Produceres) nº 
29, em outubro de 1958, subdividindo o controle interno em contábil e admi-
nistrativo, conforme segue:

CONTROLE INTERNO CONTÁBIL – compreende o plano de organiza-
ção e todos os procedimentos referentes diretamente relacionados 
com a salvaguarda do ativo e a fidedignidade dos registros financeiros. 
Geralmente compreende controles, tais como os sistemas de autoriza-
ção e aprovação, segregação entre as tarefas relativas à manutenção e 
elaboração de relatórios e aquelas que dizem respeito à operação ou 
custodia do ativo, controles físicos sobre o ativo e auditoria interna.
CONTROLE INTERNO ADMINISTRATIVO – compreende o plano de 
organização e todos os métodos e procedimentos referentes prin-
cipalmente à eficiência operacional, e à obediência às diretrizes 
administrativas que normalmente se relacionam apenas indireta-
mente com os registros contábeis e financeiros. Incluem-se aqui 
controles como análises estatísticas, estudos de tempo e movimen-
to, relatórios de desempenho, controle de qualidade.

Ainda nessa linha de pensamento, Castro (2010, p. 291) afirma que o con-
trole interno:

Administrativo busca garantir que as ações atinjam seus objetivos 
no menor custo e na melhor forma, sustentando os atos praticados 
pelos administradores ou se relacionando com as metas da em-
presa, enquanto que os contábeis visam dar certeza aos números 
registrados e divulgados nas demonstrações contábeis.

Assim, o controle é aplicável às coisas, às pessoas, aos atos, aos processos, 
com o intuito de assinalar as faltas e os erros, visando, consequentemente, re-
pará-los e evitá-los, tendo enfoque administrativo, comercial, técnico, financei-
ro, segurança e contábil (Fayol, 1981, p.139):

a) Do ponto de vista administrativo: é necessário assegurar-se de 
que o programa existe, é aplicado e está em dia, e de que o or-
ganismo social está completo, o comando exercido segundo os 
princípios adotados, as conferências de coordenação se realiza;
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b) Do ponto de vista comercial: é preciso assegurar-se de que os 
materiais que entraram e saíram são exatamente considerados 
no que toca à quanti dade, à qualidade e ao preço, se os inventá-
rios estão corretos, os contratos são perfeitamente cumpridos;

c) Do ponto de vista técnico: é preciso observar a marcha 
das operações, seus resultados, suas desigualdades, o 
funcionamento do pessoal; 

d) Do ponto de vista fi nanceiro: o controle se estende aos livros, ao 
caixa, aos recursos e às necessidades, ao emprego de fundos;

e) Do ponto de vista de segurança: é necessário assegurar-se de 
que os meios adotados para proteger os bens e as pessoas 
estão em bom estado de funcionamento; 

f) Do ponto de vista contábil: é preciso verificar se os docu-
mentos necessários cheguem rapidamente, se eles propor-
cionam visão clara da situação da empresa, se o controle 
encontra nos livros, nas estatísticas e nos diagramas bons 
elementos de verificação e se não existe nenhum documen-
to ou estatística inútil.

De acordo com Reske Filho, Jacques e Marian (2005), um controle interno 
adequado é aquele estruturado pela administração e que possa propiciar, uma 
razoável margem de garanti a de que os objeti vos e metas serão ati ngidos de 
maneira efi caz, efi ciente e com a necessária economicidade.

Os controles podem ser excelentes ferramentas para a redução de perdas e 
recursos desde que o tempo entre a identi fi cação da falha e a medida correti va 
não estejam muito distantes.

D’Avila e Oliveira (2002), afi rmam que o controle para ser efi caz precisa 
apontar os desvios com tempo sufi ciente para permiti r uma ação correti va.

Sá (2000, p. 112) argumenta que para que o controle interno ocorra de 
forma efi caz, faz-se necessários alguns aspectos:

a) Existência de um plano de organização com uma adequada dis-
tribuição e responsabilidades; 

b) Regime de autorização e de registros capazes de assegurar um 
controle contábil sobre os investi mentos, fi nanciamentos e sis-
temas de resultados da empresa (custos e receitas), ou de me-
tas das insti tuições (orçamentos);

c) Zelo do elemento humano no desempenho das funções a ele 
atribuídas; 

d) Qualidade e responsabilidade do pessoal, em nível adequado.

Assim o controle interno efi caz é a principal ferramenta para um bom an-
damento das ati vidades da empresa e envolve todo o planejamento da mesma.

Para Crepaldi (2002, p.63), a avaliação do controle interno consiste em apli-
car medidas relevantes na consideração de transações relevante e ati vos corre-
latos envolvidos na auditoria, tendo como fi nalidade principal detectar erros e 
irregularidades nas demonstrações fi nanceiras.
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Controle é como um instrumento administrativo exigido pela crescente 
complexidade das empresas a fim de atingir um bom desempenho. (MOSI-
MANN, FISCH, 2009, p.70).

Ainda segundo os autores Mosimann e Fisch, o controle é definido como 
um importante aspecto num processo pelo qual a organização segue os planos 
e as políticas da administração. É um processo recorrente que não tem princípio 
ou fim definível. (2009, p.71)

Para ROLIN, 2010, p. 39:

O Controle Interno realizado nas empresas é voltado para os processos 
de controle e fiscalização dos diversos setores, mostrando-se bastante 
eficiente, tornando estas empresas competitivas para o mercado, e de-
sempenhando papel de suma importância em auxiliar a gestão destas 
empresas, formalizando a integração dos diversos se tores, obtendo 
assim, uma maior ordem e segurança na realização de suas atividades. 

Ainda conforme o autor, definir atividades dará meios de como realizar o 
controle em diversos setores.

Para Castro (2010) os controles foram divididos no tempo em: 

• operatividade do ato e cuja técnica utilizada é a contabilidade;
• controle concomitante que acompanha a realização do ato para 

verificar a regularidade de sua formação, o qual utiliza a fiscali-
zação como técnica de trabalho;

• controle subsequente que se efetiva após a conclusão do ato, 
visando corrigir eventuais defeitos ou declarar sua nulidade ou 
dar-lhe eficácia e, nesse caso, é utilizado a auditoria.

Os controles internos são planejados pela administração e abrangem toda 
empresa, sendo assim cabe à mesma verificar se estes estão sendo cumpridos 
pelos funcionários.

Para Attie (2011, p. 110) a diferenciação entre o controle interno e a audi-
toria interna, dá-se da seguinte forma, o primeiro refere-se a procedimentos de 
organização adotados como planos permanentes da empresa e, o segundo, é 
um trabalho organizado de revisão e apreciação dos controles internos, normal-
mente executados por um departamento especializado.

Muitos controles utilizados pelas empresas são ineficientes, pois, mesmo 
com sua utilização fraudes nas demonstrações financeiras ainda são noticiadas.

Segundo Imoniana e Nohara (2004), os casos de demonstrações contábeis 
fraudulentas, tão comuns na última década em escala mundial, têm chamado a 
atenção sobre a adequação do controle interno das organizações.

A Lei Sarbanes, foi criada com o objetivo de inibir e punir a alta administra-
ção que se envolvesse em escândalos financeiros devolvendo o equilíbrio nos 
mercados financeiros visto que também abrange empresas estrangeiras.
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De acordo com Borgerth (2007, p. 21) a Lei Sarbanes–Oxley foi publicada 
pelo governo dos Estados Unidos em 30 de julho de 2002, “[...] com o objeti vo 
de estabelecer sanções que coíbam procedimentos não éti cos e em desacordo 
com as boas práti cas de governança corporati va por parte das empresas atuan-
tes do mercado norte- americano”.

Segundo Tostes (2007, p.49), “O controle interno permite melhor mensura-
ção de valor, diminui o risco de erro involuntário e fraudes, tornando possíveis 
demonstrações úteis e confi áveis”.

Conforme a NBC T11 - IT – 03, que trata da fraude e do erro, a fraude pode 
ser caracterizada por:

a) manipulação, falsifi cação ou alteração de registros ou docu-
mentos, de modo a modifi car os registros de ati vos, de passivos 
e de resultados;

b) apropriação indébita de ati vos;
c) supressão ou omissão de transações nos registros contábeis;
d) registro de transações sem comprovação; e
e) aplicação de práti cas contábeis indevidas (CFC, 1999, p. 207).

Os controles internos variam de empresa para empresa, pois, a aplicabili-
dade e a necessidade dos mesmos variam conforme o porte das organizações 
levando-se em conta também a relação custo-benefí cio. Porém é sabido que 
nem tudo é possível controlar e as exceções quando detectadas, devem receber 
maior atenção, sem perder o foco do que realmente é essencial.

3. CONCLUSÃO

Pode-se notar que é cada vez mais necessário o uso de ferramentas que 
auxiliem as empresas na tomada de decisão, pois, estas adéquam a realidade 
da empresa ao planejamento traçado direcionando-a a um bom desenvolvi-
mento e assim possibilitando o crescimento no mercado e a ati ngir o objeti vo 
da empresa.

A aplicação dos controles e a verifi cação de sua efi cácia, é mensurada atra-
vés da auditoria interna, esta que aponta através de seus relatórios as defi ciên-
cias encontradas para que a empresa busque melhorias nos processos.

Conclui-se, portanto, que as informações fornecidas pelos sistemas de con-
troles internos ajustados à necessidade e a realidade das empresas é que per-
mite que estas estejam sempre um passo à frente das demais, pois, as falhas 
no seu processo são corrigidas no menor tempo possível, permiti ndo redução 
dos riscos e perdas, são essas informações que ajudam na tomada de decisão 
facilitando a gestão empresarial.
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AUDITORIA INTERNA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Higor Dias de Oliveira5

Profº. MSc. Luiz Almir Menezes Fonseca6

RESUMO

A Auditoria Interna como ferramenta eficiente e eficaz na gestão empresarial 
contribui para a diminuição de erros, falhas e fraudes nos processos, garantindo 
o cumprimento dos objetivos e metas estipulados nos mais diversos setores de 
uma empresa, fazendo com que se tenha a necessidade de entender melhor 
seus procedimentos. O presente artigo tem como objetivo principal mostrar de 
que forma a Auditoria Interna pode auxiliar as Micro e Pequenas Empresas em 
suas tomadas de decisão, uma vez que o Auditor Interno não é subordinado 
àqueles cujo trabalho examina, auxiliando de modo profissional a geração de 
informações confiáveis para seus gestores. Há uma identificação maior dos pro-
blemas e riscos, análise de controles e demais necessidades das empresas as 
quais a Auditoria Interna se faz presente, com seus levantamentos e análise de 
controles existentes, sua adequação ou criação de procedimentos que venham 
a atender melhor a gestão nas Micro e Pequenas Empresas.

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria Interna; Micro e Pequenas Empresas; Gestão 
Empresarial.

ABSTRACT

The Internal Audit as efficient and effective tool in business management helps 
to reduce errors, failures and frauds in the processes, ensuring compliance 
with the objectives and goals set out in various sectors of a company, causing 
them to have the need to understand better its procedures. This work aims 
to show how the internal audit can help the Micro and Small Enterprises in 
their decision-making, since the internal auditor is not subordinate to those 
whose work examines, helping professionally the generation of reliable 
information for their managers. The methodology used was the bibliographical 
research, documentary. Thus there is a greater identification of problems and 
risks, controls, analysis and other needs of companies which Internal Audit is 
present with its surveys and analysis of existing controls, adequacy or creating 
procedures that will best meet management in Micro and Small Enterprises.

KEYWORDS: Internal audit; Micro and Small Enterprises; Business management.
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1. INTRODUÇÃO

Sendo as Micro e Pequenas Empresas as maiores geradoras de empregos 
formais do país, pela capacidade que o Brasil demonstra em expandir seu em-
preendedorismo, assunto dos mais comentados em todos os segmentos em-
presariais e públicos e também as que apresentam maior nível de mortalidade 
nos primeiros anos de ati vidade, se faz oportuno a busca por soluções mais 
adequadas à Gestão Empresarial, visto que a maioria das pequenas empresas 
não possuem  controles internos capazes de detectar erros ou riscos em suas 
operações, interferindo assim, na avaliação confi ável de seus resultados.

É neste contexto que a Auditoria Interna possui relevante papel, uma vez 
que contempla um conjunto de técnicas capazes de avaliar, controlar, e corrigir 
desperdícios, antecipando demais riscos e buscando atingir os resultados 
pretendidos, uma vez que o Auditor Interno trabalha para o fortalecimento da 
gestão, fornecendo informações confiáveis, com independência e objetividade, 
agregando valor aos processos de trabalho e contribuindo para o cumprimento 
de metas estabelecidas para o desenvolvimento das pequenas empresas.

Busca-se assim, mostrar a importância da Auditoria Interna para as Micro 
e Pequenas Empresas como ferramenta indispensável para o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de seus controles, visando incenti vá-los para uma melhoria 
constante em seus processos internos. 

2. DESENVOLVIMENTO

Segundo revelam Franco; Marra (2001), a Auditoria é uma técnica contábil 
que verifi ca por meio de exame de registros e documentos, inspeções e con-
fi rmação de informações a real situação econômica e fi nanceira entre outras 
situações da empresa se estão de acordo com os princípios fundamentais e 
normas de contabilidade.

Já a Auditoria Interna pode ser conceituada como um elemento de contro-
le que tem como um de seus objeti vos, a avaliação dos controles internos de 
uma empresa. É executada por um profi ssional ligado à empresa, sempre em 
linha de dependência da direção empresarial, garanti ndo a confi abilidade das 
informações da empresa em um determinado período em que ela se encontra.

Auditoria Interna é uma ati vidade de avaliação independente den-
tro da empresa, que se desti na a revisar as operações, como um 
serviço prestado à administração. Consti tui um controle gerencial 
que funciona por meio da análise e avaliação da efi ciência de ou-
tros controles. (CREPALDI, 2009, p. 41).

Devido a várias situações ocorridas fora de seu ambiente interno, as peque-
nas empresas necessitam cada vez mais de ferramentas de controle que possi-
bilitem suas mais variadas estratégias de gestão, criando condições favoráveis 
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para seus investimentos e contenção de custos e desperdícios. Assim sendo, a 
principal função da Auditoria Interna é oferecer um parecer confiável, com cre-
dibilidade necessária para a continuidade e alcance de suas metas e objetivos.

De acordo com Attie (1998, p. 208), para o alcance desses objetivos, a Au-
ditoria Interna, dentre outras, deve executar as seguintes funções:

a) Revisa e avalia a eficiência, adequação e aplicação dos controles 
contábeis, financeiros e operacionais;

b) Verifica se estão sendo cumpridas, corretamente, metas, as po-
líticas, os procedimentos, os planos, leis, normas e regulamen-
tos, e da sua aplicação pela empresa;

c) Examina o grau de confiabilidade das informações contábeis e 
outras obtidas dentro da organização; e

d) Avalia a qualidade de desempenho das tarefas delegadas.

A Auditoria está dividida em dois tipos: Auditoria Interna e Externa, com 
aspectos comuns e se utilizando de técnicas semelhantes, porém com uma di-
ferenciação no que se refere ao seu acompanhamento, pois o profissional da 
Auditoria Interna possui um tempo maior para avaliar e gerar informações mais 
detalhadas dos processos existentes.

Auditoria Externa é a realizada por profissionais qualificados, que 
não são empregados da administração auditada, com o objetivo 
precípuo (principal) de emitir uma opinião independente, com 
base em normas técnicas, sobre a adequação ou não das demons-
trações contábeis. (ARAÚJO, 2004, p. 20).
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Tabela 1 - Principais diferenças entre o Auditor Interno e o Auditor Externo

Auditor Interno Auditor Externo

- É empregado da empresa auditada; - Não tem vínculo empregatí cio com a 
empresa auditada;

- Menor grau de independência; - Maior grau de independência;

- Executa auditoria contábil e operacional; - Executa apenas auditoria contábil;

• Os principais objeti vos são:
• Verifi car se as normas internas estão sen-

do seguidas;
• Verifi car a necessidade de aprimorar as 

normas internas vigentes;
• Verifi car a necessidade de novas normas 

internas;
• Efetuar auditoria das diversas áreas das 

demonstrações contábeis e em áreas ope-
racionais;

- O principal objeti vo é emiti r um parecer ou 
opinião sobre as demonstrações contábeis, 
no senti do de verifi car se estas refl etem 
adequadamente a posição patrimonial 
e fi nanceira, o resultado das operações, 
as mutações do patrimônio líquido e 
as origens e aplicações de recursos da 
empresa examinada. Também, se essas 
demonstrações foram elaboradas de acordo 
com os princípios contábeis e se esses 
princípios foram aplicados com uniformidade 
em relação ao exercício social anterior;

- Maior volume de testes (tem maior tempo 
na empresa para executar os serviços de 
auditoria).

- Menor volume de testes, já que o 
auditor externo se interessa em erros 
que individualmente ou cumulati vamente 
possam alterar substancialmente as 
informações das demonstrações contábeis.

Fonte: Almeida (2009, p. 30)

Outro aspecto importante é a posição hierárquica da Auditoria Interna den-
tro das organizações. Pelo grau de confi abilidade em seus objeti vos e controles, a 
Auditoria Interna deve possuir autoridade sufi ciente para revisar, analisar e emiti r 
opiniões sobre todos os registros e documentos disponíveis na empresa, suas po-
líti cas, planos, estratégias, sistemas e demais procedimentos existentes e segundo 
Almeida (2010, p.5), “o Auditor Interno é um empregado da empresa, e dentro de 
uma organização ele não deve estar subordinado àqueles cujo trabalho examina”.

Abaixo, a representação gráfi ca mostra como deve ser a implantação de 
um Setor de Auditoria Interna em relação a sua posição hierárquica entre os 
demais setores, exercendo assim, maior grau de independência, refl eti ndo em 
uma maior credibilidade e confi ança nas mais diversas informações obti das em 
todas as suas avaliações e processos.
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        Figura 1: Posição Hierárquica – Auditoria Interna
        Fonte: Almeida (2009, p. 30)

Quanto a importância da Auditoria Interna para Micro e Pequenas Empre-
sas pode-se afi rmar que devido as várias situações em que se encontram as 
pequenas empresas no Brasil, com o aumento da competi ti vidade, globaliza-
ção e aumento das exigências governamentais na busca de maior controle e 
fi scalização, a Auditoria Interna possui relevante importância através de suas 
ferramentas de avaliação e controle, visando por meio de sua implantação, a to-
mada de decisões com critérios mais sólidos e confi áveis, vindo a corresponder 
às expectati vas dos gestores sobre os riscos internos da empresa melhorando 
seu processo de tomada de decisão.

Outro elemento a ser considerado refere-se ao conjunto de procedimen-
tos adotados na Auditoria Interna. Segundo a NBR ISO-9001:2000, basicamente 
são oito os processos que a auditoria em geral deve seguir:

1ª Etapa - Planejamento Operacional: esta etapa representa o início do 
trabalho do auditor, onde o mesmo começa, de forma planejada, a organizar e 
defi nir as estratégias e objeti vos para executar suas ati vidades, ou seja, o seu 
plano de trabalho; 

2ª Etapa - Seleção e entrevistas dos principais operadores dos controles 
internos do ciclo: nessa etapa realiza-se entrevistas com os principais operadores 
dos controles internos, para se conhecer o fl uxo das ati vidades do processo e seu 
desenvolvimento, coletando informações essenciais para realização da auditoria; 

3ª Etapa - Elaboração dos fl uxos operacionais dos processos: aqui o audi-
tor junta as informações coletadas, permiti ndo ter uma visão integrada do sis-
tema e começa a elaborar os fl uxos operacionais dos processos, sabendo quais 
testes serão necessários aplicar para averiguar as falhas existentes; 

4ª Etapa - Identi fi cação dos pontos críti cos de controle do fl uxo: depois 
da elaboração do processo é possível identi fi car os pontos críti cos que causam 
impactos relevantes nas ati vidades do processo; 

5ª Etapa - Construção da Matriz de Análise de riscos e impactos: após a iden-
ti fi cação dos pontos críti cos tem-se a construção da matriz de análise de riscos e 
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impactos, uma ferramenta para auxiliar e priorizar as ações a serem executadas; 

6ª Etapa - Elaboração do Programa de trabalho para coleta de evidências: 
nessa etapa são exposta as evidências coletadas em campo, redefi nindo as for-
mas de trabalho para possível adequação do mesmo; 

7ª Etapa - Elaboração do relatório de auditoria operacional de controles 
internos: os resultados mensurados durante o processo e as recomendações e 
medidas para possíveis adequações devem constar na elaboração do relatório; 

8ª Etapa - Elaboração de Plano de Ação para implantação das reco-
mendações: após a apresentação dos resultados da auditoria operacional 
nos controles internos, propõem-se um Plano de Ação para implantação 
das recomendações, ou seja, a implantação de mecanismos de controle 
para sanar as falhas encontradas, garantindo assim que a entidade passe a 
exercer suas atividades com mais eficiência e eficácia, obtendo os resulta-
dos esperados.

3. CONCLUSÃO

A parti r das informações expostas, pode-se concluir a importância da Audi-
toria Interna nas Micro e Pequenas Empresas que, através da realização da pes-
quisa sobre suas técnicas uti lizadas, assim como, a práti ca de sua implantação, 
geram informações com credibilidade e confi ança para seus administradores.

Há, também, a necessidade de se esti mular tais empreendimentos a uti li-
zarem as Técnicas de Auditoria Interna, visando uma melhor compreensão dos 
processos de geração de informações, suas análises e critérios mais disti ntos, 
as quais se tornam cada vez mais úteis a seus investi dores, clientes, fornecedo-
res e órgãos governamentais, garanti ndo um crescimento empresarial de forma 
estruturada e autossustentável, com estratégias que agregarão a longo prazo 
uma cultura interna sati sfatória as mais diversas empresas existentes no Brasil. 
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NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE – NOVA ESTRUTURA DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Luiza Cruz Nascimento7

Profº. MSc. Luiz Almir Menezes Fonseca8

RESUMO

Este arti go abordará as alterações promovidas pela Lei 11.638 de 2007, na es-
trutura das demonstrações contábeis.  Demonstramos como era a estrutura na 
Lei 6.404 de 1976 e como fi cou com as alterações da Lei 11.638 de 2007. Veri-
fi camos que através dessas alterações a linguagem dos negócios passou a ser 
entendida da mesma forma em todos os lugares do mundo, proporcionando 
clareza e segurança nas informações contábeis. 

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Internacional, nova estrutura, demonstra-
ções contábeis

ABSTRACT

This arti cle discusses the changes introduced by Law 11,638 of 2007, the 
structure of fi nancial statements. We demonstrated how the structure was 
in Law 6.404 of 1976, as was as amended by Law 11,638 of 2007 found that 
through these changes the language of business came to be understood in the 
same way everywhere in the world, providing clarity and certainty in accounti ng 
informati on.

KEYWORDS: Internati onal Accounti ng, new structure, fi nancial statements

1. INTRODUÇÃO

A globalização da contabilidade está inserida em um contexto da economia 
mundial que abrange desde a captações de recursos internacionais à redução das 
barreiras comerciais entre as nações. A informação contábil se tornou ainda mais 
importante para decisões de investi dores e para gestão dos administradores.

No entanto, o que vinha ocorrendo é que a contabilidade estava sendo bas-
tante questi onada, principalmente, em razão de uma mesma transação poder 
ser registrada de forma diferente, dependendo do país de origem, ocasionando 
impactos diferentes nas contas patrimoniais e nas contas de resultado.

7 Autora: Formada em Ciências Contábeis pela Universidade Nilton Lins e Pós Graduação em Auditoria Contábil, Fiscal 
e Tributária pela Faculdade La Salle.
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(ISAE/FGV); Políti cas e estratégias (ESG/ADESG/CESAM) e Mestre em Educação na área de Planejamento (UFRGS).
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Essas diferenças dificultavam a análise e a comparação entre as sociedades 
de diversos países, principalmente da situação financeira e do desempenho, e 
aumentavam ainda mais as críticas que os usuários faziam das demonstrações 
financeiras. Os usuários têm a expectativa de que as informações contábeis se-
jam transparentes, confiáveis, objetivas, relevantes e comparáveis a nível inter-
nacional com outras sociedades.

Neste contexto ficam evidenciadas as mudanças em relação a estrutura nas 
demonstrações contábeis, a partir das normas internacionais de contabilidade 
de acordo com as novas regras para elaboração, que passaram a vigorar no 
Brasil a partir da Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, que alterou e revogou 
dispositivos da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 das Sociedades Anônimas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 BREVE HISTóRICO DA CONTABILIDADE NO BRASIL

Até início da década de 70, com o começo do desenvolvimento de merca-
dos de capitais e com a reforma bancária, a contabilidade no Brasil foi marcada 
pela forte influência da legislação tributária, que nem sempre era adequada à 
teoria contábil.

Em 1976 foi criada a CVM – Comissão dos Valores Mobiliários para moni-
torar o mercado de capitais e, paralelamente, foi divulgada a Lei 6.404/76 que 
trouxe inovações à época.

O desenvolvimento da Contabilidade no Brasil está fortemente ligado ao 
desenvolvimento econômico que se destacou em 1979, mas que não foi reco-
nhecido por causa das altas taxas da inflação que cresciam muito e com isso 
ocorria uma super desvalorização da nossa moeda, que segundo (NYIAMA, 
2008, p.7) se resume na seguinte expressão:

Em termos de comportamento da nossa economia, os anos 80 fo-
ram os piores: elevada inflação e diversas tentativas de combate a 
ela, mediante planos econômicos heterodoxos, que contribuíram 
para a perda da credibilidade e que resultaram na primeira mora-
tória (1985) e, como consequência, na repercussão internacional 
negativa desta medida.

No final do ano de 2007 foi criada a Lei 11.638/2007 que alterou o texto 
legal da Lei 6.404/76 das Sociedades Anônimas, que apresenta entre outros 
aspectos novas regras para elaboração das Demonstrações Contábeis.

A referida lei altera de forma significativa a estrutura das Demonstrações 
Contábeis e modifica o conceito da contabilidade meramente fiscal para uma 
contabilidade gerencial com ferramentas eficaz na administração da empresa.
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2.2. CONTABILIDADE INTERNACIONAL

Nyiama (2008) afi rma que a Contabilidade Internacional corresponde a de-
nominação dada ao estudo das normas contábeis vigentes no Brasil, na União 
Europeia, nos Estados Unidos e em outros países aplicáveis à Contabilidade Ge-
ral, tendo em vista a realização de operações internacionais e a captação de re-
cursos fi nanceiros, principalmente nos mercados de capitais norte-americanos 
e europeus.

O Internati onal Accouti ng Standar Board (IASB) – Conselho das Normas In-
ternacionais de Contabilidade, que substi tuiu o IASC – Fundação Comitê das 
Normas Internacionais de Contabilidade, vem tentando unifi car essas normas 
para que as Demonstrações Contábeis e a escrituração contábil de modo que 
obedeçam a padrões uniformizados mundialmente.

Sendo assim, a chamada Contabilidade Internacional tem por objeti vo le-
var aos profi ssionais da contabilidade os conhecimentos necessários sobre as 
Normas de Contabilidade vigentes no mundo, de forma que possam adaptar 
as demonstrações contábeis às exigências de determinados países em que a 
empresa sob sua responsabilidade tenha interesses comerciais e fi nanceiros.

2.3. DIFERENÇAS INTERNACIONAIS NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilidade por ser uma ciência social aplicada, é fortemente infl uen-
ciada pelo ambiente em que atua. De forma geral, os valores culturais, tradição 
histórica, estrutura políti ca, econômica e social acabam refl eti ndo nas práti cas 
contábeis de uma nação, e consequentemente, a evolução das mesmas pode 
estar vinculada ao nível de desenvolvimento econômico de cada país.

A linguagem contábil não é homogênea em termos internacionais, pois cada 
país tem suas práti cas contábeis próprias, signifi cando dizer que o lucro de uma 
empresa brasileira não seria o mesmo se adotadas práti cas contábeis de outros 
países, difi cultando sua compreensão devido à falta de uniformidade. “A lingua-
gem não é uniforme porque cada país tem critérios próprios e diferentes para 
reconhecer e mensurar cada transação. A busca por critérios consentâneos é 
o processo de harmonização contábil internacional, visando proporcionar uma 
compreensão dessa linguagem e a sua comparabilidade.” (NYIAMA, 2008, p. 15).

A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) em recente pronuncia-
mento reconheceu que existem diversos pontos de divergência entre as normas 
brasileiras e as internacionais, dos quais, no entender da área da CVM, podem 
ser destacadas:

A introdução e a aplicação do método de valor justo (fair value), 
parti cularmente nas empresas não fi nanceiras; b)  O tratamento 
contábil de instrumentos fi nanceiros, também relacionados ao 
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método de valor justo; c)A contabilização e evidenciação nas de-
monstrações financeiras das operações de arredamento mercantil; 
d) O tratamento contábil das reestruturações societárias (fusões, 
incorporações e aquisições; e) O tratamento contábil das subven-
ções governamentais; f) A divulgação por segmento de negócios 
(CVM, 1986).

São representativos alguns órgãos brasileiros, que normatizam a Contabili-
dade Internacional no Brasil, entre eles podem ser citados:  

BACEN – Banco Central do Brasil: Comunicado 14.259/06; determina o de-
senvolvimento de ação específica para as instituições financeiras passem a ado-
tar o IFRS a partir de 2010.

 C V M – Comissão de Valores Mobiliários: Determina por meio da IN 457/07 
que as companhias abertas a partir de 2010 divulguem suas demonstrações 
contábeis nos padrões IFRS.

CPC – Comissão de Pronunciamento Técnico: Determina os procedimentos 
a serem realizados em convergência com as normas internacionais.

2.4. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS A LEI 11.638 DE 2007

Nos últimos anos se verificou que a contabilidade tem sido bastante ques-
tionada em razão de uma mesma transação poder ser registrada de forma dife-
rente, dependendo do país. Essas diferenças dificultam as análises e a compa-
ração financeira das sociedades entre os diversos países, aumentam as críticas 
nas análises das demonstrações financeiras, pois os usuários precisam de infor-
mações transparentes, confiáveis, objetivas e relevantes em relação as socieda-
des de nível internacional.

Com a padronização da contabilidade internacional desde o advento da 
lei 11.638/07, as sociedades poderão registrar as informações contábeis e fi-
nanceiras de maneira a evidenciar de forma harmonizada, para uma análise 
mais segura no mercado internacional, pelas instituições financeiras, minimi-
zando os conflitos ocorridos nos manuseios das demonstrações financeiras e 
patrimoniais.

Com foco nas estruturas das demonstrações contábeis, citamos e compara-
mos as principais alterações ocorridas: Balanço Patrimonial; Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE); Demonstração da Origem e Aplicação dos Recur-
sos (DOAR); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); Demonstração das Mu-
tações do Patrimônio Líquido (DMPL); Demonstração dos Lucros ou Prejuízos 
Acumulados (DLPA) e Demonstração do Valor Adicionado (DVA):
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2.5 BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a eviden-
ciar, quantitativa e qualitativamente, numa determinada data, o patrimônio 
líquido da entidade. Para as sociedades por ações, é obrigatória a publi-
cação das demonstrações contábeis, de acordo com a Lei 6.404 de 15 de 
dezembro de 1976.

O Balanço Patrimonial é uma demonstração de caráter obrigatório, sendo 
elaborados uma vez em cada período de 12 meses ou em casos especiais: liqui-
dações, transformações, incorporações, fusões e cisões.

As demonstrações contábeis obrigatórias serão complementadas por no-
tas explicati vas para esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do 
exercício.

2.6. AS PRINCIPAIS MUDANÇAS OCORRIDAS NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Reserva de Reavaliação - agora será classifi cada como Ajuste de Avalia-
ção Patrimonial – que representam acréscimos derivados da diferença 
entre o valor contábil e o valor de mercado.

b) Lucros Acumulados - não são mais classifi cados como lucros acumula-
dos, os lucros devem ser contabilizados em Reserva de Lucros, se a Re-
serva de Lucros ultrapassarem o valor do Capital Social precisa ser distri-
buída. Assim a conta de Lucros Acumulados fi ca exti nta e fi ca somente a 
conta de Prejuízo Acumulado.  

c) Ações em Tesouraria -  deverão ser classifi cadas como dedução da conta 
do Patrimônio Líquido que registra a origem dos recursos aplicados na 
sua aquisição.

Composta por três elementos básicos, os Ati vos (bens e direitos), os Pas-
sivos (Obrigações) e o Patrimônio Líquido, as contas são classifi cadas de forma 
ordenada e uniforme para facilitar a interpretação e análise dos usuários. No 
balanço patrimonial foram promovidas as seguintes alterações:
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Quadro comparativo do Balanço Patrimonial – BP

ANTES – Lei 6.404/76 DEPOIS – Lei 11.638/07

ATIVO CIRCULANTE ATIVO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -

ATIVO PERMANENTE
Investimentos

Imobilizado
Diferido

ATIVO NÃO CIRCULATE
Realizável a Longo Prazo

Investimento
Imobilizado
Intangível
Diferido

PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo
Resultado de Exercícios Futuros

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

Reserva de Capital
Reserva de Reavaliação

Reservas de Lucros
Lucros ou Prejuízos Acumulados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

Reserva de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros
Ações em Tesouraria

Prejuízos Acumulados

Fonte: (Marion - 7ª. Edição 2012 Contabilidade Empresarial) Adaptada pela autora 

2.6. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T 3 Item 3.3.1 
– tem-se o seguinte conceito para a Demonstração do Resultado do Exercício 
(DRE). “A demonstração do resultado é a demonstração contábil destinada a 
evidenciar a composição do resultado formado num determinado período de 
operações da entidade.”

A DRE, observado o princípio de competência, evidenciará a formação de 
vários níveis de resultados mediante confronto entre as receitas e os corres-
pondentes custos e despesas. O objetivo fundamental dessa demonstração é 
apurar os resultados das operações das organizações, conforme exemplo de-
monstrado abaixo:
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Quadro Comparati vo da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

Antes da alteração da Lei 6.404/76 Após a edição da Lei 11.638/07

I - Receita Operacional Bruta 
(-) Deduções das vendas, os abati mentos e 
os impostos;
(=) Receita Operacional líquida 
(-) Custo das Mercadorias e Serviços 
vendidos ou CPV
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Vendas
Despesas Administrati vas
Despesas Tributárias
Despesas Operacionais Financeiras
Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
Variações Cambiais
(+-) Outras Receitas e Despesas
=Resultado Operacional
(-) Despesas não Operacionais
(+) Receitas não Operacionais
(=) Lucro Líquido antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social
(-) Provisão para o Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro
(=) Lucro Líquido após Provisão
-
(-) Parti cipação de Administradores, 
Empregados, Debêntures, Partes 
Benefi ciaras, C. Estatutárias
(=) Lucro Líquido do Exercício

I - Receita Operacional Bruta 
(-) Deduções das vendas, os abati mentos e 
os impostos;
(=) Receita Operacional líquida 
(-) Custo das Mercadorias e Serviços 
vendidos ou CPV
(=) Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas com Vendas
Despesas Administrati vas
Despesas Tributárias
Despesas Operacionais Financeiras
Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
Variações Cambiais
(+-) Outras Receitas e Despesas
-
-
-
(=) Lucro Líquido antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social
(-) Provisão para o Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro
(=) Lucro Líquido após Provisão
(-)Parti cipação de Debêntures, Empregados, 
Administradores e Partes Benefi ciária e 
Fundo de Assistência e Previdência de 
Empregados
(=) Lucro Líquido do Exercício

Fonte: (Marion - 7ª. Edição 2012 Contabilidade Empresarial) Adaptada pela autora 

Observa-se no quadro acima algumas alterações, nas despesas não opera-
cionais e na parti cipação do lucro. 

2.7. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) é facultati va e, de acordo com o arti go 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, 
a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) poderá ser incluída 
nesta demonstração.

A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia 
a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício 
social, inclusive a formação e uti lização das reservas não derivadas do lucro.
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Esta demonstração de acordo com a Lei 11.638/2007 no artigo 186, se 
manteve sem sofrer nenhuma alteração.

Estrutura da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

Histórico Capital
Social

Reserva de 
Capital

Reserva
de Lucros

Lucros
Acumulados Total

Saldo inicial em 31 de 
dezembro x1
Ajuste de Exercícios
Anteriores:
Efeito de mudanças de 
critérios contábeis
Retificação de erros de 
exercícios anteriores
Aumento de Capital:
Lucros e Reservas
Por subscrição a realizada
Reversões de Reservas:
De Contingências
De Lucros a realizar
Lucro Líquido do Exercício:
Proposta da Administração 
destinação do lucro;
Reserva Legal
Reserva estatutária
Reserva de Lucros para 
expansão
Reserva de Lucros
A realizar
Dividendos a distribuir por 
Ações (R$)
Saldo final em 31 de 
dezembro x2

Fonte: (Marion - 7ª. Edição 2012 Contabilidade Empresarial) Adaptada pela autora 

2.8. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREjUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Nesta demonstração o objetivo é evidenciar o resultado da empresa, o 
lucro ou prejuízo. Conforme item 3.4 da NBC T 3, tem-se: “A demonstração 
de lucros ou prejuízos acumulados é a demonstração contábil destinada a evi-
denciar, num determinado período, as mutações nos resultados acumulados 
da entidade.”
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A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados precisa ser elaborada 
juntamente com o Balanço Patrimonial, e seu saldo fi nal será conciliado com o 
valor apresentado em lucros acumulados no patrimônio líquido. 

A Lei 11.638/07 alterou a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumu-
lados, exti nguindo a conta Lucros Acumulados no balanço patrimonial. Porém 
sua existência não foi vedada, tanto que sua demonstração conti nua totalmen-
te vigente, mas apenas a fi gura de saldo positi vo no balanço. Desta forma, fi ca 
claro que conti nua sendo prevista no Plano de Contas.

Lucros Acumulados - não são mais classifi cados como lucros acumulados, 
os lucros devem ser contabilizados em reservas de lucro, se a reserva de Lucros 
ultrapassarem o valor do Capital Social precisa ser distribuída. Assim a conta Lu-
cro acumulado foi exti nta e fi ca somente a conta de Prejuízo acumulado Ações 
em tesouraria - “[...] deverão ser destacadas no balanço como dedução da con-
ta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua 
aquisição” (MP/Brasil, 1976, §5º art. 182).

A sua demonstração poderá estar inserida dentro das Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) como acima citado.

2.8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é uma demonstração contábil se-
melhante à DOAR, embora tenham objeti vos disti ntos. A DFC tem como princi-
pal objeti vo evidenciar as variações das disponibilidades da empresa ocorridas 
no exercício.

Assim a DFC demonstra as origens e aplicações de recursos do período que 
possam afetar o caixa (disponibilidades) da empresa, incluindo as variações 
ocorridas no ati vo e passivo circulante (exceto nas próprias disponibilidades), o 
que não ocorre na DOAR. Existem dois modelos de DFC: indireto e direto:

a) DFC modelo indireto: Pode ser elaborada da mesma maneira em que 
era elaborada a Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos – 
DOAR. (demonstração substi tuída pela Demonstração do Fluxo de Caixa, 
conforme o arti go 176, IV da Lei 11.638/07).

b) DFC modelo direto: É considerada mais completa e informativa do que 
a DFC indireta. Esta convicção de diversos autores dá-se pelo fato de 
que a DFC modelo direto informa quanto efetivamente entrou e saiu do 
caixa derivado das operações das entidades.

A principal diferença entre a DFC direta e indireta também é constatada 
somente no grupo de origens das operações, onde as informações de entradas 
e saídas de recursos podem ser extraídas do Demonstrati vo do Resultado do 
Exercício, devidamente ajustadas pelos saldos dos balanços patrimoniais.
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As três principais fontes de recursos das empresas são separadas em 
grupos onde se discriminam as entradas e saídas de recursos, indicando se 
o resultado foi positivo, nulo ou negativo das movimentações financeiras de 
cada grupo.

Os cálculos que dão suporte às origens das operações são extraídos di-
retamente do demonstrativo do resultado do exercício, devidamente ajusta-
dos pelos saldos correspondentes dos balanços patrimoniais, inicial e final. 
(Hoss 2008).

Demonstramos o modelo da DFC indireto tomando por base valores da 
empresa Exemplos Ltda., para melhor compreensão didática, uma vez que é co-
mum, entre os profissionais da área contábil, a dificuldade na elaboração desse 
demonstrativo.
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DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

Método Indireto

Exemplos Ltda

DISCRIMINAÇÃO VALORES

ATIVIDADES OPERACIONAIS

1 - Lucro Líquido do Período 4 3.949,19

2 - Ajustes ao Lucro 2.892,92 2.892,92

(+) Depreciação 2.892,92

3 - Variação nos Saldos das Contas (1.994,03) (1.994,03)

(+-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -

(+) Redução de Clientes - Duplicatas a receber 1.581,32

(-) Aumento de Despesas Antecipadas – Diferidas 1.200,00

(-) Aumento de Outros Ati vos Circulantes (Créditos a Recuperar) (6.361,79)

(+) Redução de Salários a Pagar -

(+) Aumento de Fornecedores 1.242,50

(-) Redução de Outras Obrigações a Pagar (373,00)

(+) Aumento Obrigações Sociais e Tributárias a Pagar 716,94

(+) Aumento – Outros Passivos Circulantes -

4 - CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV OPERACIONAIS 44.848,08

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investi mento no Realizável a Longo Prazo (100,00)

Outros Investi mentos de Longo Prazo -

Entrada - Recebimento pela venda do Imobilizado 14.000,00

Saídas  - Investi mento no Imobilizado (Aquisições) (31.202,91)

Outros Investi mentos de Permanente (Parti cipação Societária) -

5 - CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV DE INVESTIMENTOS (17.302,91) (17.302,91)

 

ATIVIDADES FINANCEIRAS

Entrada - Aumento de Capital - aporte pelos Sócios -

Saída - Redução de Emprésti mos – Passivo (5.314,52)

Entrada - Aumento de Emprésti mos LP- Mútuo – Ati vo (3.254,00)

Redução - Adiantamentos a Sócios – Ati vo 10.000,00

Saídas - Pagamento de Dividendos/Lucro e Outros s/ Capital -

6 – CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV DE FINANCIAMENTO 1.431,48 1.431,48

 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 28.976,65

CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS 67.307,15

 

CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS 96.283,80 28.976,65

Fonte: (Marion - 7ª. Edição 2012 Contabilidade Empresarial)  Adaptada pela autora 
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2.9. DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

O Demonstrativo do Valor Adicionado (DVA) foi uma das primeiras demons-
trações contábeis que surgiram no Brasil para evidenciar a geração e distribui-
ção de riqueza aos colaboradores, governos, financiadores e acionistas, além do 
lucro ou prejuízo retido nas empresas.

O objetivo principal do DVA é identificar a riqueza gerada pela entidade 
e sua respectiva distribuição para governo, funcionários, bancos e sócios. 
Tanto o DVA quanto o balanço social são cada vez mais utilizados pelas em-
presas brasileiras para divulgarem tais informações, além dos impactos so-
ciais e ambientais.

Essa demonstração passou a ser obrigatória para as companhias de capital 
aberto e a Comissão de Valores Imobiliários – CMV estimula e apóia sua divul-
gação pelas demais empresas. Segue o exemplo da estrutura (CPC 09) abaixo:

Estrutura do Valor Adicionado - DVA 

1 – RECEITAS 
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços 
1.2) Outras receitas 
1.3) Receitas relativas à construção de ativos próprios 
1.4) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / (Constituição) 
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 
 (inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS) 
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos 
2.4) Outras (especificar) 
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 
4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 
6.1) Resultado de equivalência patrimonial 
6.2) Receitas financeiras 
6.3) Outras 
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*) 
8.1) Pessoal (remuneração, benefícios sociais e encargos)
8.2) Impostos, taxas e contribuições (Federal, Estadual e Municipal) 
8.3) Remuneração de capitais de terceiros (juros, aluguéis e outros) 
8.4) Remuneração de Capitais Próprios (juros sob capital, dividendos, lucros retidos, prejuí-
zos, participações dos não controladores nos lucros retidos) 

Fonte: (Marion - 7ª. Edição 2012 Contabilidade Empresarial)  Adaptada pela autora 
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CONCLUSÃO

A contabilidade brasileira era baseada nos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, bem como em várias legislações tributárias, onde estava voltada 
para uma contabilidade meramente fi scal. Com a adição da Lei 11.638/07 e da 
MP 449/08 converti da na Lei 11.941/09, que trata da adequação fi scal da Lei 
das Sociedades Anônimas a Ciência Contábil passou a ter objeti vo gerencial, 
auxiliando aos gestores e administradores das empresas na tomada de decisão 
maximizando as análises fi nanceiras e minimizando as barreiras internacionais. 

Considerando que as mudanças na estrutura nas Demonstrações Contábeis fo-
ram de suma importância para adequar o Brasil aos padrões internacionais, onde a 
contabilidade passa a ter uma linguagem universal: harmônica, segura e confi ável. 

As dúvidas ainda são comuns entre profi ssionais e acadêmicos da área contá-
bil, porém, todos os interessados nesta área, terão que buscar este conhecimento, 
pois as normas já estão em vigor e tudo isto dependerá de profi ssionais capacitados 
para elaborar as Demonstrações Contábeis dentro do novo padrão internacional.

Nessa perspecti va, conclui-se que a missão dos profi ssionais da área con-
tábil é fundamental, pois as regras de contabilização já foram implantadas no 
Brasil em 2010, exigindo desses profi ssionais a devida atualização para as mu-
danças e alterações que ocorreram no universo contábil, pois em suma, é ele 
que irá demonstrar na práti ca as verdadeiras alterações, sua funcionalidade e 
desenvolvimento, para uma contabilidade que será justa e decisória ao cenário 
do Mercado Financeiro Internacional. 
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A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO NA DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR

Riso Antonio Gomes da Costa9

Profº. MSc. Luiz Almir Menezes Fonseca10

RESUMO

Este artigo trata de uma pesquisa em uma farmácia pública Estadual hos-
pitalar do município de Manaus (AM), e tem como objetivo analisar a im-
portância do controle interno na distribuição de medicamentos de uma far-
mácia hospitalar. Ao se analisar uma organização de saúde (maternidade), 
verificou-se que se trata de uma estrutura hospitalar pública estadual de 
planejamento, coordenação, e integração de diferentes fluxos fixos, huma-
nos, financeiros e informações, cujo fim é de assistência à saúde da mulher 
grávida e ao seu filho com compromisso e competência. Além disso, o artigo 
busca a real importância dos controles internos dos medicamentos distri-
buídos para que possa atender todas as necessidades das pacientes em sua 
recuperação, e demonstrar a importância nos procedimentos definidos pe-
las normas da assistência farmacêutica. Essa análise do controle interno na 
distribuição de medicamentos percorre as fases do ciclo da farmácia hospi-
talar, desde a solicitação até a dispensação dos medicamentos, bem como a 
estrutura hospitalar para atender todas as fases desde ciclo da distribuição 
desses medicamentos.

PALAVRAS-CHAVE: controle interno, Medicamentos, Farmácia.

ABSTRACT

This article is about a research in a public hospital pharmacy State of 
the city of Manaus (AM), and aims to analyze the importance of internal 
control drug distribution in a hospital pharmacy.When analyzing a health 
organization (Maternity), it was found that it is a state public hospital struc-
ture planning, coordination, and integration of different fixed flows, human, 
financial i information whose purpose is will women’s health care pregnant 
and your child with commitment and competence. In addition, the article 
seeks the real importance of internal controls over drugs distributed so you 
can meet all the needs of patients in their recovery, and demonstrate the 
importance of the procedures defined by the standards of pharmaceutical 
care. This analysis of internal control in the distribution of medicines goes 

9 Graduado em Administração pela Faculdade La Salle, funcionário Público.
10 Professor Orientador: Formação Acadêmica em Educação pela UFAM e Sociologia pela ULBRA/RS, Pós Graduação 
em Metodologia do Ensino Superior (UFRGS); Administração de Educação (FAPA/RS), Planejamento e Orçamento Pú-
blico (ISAE/FGV); Políti cas e estratégias (ESG/ADESG/CESAM) e Mestre em Educação na área de Planejamento (UFRGS).



48

through the stages of hospital pharmacy cycle from request to the dispen-
sing of medicines as well as the hospital structure to meet all stages from 
the distribution of these drugs cycle.

KEY WORDS: internal control. Medications. Drugstore

1. INTRODUÇÃO

Os serviços da farmácia hospitalar é responsável pela distribuição de di-
versos medicamentos, que são denominados de controle interno que buscam 
garantir o objetivo de distribuição de medicamentos com segurança e proteção 
nos registros do sistema. Essa organização deve ter uma estrutura complexa 
com diversos conhecimentos fixos como humanos financeiros e informações, 
com objetivos de servir melhor os pacientes com assistência de qualidade, sem-
pre buscando a real importância dos controles internos como diretrizes e ativi-
dade ambiental. 

Dando sempre ênfase nos procedimentos definidos na distribuição dos me-
dicamentos, cabendo à farmácia e aos seus integrantes suas responsabilidades. 
Já o ciclo de distribuição dos medicamentos tem como prescrição médica que é 
enviado para o setor de enfermagem que leva para administração de enferma-
gem aonde o estoque retira o pedido e envia para enfermaria.

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. FARMÁCIA HOSPITALAR

O serviço da farmácia hospitalar e responsável pela distribuição de diver-
sos medicamentos, e outras atividades com bastante impacto na assistência 
hospitalar. Esse é um sistema bem complexo e relevante no campo da gestão e 
da prestação de serviços de medicamentos da saúde, não só porque representa 
um dos sistemas básicos para o atendimento do paciente, mas também por 
causa dos altos custos que estão envolvidos (MAIA NETO 2001, p. 101).

O serviço hospitalar contém diferenças fundamentais com relação a ou-
tros tipos de atividade especialmente no que diz respeito à distribuição de 
medicamentos. Por se tratar de serviços cujo fim principal é a assistência à 
saúde da mulher grávida e ao seu filho com compromisso e competência e 
recuperação a sua saúde, espera-se que haja uma garantia de qualidade que 
venha expressar eficiência nos mais diversos tipos de demandas, consideran-
do-se, dessa forma os recursos disponíveis e o aspecto social que a materni-
dade pública representa. A estrutura dessa organização de saúde registra-se 
como de natureza de serviços prestados e sempre presente na contenção dos 
custos financeiros contribuindo para uma maior dificuldade, em relação a ou-
tras organizações de saúde.
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Nessa perspecti va percebe-se que esses dois autores dão ênfase sobre a 
saúde dos pacientes e na sua recuperação através dos medicamentos distri-
buídos pela farmácia hospitalar. Os serviços hospitalares podem ser defi nidos 
como um conjunto de processos voltados à recuperação e à sustentação da 
saúde das pessoas. Uma pessoa pode se uti lizar dos serviços hospitalares para 
um exame de roti na ou uma consulta não necessitando estar enferma. Apesar 
da situação precária do sistema de saúde nacional, uma maior conscienti zação 
do poder público tem provocado uma demanda crescente por serviços de dis-
tribuição e qualidade de medicamentos, com custos elevados (MALAGÓN-LON-
DONO, 2003, p.12).

Os medicamentos representam uma parcela muito alta do orçamento dos 
hospitais públicos, justi fi cando, portanto, a implementação de medidas que 
assegurem o uso racional desses produtos. A farmácia como parte da unida-
de hospitalar visa primordialmente a assistência aos pacientes no âmbito dos 
medicamentos e correlatos, executa uma serie de ati vidade com o objeti vo de 
fazer o uso de distribuição desses medicamentos. 

Na interpretação de Santos (2006, p. 117), a farmácia hospitalar é um ór-
gão de dispensação de medicamentos que tem ati vidade técnica - cienti fi co de 
orientação ao paciente, de grande importância para o seu sucesso de tratamen-
to farmácia terapêuti ca, devendo ser de exclusividade do profi ssional tecnica-
mente habilitado que é o farmacêuti co.

Nessa perspecti va e com a modernização da farmácia hospitalar, surgem 
novas tendências de administração e mudanças decorrentes das novas necessi-
dades dos pacientes e da sociedade que atenda a políti ca nacional de medica-
mentos e de assistência farmacêuti ca (CIPRIANO; PINTO; CHAVES, 2009).

 Alguns autores entre os quais Oliveira (2013, p. 02), registra que a farmá-
cia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial administrati vo, onde se 
desenvolvem ati vidades ligadas a produção, ao armazenamento, ao controle, 
à dispensação e a distribuição de medicamentos correlatos as unidades hospi-
talares, bem como a orientação de pacientes internos e ambulatoriais visando 
sempre a efi ciência da farmacêuti ca, além da redução dos custos, voltando-se 
também, para o ensino e a pesquisa, propiciando um vasto campo de aprimo-
ramento profi ssional.

Dessa forma, percebe-se que o farmacêuti co desempenha um papel de 
grande importância no controle da distribuição de medicamentos, e na mani-
pulação e preparação de recursos humanos, a farmácia hospitalar através de 
muitas outras ati vidades pode parti cipar na redução da incidência de infecções 
hospitalares e dos custos derivados da assistência aos pacientes (GADELHA, 
2003, p. 113).
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2.2. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Os pedidos de medicamentos são feitos especificamente para cada pacien-
te (24horas), de acordo com prescrição médica. Este sistema está mais orienta-
do para a farmácia que qualquer outro setor hospitalar, visto que se busca um 
melhor controle interno na distribuição de medicamentos. 

Para racionalização e eficácia na distribuição de medicamentos é de extre-
ma importância que o profissional farmacêutico esteja ligado no setor de com-
pra e diretamente envolvido no processo. Além disso, estar fielmente atento 
ao: controle de estoque, a padronização, o envolvimento de recursos humanos 
treinados e capacitados para o exercício das funções e o controle interno da 
qualidade de todos os processos abordados para atender toda a instituição de 
saúde, considerando o que revela (CAVALINI; BISSON, 2010, p, 12).

Na mesma perspectiva os autores relatam que “a distribuição de medica-
mentos consiste em assegurar aos pacientes o medicamento correto, na quan-
tidade e especificações solicitadas, obtendo melhor custo e maior eficácia.” 
(BOMFIM; MEREUCCI 2001, p. 381).

Assim sendo, a distribuição de medicamentos envolve compras, controle 
de estoque, armazenamento, controle de qualidade, pessoal, e uma série de 
outros elementos que se tornam indispensáveis e até vitais para a boa consecu-
ção do mesmo. A distribuição de medicamentos deve atender a todas as áreas 
dos hospitais onde sejam consumidos os medicamentos e utilizados correlatos. 
Não se pode considerar as unidades de enfermagem como setor terminal do 
sistema. O fundamental é que quaisquer áreas o mesmo seja de segurança e 
controle (NETO, 2005, p. 87).

Alguns erros possíveis de ocorrer na administração de medicamentos em 
pacientes hospitalizados estão intimamente relacionados ao sistema de distri-
buição de medicamentos. Quanto maior for a eficiência e eficácia do sistema de 
distribuição de medicamentos como forma de controle interno, maior contri-
buição será prestada para garantir o sucesso dos farmacêuticos e terapêuticos 
e profilaxias instauradas (BRASIL, 2001).

Considerando os registros feitos por Gomes; Reis (2003) alertam que a 
distribuição de medicamentos representa um alto impacto no orçamento 
dos hospitais e constituem os principais agentes utilizados no tratamento 
da maior parte das doenças, o que justifica a implementação de medidas 
que assegurem o uso racional destes medicamentos. A melhor medida a ser 
utilizada para alcançar o objetivo é a adoção de uma efetiva distribuição de 
medicamentos.
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2.3. CONTROLE INTERNO HOSPITALAR

Em geral, o controle interno hospitalar desti na-se a proteger o patrimônio 
da empresa, garanti r exati dão e confi abilidade dos relatórios contábeis, pro-
mover a efi ciência operacional, bem como esti mular a obediência às políti cas e 
diretrizes administrati vas.

Atualmente, existe um grande crescimento da demanda por serviços de 
saúde de qualidade e de baixo custo. Entretanto, devido a evolução tecnológi-
ca relacionada à distribuição de medicamentos, equipamentos e tratamentos, 
os custos provenientes dos serviços hospitalares aumentam gradati vamente. 
Nesse contexto, as organizações hospitalares em geral estão se deparando com 
graves problemas fi nanceiros, provindos não só da falta de recursos, mas tam-
bém da difi culdade de administrá-los e controlá-los.

Vieira (2015) defi ne controle interno como: 

O conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela pró-
pria administração para evitar o erro, a fraude e a inefi ciência. 
O autor ainda aponta que o controle interno pressupõe um sis-
tema de controle interno (SCI), o qual consiste em um conjunto 
de unidades técnicas, arti culadas a parti r de um órgão central de 
coordenação e orientadas para o desempenho das atribuições de 
controle interno. 

No mesmo raciocínio Almeida (2004, p. 54), defi ne o sistema de controle 
interno como um conjunto de vários subsistemas ou unidades que devem atuar 
de forma integrada e harmônica e explica que esse sistema não deve ser con-
fundido com o sistema contábil, pois representam apenas um dos instrumentos 
de grande importância que defi ni como devem ser os procedimentos do con-
trole interno.

Para Migliavacca (2003, p. 89), Os controles internos hospitalar são instru-
mentos de vigilância, fi scalização e verifi cação a serviço da governança organi-
zacional. Podem ser administrati vos ou contábeis. Os administrati vos incluem 
planejamento, procedimentos e registros referentes aos processos de decisão, 
enquanto que os contábeis referem-se a salvaguarda de ati vos e a veracidade 
dos registros fi nanceiros. No entanto, os conceitos de controles internos admi-
nistrati vos e contábeis não são mutuamente excludentes, uma vez que deter-
minados procedimentos e registros podem compor os dois controles internos. 

Na mesma linha de pensamento de Souza (2009, p 13), o controle interno 
hospitalar, deve se confi gurar tão somente como um simples conjunto de ins-
trumentos de controle no setor farmacêuti co hospitalar. Esse controle interno 
atua como uma ferramenta essencial para a permanência dessas organizações 
no mercado, possibilitando dessa forma serviços com efi cácia e qualidade, uma 
vez que, com o controle interno, os administradores hospitalares podem medir 
e verifi car o alcance de metas e objeti vos preconizados.
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2.4. ESTRUTURA HOSPITALAR

Um hospital maternidade como exemplo de estudo, possui uma econo-
mia satisfatória é uma administração própria que faz diferença das outras 
organizações de saúde. Porque seu objetivo básico é a prevenção da saúde 
da mulher grávida e do seu filho. O hospital maternidade como exemplo de 
estudo está localizado em uma área de livre acesso e circulação, para melhor 
atender as pacientes grávidas que estão perto de dar à luz, seus objetivos e 
metas assim como resultados são amplos suficientemente para o desenvolvi-
mento das atividades.

Tendo em vista que são muitos os fatores que podem condicionar a sua 
estrutura principal que são: recursos humanos, direção geral, gerencia técnica, 
gerencia administrativa / financeira, farmácia, cartório, coordenação, serviço 
social, banco de sangue, posto de enfermagem, centro cirúrgico, reanimação, 
auditório, conforto medico, faturamento, UTI materna, ensino de pesquisa ne-
crotério, guarita, conservadora, almoxarifado, administração do estoque labora-
tório, sala de exame, recepção principal, banheiro geral, telefonista, ouvidoria, 
lavanderia, setor de pessoal, vestiário, refeitório, etc. Esse hospital maternida-
de tem uma estrutura bem complexa diferentemente das outras organizações.  
A direção geral exigem que sua equipe seja capacitada de profissionalismo, ha-
bilidade, iniciativa, serenidade, sensatez e ética inquestionável.

Segundo Souza (2010, p. 23), a estrutura hospitalar no Brasil se encontra 
deficiências financeiras, administrativas e estruturais, isso é entrave constante 
aos hospitais brasileiros, que estão inseridos em um ambiente bastante comple-
xo e precisam de informações adequadas, tempestivas e confiáveis para subsi-
diar o processo de tomada de decisão. Uma das ferramentas que pode atender 
a essa necessidade da estrutura hospitalar é o controle interno, o qual, quando 
adequadamente estruturado, tende a contribuir significativamente para a sua 
eficiência operacional.   

Dessa forma, para uma boa estrutura hospitalar são observados alguns re-
quisitos importantes dentro dessa estrutura como, os números de leitos, tipos 
de serviços que estão sendo executados, seja profissionais ou gerais, classifica-
ção nacional ou regional, tipo de administração centralizada ou descentraliza-
da, corpo clínico aberto ou fechado, tipo de hospital público ou privado, sendo 
qual for sua estrutura tem que ser adequada oferecendo o melhor atendimento 
ao público em geral. 

2.5. A IMPORTÂNCIA NOS PROCEDIMENTOS DEFINIDOS PELA NORMA 
FARMACÊUTICA 

A importância definida pelas normas farmacêuticas faz-se necessário na 
saúde pública, dessa forma, o processo de implementação, suas interações, 
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bem como necessidade de avaliação são de grande importância para o seu en-
tendimento de assistência farmacêuti ca na aquisição e dispensação de medica-
mentos, para o melhor entendimento dentro de políti cas como: políti ca nacio-
nal de saúde, nacional de medicamentos, nacional de assistência farmacêuti ca, 
entre outras normas perti nentes. (BRASIL, 2001).

Vergara (2005, p.27), Defi ne a norma farmacêuti ca como:

A norma farmacêuti ca considera esse contexto na qual a preocu-
pação com o bem estar dos pacientes é de suma importância cons-
tantemente pelo sistema de saúde. O farmacêuti co assume o papel 
fundamental, juntamente com os outros profi ssionais de saúde e 
aos profi ssionais da comunidade, para melhor atender no que se 
refere a saúde em geral.

Os procedimentos defi nidos a assistência Farmacêuti ca é que eles com-
preendem um conjunto de ati vidades que envolvem o medicamento e que 
devem ser realizados de forma sistêmica, ou seja, arti culadas e sincronizadas, 
tendo, como benefi ciário maior, o paciente. É o resultado da combinação de 
estrutura, pessoas e tecnologias para o desenvolvimento dos serviços em um 
determinado contexto social. Dessa forma, necessita de uma organização de 
trabalho em conjunto que amplie sua complexidade, de acordo com o nível 
de aperfeiçoamento das ati vidades e da qualidade impressa nos serviços rea-
lizados na farmácia.

A atuação do profi ssional farmacêuti co dentro dos parâmetros legais inicia-
se com a dispensação e indispensação, podendo prevenir, identi fi car e resolver 
sempre que possível, problemas relacionados no que diz respeito a sua função 
aos medicamentos. ‘’O planejamento da assistência farmacêuti ca, conta com a 
integridade das ações de seus serviços em prol da saúde, portanto, as ações far-
macêuti cas devem ser contestadas em ações da saúde, sendo declaradas como 
compromisso nas normas defi nidas no plano da saúde’’ (ARAUJO 2008, p. 08).

A defi nição das normas farmacêuti cas trata de um conjunto de ações vol-
tadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto do indivíduo como 
coleti vo, sempre tento ao medicamento como solução essencial e, visando o 
acesso ao seu uso racional. Esse procedimento de conjunto que a farmacêuti ca 
busca, sempre envolve a pesquisa, o desenvolvimento em relação aos medica-
mentos distribuídos, bem como a sua seleção, programas, aquisição, dispensa-
ção, e garanti a de qualidade dos produtos e serviços.

2.5. FASE DO CICLO DA FARMÁCIA HOSPITALAR

No ciclo da farmácia, o resultado de uma ati vidade é o ponto de parti da 
para outra e a essência ou a execução de forma inadequada de uma delas, aca-
ba impedindo o correto funcionamento de todo o ciclo, as ati vidades relaciona-
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das com o medicamento, sempre estarão destinadas as ações da saúde, o abas-
tecimento de medicamentos em cada etapa constitui a conservação e controle 
da qualidade, segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos.

Considerando os registros feitos por Santos (2006. p.180), As etapas do 
ciclo da farmácia hospitalar, são: 

a) Seleção: onde os processos de escolha de medicamentos são baseados 
em critérios técnicos e econômicos, estabelecidos por comissão farma-
cêutica, visando assegurar os medicamentos seguros, e eficazes com fi-
nalidade de racionalizar seu uso. 

b) A programação: consiste em estimar quantidades a serem adquiridas 
para atendimento a determinadas demandas dos serviços, por determi-
nado período de tempo.

c) Aquisição: consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se efe-
tiva o processo de compras dos medicamentos, de acordo com uma 
programação estabelecida, com objetivo de suprir as necessidades de  
medicamentos em quantidade, qualidade e menor preço.

d) Armazenamento: é o conjunto de procedimentos técnicos e administra-
tivos adequados de um controle de estoque eficaz. Distribuição: con-
siste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em quan-
tidade, qualidade e tempo oportuno. A distribuição de medicamentos 
deve garantir rapidez e segurança na entrega, eficiência no controle e 
informações. 

e) Prescrição: é um instrumento no qual se apoia a dispensação. Conforme 
a PNM, a prescrição de medicamentos é o ato de definir o medicamento 
a ser consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do 
tratamento.

f) Dispensação: é o ato profissional farmacêutico, que consiste em propor-
cionar um ou mais medicamento, em resposta à apresentação de uma 
receita elaborada por um profissional autorizado. 

A farmácia Hospitalar responsabiliza-se por todo o ciclo do medicamento, 
desde sua seleção (ativos e fornecedores), armazenamento, controles, até o 
último momento, a dispensação e o uso pelo paciente. A Farmácia Hospitalar 
tem abrangência assistencial, técnico-científica, administrativa e desenvolve 
suas contribuições ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação 
e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares a unidade 
hospitalar.

Segundo Gomes; Reis (2003, p.275-276), o ciclo da farmácia hospitalar no 
Brasil está vinculado a estruturação do complexo da unidade da saúde em ge-
ral. No início do século XX, o farmacêutico era o profissional de referência para 
fazer parte deste ciclo nos aspectos dos medicamentos, atuando e exercendo 
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infl uência sobre todas as fases do ciclo dessa farmácia hospitalar. Nesta fase 
do ciclo, além da guarda e dispensação de medicamentos, esse farmacêuti co 
hospitalar era responsável, também pala manipulação de prati camente, toda a 
diversifi cação do campo de atuação profi ssional farmacêuti co. 

Considerando esse ciclo, a farmácia hospitalar é responsável pela aquisição 
de medicamentos e demais materiais de serviços como, luvas, seringas, másca-
ras, pró-pé, gorros descartáveis, sondas, fi tas hospitalares, equipo, esparadra-
pos, agulhas, absorventes, algodão, álcool, água desti ladas, avental descartá-
veis, ataduras, fraldas, soro e gel. 

O sistema de informações uti lizado pelo setor da farmácia hospitalar com o 
estoque, tem um papel muito essencial com base na estrutura de medicamen-
tos prontos para ser uti lizados quando a solicitação dos medicamentos chegar 
ao setor de compras, que são feitas realização as cotações cabíveis, as quais são 
enviadas para a farmácia central.

Dentro dessa fase os medicamentos chegam e são conferidos suas quan-
ti dades, lote e validade e, posteriormente armazenados no estoque é na far-
mácia hospitalar, sendo que antes de ser armazenado, os medicamentos são 
separados e fracionados em dose unitárias. Além de receber um código o qual 
são cadastrados no sistema de informação da farmácia para o controle interno 
de estoque e de entradas e saídas de medicamentos para os setores da enfer-
magem.

3. CONCLUSÃO

No presente arti go foi observado que a importância do controle interno na 
distribuição de medicamentos hospitalares, é de extrema responsabilidade dos 
assistentes e do responsável que exerce essa função, que deve ser um profi ssio-
nal devidamente qualifi cado para ser um ti tular do cargo de experiência efeti vo 
dentro do setor farmácia.

Observou-se ainda que a forma de uti lização do sistema de dispensação na 
distribuição dos medicamentos que funciona 24 horas, há um controle interno 
na saída desses medicamentos, principalmente dos controlados e anti bióti co. 
Com isso não há muitas falhas do que está relacionado ao controle interno, mas 
também não chega a 100% perfeito um sistema identi fi car falhas no que diz 
respeito ao controle interno. Observou-se que no hospital estudado, a impor-
tância do controle interno do setor da farmácia está estruturado basicamente, 
nos sistemas de informação.

Embora não exista um modelo de um sistema de controle interno bem 
estruturado no setor farmácia hospitalar, é possível considerar alguns fatores 
essenciais para a máxima realidade dos hospitais. Primeiramente, o sistema de 
informações deve ser defi nido de forma a se mostrar efi caz no atendimento dos 
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objetivos definidos pela direção. Esse não deve gerar obstáculos inúteis, sendo 
que os recursos da estrutura devem ser adaptados ao sistema, e não o contrá-
rio. Além disso, o sistema deve possuir um saldo positivo no que diz respeito à 
relação de benefício.

O artigo apontou que uma análise bem detalhada e constante na farmácia 
é fundamental para que o farmacêutico da área possa ter controle de tudo que 
entra e de tudo que sai, em relação aos medicamentos e outros materiais. Esse 
controle interno é para que esteja tudo organizado e muito equilibrado em di-
versas finalidades. 

Conclui-se que em relação a importância do controle interno na distribui-
ção de medicamentos em uma farmácia hospitalar, podem ser úteis para os 
gestores desse hospital investigado e também ser utilizado como parâmetro 
por outras organizações hospitalares que desejam adotar essa importância fer-
ramenta para a área de saúde.
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A ATIVIDADE FÍSICA E SEUS BENEFÍCIOS NO PROCESSO
DE ENVELHECIMENTO HUMANO

Adilson dos Santos11

Profº. MSc. Luiz Almir Menezes Fonseca12

RESUMO

O envelhecimento é um processo fisiológico, progressivo e inerente a todo ser 
humano, no entanto, dependendo de alguns fatores, como combate ao seden-
tarismo e prática regular de atividade física, ele não será necessariamente uma 
patologia. Este artigo tem o objetivo de investigar por meio de revisões biblio-
gráficas os benefícios da prática regular de atividade física como melhoria da 
qualidade de vida durante o processo de envelhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: envelhecimento; Atividade Física; patologia.

ABSTRACT

Human agingis a physiological, progressive and inherent in every human process, 
however, depending on factorssuch as the  fihgt against sedentary life style, 
with regular pratice of physical activity, it will be not necessarily a pathology. 
This article have na object to investigate through revisions bibliographicthe 
benefits of regular practice of physical activity and improve quality of life during 
the aging process.

KEYWORDS: Aging, PhysicalActivity, Pathology.

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
população de idosos brasileira, crescerá de tal modo que será a 6ª do mun-
do, com aproximadamente 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais até o 
ano de 2025. Projeções atuais indicam ainda que esta amostra poderá chegar 
a aproximadamente 15% do contingente populacional em 2027, ultrapassando 
o número de crianças, e adolescentes com 14 anos ou menos (VICTOR et al., 
2007). Nas últimas décadas, o Brasil tem confirmado um aumento significativo 
no número de idosos, o que causa, no âmbito dos serviços de saúde, problemas 
de longa duração, uma vez que as enfermidades e restrições desta população 
tendem a se caracterizar por condições crônicas e degenerativas exigindo tra-

11 Pós-Graduado em Fisiologia do Exercício.
12 Professor Orientador: Formação Acadêmica em Educação pela UFAM e Sociologia pela ULBRA/RS, Pós Graduação 
em Metodologia do Ensino Superior (UFRGS); Administração de Educação (FAPA/RS), Planejamento e Orçamento Pú-
blico (ISAE/FGV); Políticas e estratégias (ESG/ADESG/CESAM) e Mestre em Educação na área de Planejamento (UFRGS).
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tamento constante, longos períodos de hospitalização e de reabilitação. (SAN-
TOS; FORONI; CHAVES, 2009). O envelhecimento humano, caracterizado por 
diversas alterações orgânicas e psicológicas, prejudica a qualidade de vida dos 
idosos e os deixam vulneráveis a problemas fí sicos com limitações de movimen-
tos e comprometi mento de execução de tarefas diárias, causadas por perda de 
equilíbrio motor, deixando os idosos expostos a acidentes domésti cos, quedas 
e fraturas em virtude de fatores como enfraquecimento muscular e perda da 
densidade óssea (osteoporose), doença comum em idosos. No aspecto psicoló-
gico é comum o aparecimento de sintomas de depressão, muitas vezes causado 
pela sensação de solidão e perda de senti do da vida. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) a parti cipação de idosos em ati vidades fí sicas leves e 
moderadas pode adiar os declínios funcionais, assim sendo, uma vida ati va me-
lhora a saúde mental e contribui na gerencia de desordens como a depressão 
e outras.

Dessa forma o presente arti go tem como proposta mostrar a importância 
de envelhecer com qualidade de vida através da práti ca de ati vidade fí sica para 
que os idosos possam viver mais e melhor.

2. DESENVOLVIMENTO

Autores como Caspersen, Powell, Christensen (1985) defi niram ati vidade 
fí sica como qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esquelé-
ti cos, que resulta em gasto energéti co maior do que os níveis de repouso, por 
exemplo, como: caminhada, dança, jardinagem, subir escadas, dentre outras 
ati vidades. Esses mesmos autores conceituaram os exercícios fí sicos como toda 
ati vidade fí sica planejada, estruturada e repeti ti va que tem como objeti vo a 
melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da apti dão fí sica. Esta 
por sua vez pode ser defi nida por duas vertentes, relacionadas à saúde e à per-
formance (NAHAS, 2006). Segundo esse autor, a primeira contempla atributos 
biológicos (força e resistência muscular, fl exibilidade, capacidade aeróbica, con-
trole ponderal) que oferecem alguma proteção ao aparecimento de distúrbios 
orgânicos provocados pelo esti lo de vida sedentário; a segunda relacionada à 
performance, envolve uma série de componentes relacionados ao desempenho 
esporti vo ou laboral, como a agilidade, o equilíbrio, a coordenação, a potência e 
as velocidades de deslocamento e de reação muscular.

Dentro desse contexto que trata sobre a ati vidade fí sica, no processo de en-
velhecimento, cresce de importância a fi gura do educador fí sico com a preocu-
pação de moti var e esti mular a população a prati car ati vidade fí sica, conscienti -
zando-os dos benefí cios na promoção da melhoria da apti dão fí sica relacionada 
tanto à saúde fí sica quanto aos aspectos psicológicos, enfati zando e alertando 
sobre os perigos que trazem o sedentarismo. Cabe também ao educador fí sico, 
através de estudos e pesquisas relacionadas ao assunto, capacitar-se e buscar 
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atualizar seus conhecimentos que o habilitarão para trabalhar com os idosos, 
de uma maneira correta e responsável, tornando assim a atividade física uma 
prática agradável, segura e atraente.  

2.1. FATORES ASSOCIADOS à PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA 

O Período da velhice é muito associado ao declínio das funções corporais 
e mentais, o que desestimula o idoso a procurar uma prática que reduza o im-
pacto do envelhecimento e melhore a sua saúde (ASSIS, 2002).  À medida que 
aumenta a idade cronológica, as pessoas tornam-se menos ativas e a sua ca-
pacidade funcional diminui, contribuindo para que a sua independência seja 
reduzida (VALE 2004). 

Em virtude do aumento da quantidade de pessoas inativas podemos fazer 
os seguintes questionamentos: porque que algumas pessoas são ativas e outras 
não. E porque outras tantas que iniciaram um programa de atividade física a 
abandonam.

A adesão às atividades é um fenômeno complexo e depende da relação de 
diversas variáveis que geram os chamados fatores associados.

Diversos autores nos últimos anos vêm se dedicando aos estudos sobre os 
fatores associados á prática da atividade física, dentre os quais (SALLIS OWEN, 
1994), realizaram uma análise envolvendo aproximadamente 300 estudos e en-
contraram uma diversidade de fatores relacionados à atividade física com adul-
tos, apresentando uma associação (positiva ou negativa) com a mesma, classi-
ficando esses fatores em seis diferentes dimensões: demográficos e biológicos, 
psicológicos, cognitivos e emocionais; culturais e sociais; ambientais. Assim a 
prática da atividade física demonstra uma complexidade e diversidade dos as-
pectos que podem influenciar a sua realização. Sendo assim tão importante 
quanto investigar os benefícios pela prática de atividade física, é compreender 
os fatores que motivam as pessoas a se manterem engajadas neste propósito.

Para a OMS (2006), a probabilidade de um indivíduo e ou comunidade ser 
fisicamente ativa está relacionado à influência da análise de fatores individuais, 
micro e macro ambientais. Segundo essa instituição os fatores macro ambien-
tais incluem as condições gerais socioeconômicas, culturais e ambientais. As 
influências resultantes dos micros ambientes incluem a ligação do ambiente 
onde se vive e se trabalha, bem como o suporte das normas sociais e das co-
munidades locais. Nos fatores individuais as atitudes em relação à atividade 
física, o acreditar na sua própria possibilidade de ser ativo ou o conhecimento 
de oportunidades no dia a dia, pode influenciar a probabilidade de ser ativo ou 
de alguém tentar novas atividades. 

Em recente pesquisa divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde de São 
Paulo (IBGE), constatou-se que os idosos paulistanos lideram o ranking dos 
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que menos prati cam ati vidades fí sicas no Brasil. A pesquisa foi realizada com 
base em 2,6 mil entrevistas entre homens e mulheres na cidade de São Paulo 
e em outras 13 regiões do estado. Das pessoas com 60 anos ou mais ouvidas 
na pesquisa, 28,9% não atendem às recomendações da OMS para a práti ca de 
ati vidade fí sica. A prevalência de inati vidade fí sica em geral entre os indivíduos 
com mais de 65 anos de idade é de 52,6%, nos homens (51,7%) e nas mulheres 
(53,2%). Para se reduzir o índice de inati vidade fí sica, se faz necessário compre-
ender o fenômeno de adesão a essas ati vidades.

Estudos demonstram que a percepção das barreiras para a práti ca de ati -
vidade fí sica, varia conforme o nível socioeconômico, sendo que os idosos de 
baixo poder aquisiti vo atribuem como obstáculos às dimensões ambientais, 
psicocogniti vas e emocionais, já os de maior poder aquisiti vo alegam os fato-
res sócio demográfi co e biológicos. Percebe-se que as diferenças moti vacionais 
encontradas nesses grupos estão relacionadas com o nível socioeconômico, a 
escolaridade e às defi ciências em programas públicos de incenti vo à práti ca de 
ati vidades fí sicas no Brasil. 

Nota-se atualmente uma preocupação dos órgãos públicos em criar progra-
mas para esti mular e tentar desenvolver hábitos de práti ca de ati vidade fí sica, 
como a criação das academias ao ar livre que possuem aparelhos adequados 
aos idosos, projetos de escola de dança para a terceira idade, com o objeti vo 
de além de ensinar a dança, promover ati vidade fí sica. Percebe-se que a neces-
sidade de se criar estratégias de intervenção específi cas para essa população, 
levando em consideração os aspectos sócio demográfi cos e ambientais para 
uma efeti vação das ações de adoção e manutenção de ati vidades fí sicas. 

2.2. BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO ENVELHECIMENTO 

A forma pela qual a pessoa envelhece não depende apenas da sua consti -
tuição genéti ca, mas também da vida que leva. Algumas teorias propõem que o 
ritmo está associado à vitalidade que os indivíduos trazem consigo ao nascer e 
a sua capacidade de mantê-la durante toda vida (HEIKKINEN, 1998). Por outro 
lado a inati vidade fí sica regular pode antecipar e agravar o declínio decorrente 
do envelhecimento, transformando-se em fator determinante para uma velhice 
mais complexa e prejudicando, assim, a qualidade de vida. 

Por consequência o idoso sofre declínio em sua capacidade funcional, o 
que contribui para a redução da sua capacidade para a realização das ati vidades 
da vida diária. Nessa perspecti va, as condições fí sicas do idoso relacionam-se 
mais diretamente à inati vidade desencadeada pelo próprio envelhecimento, fa-
vorece ao aumento da incidência de quedas e consequentemente de complica-
ções associadas, como a fratura Entretanto, uma das formas de minimizar essa 
perda decorrente do envelhecimento é a práti ca de ati vidades fí sicas.  
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Portanto, manter a autonomia e a independência funcional durante o pro-
cesso de envelhecimento é uma meta fundamental a ser alcançada, sendo a 
funcionalidade definida como a capacidade da pessoa desempenhar determi-
nadas atividades ou funções, utilizando-se de habilidades diversas para a reali-
zação de interações sociais, em suas atividades de lazer e em outros comporta-
mentos requeridos em seu dia a dia.   

A atividade física exercida ao longo da vida pode ser um dos fatores a pro-
mover um aumento na expectativa de vida, de forma independente e produti-
va. No momento atual, no qual as facilidades tecnológicas tendem a facilitar a 
vida do ser humano, também ocorre uma facilitação ao sedentarismo. Contudo, 
percebe-se ainda como uma vantagem esses idosos resistirem a tantas “facili-
dades” e, com isso, preservarem uma vida mais ativa (ARGIMON et. al., 2004). 
Conforme Cruz (2002), a prática do slogan “mova-se mais e sente-se menos” 
pode ser uma forma de manter a capacidade funcional do idoso, a qual consti-
tui o determinante primário das necessidades diárias do idoso.

Alterações das habilidades cognitivas e sensoriais ou ainda as motoras têm 
se tornado cada vez mais associadas ao processo de envelhecimento saudável. 
Além disso, o envelhecimento normalmente conduz à perda de massa muscu-
lar, diminuição de densidade óssea, com uma associada redução na força má-
xima muscular assim como o retardo das respostas motoras, afirma o mesmo 
autor (CRUZ, 2002). 

Evidências científicas indicam que houve uma redução na mortalidade por 
doenças infectocontagiosas, houve aumento no número de enfermidades crô-
nico-degenerativas em consequência do aumento da longevidade. 

A saúde funcional do idoso tem sido associada à qualidade de vida, ao con-
vívio social, à condição intelectual, ao estado emocional e às atitudes perante 
o indivíduo e o mundo. A capacidade funcional tem atraído atenção crescente, 
pois a incapacidade acarreta o aumento do número de doenças crônicas e das 
dificuldades para manter a autonomia durante a velhice, o que tem fortes liga-
ções com a qualidade de vida. 

Esse declínio pode tornar o idoso dependente de outras pessoas ou de 
algum tipo de assistência, segundo (NAHAS, 2006). A Qualidade de vida é in-
fluenciada pelo estilo de vida de cada um e um estilo de vida saudável inclui a 
atividade física regular, considerada um componente importante, sendo inclu-
ídos ainda bons hábitos alimentares, sono adequado, controle de peso e baixo 
consumo de álcool e de tabaco. A inserção do idoso em atividades físicas resulta 
em maior capacidade de autonomia, o que, por sua vez, pode melhorar a quali-
dade de vida na interpretação de (MATSUDO; BARROS NETO, 2001). 

Dados atuais indicam que a prática de atividade física na adolescência e ida-
de adulta diminui a ocorrência de quedas, osteoporose e outras doenças crônicas 
quando da chegada da terceira idade na afirmação de (SIQUEIRA, 2004). Estudos 
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realizados demonstram que após submeterem indivíduos idosos com problemas 
de osteoporose a um programa de ati vidade fí sica, constataram diminuição da dor 
e aumento da mobilidade e da capacidade funcional (SIQUEIRA, 2004).   A práti -
ca de qualquer ati vidade fí sica é importante para um envelhecimento saudável e 
independente. Contudo, quando esta ati vidade é prati cada como exercício fí sico, 
os melhores benefí cios para a capacidade fí sica são alcançados, conforme afi rma 
(BRACH et al., 2004). O exercício fí sico promove melhora da capacidade funcional, 
regulação da pressão arterial, redução do risco de doenças cardiovasculares, os-
teoporose, diabetes e certos ti pos de câncer, de acordo com (HEIKKINEN, 1998). 
Evidências ainda apontam para benefí cios psicossociais advindos da ati vidade fí sica 
que são o alívio da depressão, o aumento da autoconfi ança, a melhora da autoesti -
ma, segundo (NERI, 2001). A realização de ati vidade fí sica pode, entre outros fato-
res, melhorar a capacidade funcional, diminuir a dor, reduzir o uso de analgésicos e 
melhorar a qualidade de vida de indivíduos com osteoporose.

A importância da práti ca de ati vidades fí sicas mais intensas é citada por Bra-
ch e colaboradores (2004), ao apontarem o fato de que indivíduos que prati ca-
vam ati vidades em intensidades mais altas possuíam melhor função fí sica do que 
aqueles que realizavam ati vidades de menor intensidade. Diante disso, há a ne-
cessidade em se esti mular mais a práti ca de exercício fí sico, mas devidamente 
orientado por profi ssionais da área, bem como o desenvolvimento de novas pes-
quisas que abordem o nível de ati vidade fí sica em idosos, visto que este fator tem 
um papel importante para um envelhecimento saudável, conforme registram 
(CARDOSO et al., 2008). Salienta ainda que são recomendados para essa popula-
ção os exercícios aeróbicos, força e resistência muscular, fl exibilidade e equilíbrio.

Diante de tantos benefí cios proporcionados pela práti ca regular da ati vidade 
fí sica, entendo quão grande é a importância e a responsabilidade que pesa sobre 
os educadores fí sicos na sala de aula, no início da alfabeti zação, quando as crianças 
estão tendo os primeiros contatos com a educação fí sica e se familiarizando com as 
práti cas desporti vas, de forma lúdica e agradável, cabendo  ao professor, mesmo 
diante do avanço da tecnologia, (televisão, vídeo games e jogos de computador), 
que nos facilitam a vida e nos induzem ao sedentarismo,  implantar nos seus alunos 
uma consciência do valor de uma vida de práti ca regular de ati vidade fí sica, seus 
inúmeros benefí cios, sejam fí sicos como psicológicos, ensinando-os e alertando so-
bre os males do sedentarismo, ensino esse que certamente, será repassado aos 
familiares daquelas crianças e fi cará como um legado para toda sua vida. 

3. CONCLUSÃO

A parti r do presente estudo foi possível concluir neste arti go que com o 
aumento da expectati va de vida aumenta também a possibilidade de o idoso 
ser acometi do por doenças de ordens diversas, e que o processo de envelhe-
cimento é infl uenciado por vários fatores como a genéti ca as patologias e o 
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sedentarismo, considerando que estes fatores estão diretamente relacionados 
com a qualidade de vida, sendo o sedentarismo o que mais a compromete. 

Fica comprovado que a participação de idosos em atividades em grupo re-
presenta um aspecto diferencial, no rumo de suas histórias de vida, pois be-
neficia a experiência de um estado de plenitude e bem-estar, que permite um 
reforço em seu sentido existencial, auxiliando a entender seu futuro como uma 
história em construção, então para que o idoso tenha uma vida saudável e seja 
independente nas suas atividades da vida diária é de extrema importância à 
realização de atividade física regular, pois esta retarda as alterações fisiológicas 
do envelhecimento e, quando associada a outros cuidados, contribui para a 
preservação de determinadas doenças. 

Conclui-se que há necessidade de preparação e capacitação dos educado-
res físicos, que estão diretamente envolvidos no processo de divulgação e cons-
cientização do combate ao sedentarismo e quando trabalhando com os idosos, 
precisam estar de tal forma preparados para tornarem a atividade física uma 
prática atraente, prazerosa, saudável e segura, sem riscos para seus alunos.
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RESENHA CRÍTICA

Maria de Fátima Brito Durães13

LONGO, André Koller Di Francesco – Manual de Gestão e Planejamento Tribu-
tário, 2ª. Ed, Porto Alegre: Paixão, 2014.

1. CREDENCIAIS DO AUTOR

O autor é advogado e professor de graduação e pós-graduação no RS e 
SC. Escritor, consultor jurídico, palestrante e articulista, especialista em Ciên-
cias Penais/UFRGS e em Direito Tributário/UPF. Mestre em Ciências Econômicas 
pela UFRGS, com curso de extensão em Tax Law, kent/ Inglaterra (UK). É sócio 
administrador das empresas Raccio Consultoria S/C Ltda e da Leiria & Longo Ad-
vocacia e Assessoria/POA. Cooperador na área tributária do Movimento Brasil 
Competitivo/DF. Colunista e articulista de vários jornais e revistas especializa-
das na matéria econômica e tributária no Estado do RS e SP. É membro da Aca-
demia Brasileira de Direito Tributário e da Associação Brasileira dos Advogados 
Criminalistas

2. RESUMO DA OBRA 

Trata-se de uma obra sobre estratégia de planejamento tributário, no qual 
o campo da pesquisa é abordado através de situações práticas. Perpassa, pela 
análise de cenário, pela gestão estratégica como forma de alavancagem do pla-
nejamento tributário, pela análise econômica, controladoria, pelos princípios 
jurídicos e normativos aplicáveis, assim como pelas fontes do direito tributário 
como meio interpretativo ao sistema, analisando seus riscos e aspectos positi-
vos e negativos. 

Inicialmente é feita uma abordagem sobre as teorias do poder e poder de 
tributar, onde o contribuinte é analisado através da teoria dos jogos e seus re-
flexos econômicos. A legalidade do planejamento tributário, a forma como é 
recepcionado pela controladoria nas grades organizações e os ricos inerentes 
para os diretores das empresas também é abordado de forma clara e sintética. 

É feita uma evolução das decisões sobre planejamento tributário com 
estudos de cenários e há a busca constante para situar o empresário em 
uma posição de legalidade, visando minimizar a sua carga tributária diante 
das ferramentas que o ordenamento jurídico oferece, com seus riscos e 

13 Bacharel em Ciências Contábeis, Especialista em Gestão Empresarial e Financeira, Doutoranda em Gestão e Audito-
rias Ambientais.
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vantagens econômicas, mas especificamente, apontando caminhos para as 
empresas permanecerem competitivas economicamente, principalmente se 
considerarmos as conturbações atuais nos mercados financeiros, impactadas 
muitas vezes pela composição de nosso ordenamento jurídico tributário.

3. CONCLUSÃO DA RESENHISTA 

Trata-se de uma obra com parâmetros bastante claros com relação ao pla-
nejamento tributário, considerando os seus aspectos legais, corroborados por 
estudos de caso reais e pareceres jurídicos concretos. Além disso, o autor não 
se limita a analisar o ordenamento jurídico tributário nacional, nem em nos 
apresentar “modelos prontos” de planejamento que se esgotam em si mesmos. 
Mas, em uma linguagem práti ca e didáti ca, oferece condições par que os leito-
res compreendam seu funcionamento e passem a desenvolver, através da aná-
lise organizacional de cada empresa, de maneira interdisciplinar, a forma mais 
adequada de desenvolver seu próprio planejamento, sem recorrer a ilícitos fi s-
cais. Essas característi cas favorecem a que esta obra seja atemporal, uma vez 
que, independente de alterações na legislação, o ato de pensar o planejamento 
tributário passa a fazer parte da cultura empresarial.

Apesar de, em alguns momentos, apresentar posições pessoais muito for-
tes do autor, com duras críti cas em relação aos entes tributantes, apresentando 
a relação entre os sujeitos ati vos (com o poder de tributar) e os sujeitos passi-
vos (contribuintes) como de uma completa submissão aos ditames dos regimes 
de tributação, é um livro que se impõe pelo pensar refl exivo. Propicia análises 
claras do ordenamento jurídico tributário do Brasil, associando o saber e fazer 
contábil com os aspectos da economia, direito e moderna administração, vi-
sando uma convergência à gestão estratégica, onde o planejamento tributário 
passa a ser elemento balizador dos resultados empresariais.

Vale ressaltar ainda que a obra traz a legislação atualizada sobre os temas 
discuti dos, nos apresenta casos emblemáti cos envolvendo o planejamento tri-
butário em nosso País, e nos apresenta inúmeras questões para fi xação dos 
conteúdos abordados.
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POLÍTICAS

• Foco do Periódico

Amazônia, Vida e Conhecimento é uma publicação científica interdiscipli-
nar da Faculdade La Salle Manaus (AM), Brasil, que se propõe divulgar a produ-
ção científica de qualidade e de relevância social desenvolvida por acadêmicos 
dos cursos de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores de dife-
rentes Instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais, sob a forma 
de artigos, revisões, resenhas, resumos   e notas científicas, com o objetivo de 
promover o progresso da ciência e da tecnologia, propiciando um diálogo en-
tre os diferentes campos da educação profissional. São particularmente bem-
vindas as contribuições que realizam interface com a tríade Amazônia, Vida e 
Conhecimento.
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• Regulamento para a publicação

Os textos submeti dos à revista são avaliados por membros do Conselho 
Editorial e por dois pareceristas ad hoc, através do Sistema de Apreciação Si-
gilosa por Pares. Os avaliadores seguirão os critérios estabelecidos nas dire-
trizes de avaliação da revista e dispõem de autoridade plena para decidir pela 
publicação. No caso de aceite com reservas, a publicação estará condicionada 
à alteração do texto com relação aos comentários recebidos pelos avaliadores. 
Independentemente da decisão sobre publicação a equipe editorial enviará ao 
autor retorno sobre avaliação de seu texto.

Os arti gos que necessitam correções são encaminhados aos autores para re-
visão. A versão corrigida deve ser encaminhada ao Editor no prazo de quinze dias 
(15 dias). Uma carta de encaminhamento deve detalhar as correções efetuadas. 
Nessa carta, recomendações não incorporadas ao texto devem ser explicadas.

• Periodicidade 

A Revista Cientí fi ca Amazônia, Vida e Conhecimento é de periodicidade se-
mestral e aceita arti gos em fl uxo contí nuo, exclusivamente pelo e-mail indicado 
na Revista, nos idiomas português, inglês e espanhol.

• Políti ca de acesso

A revista parte do princípio de que disponibilizar gratuitamente o conheci-
mento cientí fi co ao público proporciona a democrati zação do mesmo, o enri-
quecimento cultural e desenvolvimento cientí fi co e tecnológico. Por isso adota 
a políti ca de acesso livre ao seu conteúdo.

Normas para a publicação 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verifi car a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As sub-
missões que não esti verem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

1. O arquivo de submissão deve estar em formato Microsoft  Word, Open 
Offi  ce ou RTF e ter, no máximo, 2 MB. A fonte deve ser Times New Ro-
man, tamanho 12, espaço duplo. As páginas devem estar confi guradas 
em tamanho A4, com margens de 3 cm. As páginas e as linhas devem ser 
numeradas de forma conti nua.

2. O arti go deve ser acompanhado de uma carta de submissão indicando 
que:

a) os dados conti dos no trabalho são originais e precisos; 
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b) todos os autores participaram do trabalho de forma substancial e 
estão preparados para assumir responsabilidade pública pelo seu 
conteúdo; 

c) a contribuição apresentada à Revista não foi previamente publicada 
e nem está em processo de publicação, no todo ou em parte, em 
outro veículo de divulgação;

3. A extensão máxima para artigos e revisões é de 30 páginas (ou 7500 
palavras, excluindo a folha de rosto), dez páginas (2500 palavras) para 
Notas Científicas e cinco páginas para outros tipos de contribuições.

4. Citações devem ser feitas conforme o sistema autor-data.

a) Citações diretas curtas (até 3 linhas) devem ser apresentadas com “aspas 
duplas”, no corpo do texto, seguidas da indicação da fonte (Autor, ano, p.).

b) Citações diretas longas (mais de 3 linhas) devem ser apresentadas 
em fonte tamanho 10, espaço interlinear 1,0 e recuo de 4 cm na mar-
gem esquerda, seguidas da indicação da fonte (Autor, ano, p.).

c) Citações no texto com um autor (Sabedot, 2006); dois autores (Prata 
e Locatelli, 2006); três ou mais autores (Silva et al., 1999). No caso 
dos nomes dos autores fazerem parte da frase, apenas o ano da pu-
blicação deve vir entre parênteses. Quando houver, no mesmo ano, 
mais de um artigo de mesma autoria, deve-se acrescentar letras 
minúsculas após o ano (ex.: Corseiul et al., 2000a; 2000b). Quando 
houver mais de uma citação dentro de um mesmo parêntese, estas 
devem ser apresentadas em ordem cronológica (ex.: Bacon, 1984; La 
Salle, 1988; Lise et al., 1993; Souza et al., 2000).

5. Referências Bibliográficas devem ser apresentadas no final do texto em 
ordem alfabética de autor. Se a referência está disponível na internet 
o endereço de acesso (URL) deve ser informado. Todos os autores da 
obra devem ser citados. As citações de trabalhos publicados em eventos 
científicos não poderão ultrapassar 10% do total de referências citadas. 
Não serão aceitas citações de resumos ou de relatórios não publicados. 

6. Figuras e tabelas deverão já estar inseridas no texto.

a) Tabelas: deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos e antecedidas pelo título. Deverão apresentar legendas ex-
plicativas e estar de acordo com as normas de apresentação tabular. 
São permitidas até cinco tabelas por artigo. Utilizar espaço simples e 
a função “tabela” para digitar a tabela. As tabelas podem ser carrega-
das como arquivos separados OU inseridas no corpo do manuscrito.

b) Figuras: gráficos, fotografias, desenhos, esquemas, fórmulas, mode-
los, etc., deverão ser acompanhadas de legendas explicativas, estar 
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inseridas no texto e ser numeradas consecuti vamente em algarismos 
arábicos. São limitadas a sete em arti gos. Cada fi gura deve ser carre-
gada em arquivo separado e estar em formato gráfi co (JPG ou TIFF). 
Deve ser de alta qualidade e com resolução de 300 dpi. Para ilustra-
ções em bitmap, uti lizar 600 dpi.

7. Formato e Esti lo do arti go a ser entregue

a) Folha de rosto: Esta página deve conter o tí tulo, nome completo (sem 
abreviaturas), endereços insti tucionais completos e endereços eletrô-
nicos dos autores. Os nomes das insti tuições não devem ser abrevia-
dos. Usar um asterisco (*) para indicar o autor correspondente. 

Título: Centralizado, com a primeira letra maiúscula. Deverá estar de acor-
do com o conteúdo do arti go, levando em consideração o caráter da revista, 
com, no máximo, 20 palavras.

Título em uma segunda língua: versão do tí tulo em inglês ou espanhol (caso 
o arti go tenha sido redigido em inglês ou espanhol, deve ser uti lizada, obrigato-
riamente, a versão em português).

Autor(es): nome por extenso, sem abreviaturas, centralizado. Para vários 
autores, todos os nomes em sequência separados por vírgula e número em 
sobrescrito para indicar a fi liação Insti tucional. 

Filiação insti tucional: indicar ti tulação, departamento, insti tuto ou faculdade 
e universidade ou insti tuição de vínculo, endereço completo e e-mail de contato.

b) Corpo do manuscrito. O corpo do manuscrito deve ser organizado da se-
guinte forma: Título, Resumo, Palavras-Chave, Introdução, Desenvolvi-
mento (onde poderão constar Procedimentos Metodológicos, Discussão 
e Resultados), Considerações Finais, Referências Bibliográfi cas, Legen-
das de fi guras e Tabelas. Para submissões em língua estrangeira, incluir 
tí tulo, resumo e palavras-chave em português; arti gos em língua portu-
guesa ou espanhola, incluir título, resumo e palavras-chave em inglês. 

As Notas Cientí fi cas são redigidas separando os tópicos (isto é: Introdução, 
Procedimentos Metodológicos, Discussão e Resultados) em parágrafos, mas 
sem incluir os tí tulos das seções. Notas Cientí fi cas, como no caso do arti go, tam-
bém devem conter: Título, Nomes e endereços insti tucionais e eletrônicos dos 
autores, Resumo, Palavras-Chave e os tópicos do arti go completo incluindo tí tu-
lo em inglês, abstract e keywords. São permiti das até três fi guras e duas tabelas.

Título: Centralizado, com a primeira letra maiúscula. Deverá estar de acor-
do com o conteúdo do arti go, levando em consideração o caráter da revista, 
com, no máximo, 20 palavras.

Resumo: deverá conter entre 150 e 250 palavras, e consisti r na apresen-
tação concisa de cada parte do trabalho, destacando objeti vo(s), metodologia, 
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resultados e conclusões. Parágrafo único escrito em tamanho de fonte 11 e es-
paço entre linhas simples.

Palavras-chave: entre 3 a 5 palavras ou expressões curtas que identifiquem 
o conteúdo do artigo. Utilizar, preferencialmente, palavras-chave que não fa-
çam parte do título.

Abstract: Versão do resumo para a língua inglesa. Caso o trabalho seja es-
crito em inglês, deve constar um resumo em português.

Keywords: Palavras-chave em inglês. Tal como no item anterior, se o 
trabalho for escrito em inglês, deverão ser apresentadas palavras-chave em 
português.

Introdução: Enfatizar o propósito do trabalho e fornecer, de forma sucinta, 
o estado do conhecimento sobre o tema em estudo. Especificar claramente os 
objetivos ou hipóteses a serem testados. Não incluir resultados ou conclusões e 
não utilizar subtítulos na Introdução.

Desenvolvimento: Esta seção deve ser organizada cronologicamente e 
explicar os procedimentos realizados, de tal modo que outros pesquisadores 
possam repetir o estudo. O procedimento estatístico utilizado deve ser des-
crito nesta seção. Procedimentos-padrão devem ser apenas referenciados. As 
unidades de medidas e as suas abreviações devem seguir o Sistema Internacio-
nal. Equipamento específico utilizado no estudo deve ser descrito, indicando o 
modelo. Material testemunho (amostra para referência futura) deve ser depo-
sitado em coleção científica e informado no manuscrito.

Aspectos éticos e legais: Para estudos que exigem autorizações especiais 
(Comitê de Ética - CONEP, IBAMA, CNTBio, INCRA/FUNAI, EIA/RIMA, outros) in-
formar o número do protocolo e a data de aprovação. É responsabilidade dos 
autores o cumprimento da legislação específica relacionada a estes aspectos.

A discussão deve ter como alvo os resultados obtidos. Evitar mera espe-
culação. Entretanto, hipóteses bem fundamentadas podem ser incorporadas. 
Apenas referências relevantes devem ser incluídas. As conclusões devem conter 
uma interpretação sucinta dos resultados e uma mensagem final que destaque 
as implicações científicas do trabalho. As conclusões podem ser apresentadas 
como um tópico separado ou incluídas no final da seção Discussão.

Considerações Finais/Conclusão: As conclusões e/ou resultados devem 
apresentar os dados obtidos com o mínimo julgamento pessoal. Não repetir no 
texto toda a informação contida em tabelas e figuras. Não apresentar a mesma 
informação (dados) em tabelas e figuras simultaneamente.

Referências Bibliográficas: Todos os autores da obra devem ser citados. As 
citações de trabalhos publicados em eventos científicos não poderão ultrapas-
sar 10% do total de referências citadas. Não serão aceitas citações de resumos 
ou de relatórios não publicados. Veja os exemplos:
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a) Livro

LEITÃO, M. 2011. La Saga Brasileira. A longa luta de um povo por sua moe-
da. Rio de Janeiro: Record, 476p.

b) Capítulo de Livro

SABEDOT, S. 2006. A sustentabilidade dos recursos naturais não renováveis. 
In: S. Sabedot; A. Toaldo; R. Penna. (Org.). Conhecimento, Sustentabilidade e 
Desenvolvimento Regional. Canoas: Unilasalle, p. 107-121.

c) Arti go

CROCHÍK, L.; FRELLER, C. C,; DIAS, M.A.L.; FEFFERMANN, M.; 4NASCIMEN-
TO, R. B.; CASCO, R. 2009. Ati tudes de professores em relação à educação inclu-
siva. Psicologia, Ciência e Profi ssão, 29(1):40-59.

d) Tese ou Dissertação

BELTRAN-PEDREROS, S. 2012. Mercúrio em componentes bióti cos e abióti -
cos em ecossistema de várzea, Lago Manacapuru, Amazônia central. Tese (Dou-
torado em Ciências Pesqueiras nos Trópicos) Universidade Federal do Amazo-
nas, 108p.

e) Publicação Eletrônica

NORRBOM, A. L. Fruit fl y (Diptera: Tephriti dae) faunal stati sti cs. Disponível 
em: .Acesso em: 12 dez. 2001.

f) Trabalho em Evento

SILVA, R.N.; OLIVEIRA, R. 1996. Os limites pedagógicos do paradigma da 
qualidade total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
UFPE, 4, 1996, Recife, PE. Anais (on-line), Recife, UFPE-PROPESQ, 1996. Dispo-
nível: htt p://www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm.

g) Documento Técnico

WITT, P. B. R. (Coord.). 2008. Plano de Manejo: Unidade de Conservação 
Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger. Porto Alegre: SMAM, 221p.
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