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INTRODUÇÃO 
 
 
 Este livro tem por objetivo principal 
apresentar discussões relevantes na pesquisa 
contábil. 
 Trata-se de uma compilação de capítulos de 
autores especialistas nas temáticas apresentadas. 
Esses autores foram coordenados por Jonas 
Rodrigo Gonçalves, Cristilene Akiko Kimura e 
Keylla Dennyse Celestino da Silva, no sentido do 
direcionamento da obra em questão e de como 
deveriam ser produzidos os capítulos.  
 Nesse sentido, todos os capítulos são 
autônomos, de forma que os(as) autores(as) são 
totalmente responsáveis por questões de direito 
autoral; revisão linguística; revisão metodológica; 
pertinência e adequação de conteúdo. 
 O primeiro capítulo trata das práticas de 
evidenciação em responsabilidade social 
corporativa; já o segundo, da evidenciação de 
provisões e passivos contingentes; o terceiro, da 
contabilidade criativa: origens e conceitos; o quarto, 
dos aspectos da contabilidade pública brasileira; o 
quinto, da auditoria: principais conceitos, propósitos 
e importância; o sexto, da contabilidade de 
entidades desportivas e principais contribuições 
sobre assunto; o sétimo, dos aspectos 
concernentes à evidenciação contábil; e o oitavo, 
da demonstração do valor adicionado e outras 
pesquisas. 

Boa leitura! 



1. PRÁTICAS DE EVIDENCIAÇÃO EM 
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
________________________________________ 
 
 

Keylla Dennyse Celestino da Silva 
Victor Souza Lopes de Oliveira 
Carlos Alberto Martins da Silva 

Regina Maris Pinheiro D’Azevedo 
Robson Quintilio 

Belmiro Cardoso de Oliveira 
 
 O conceito de Responsabilidade Social 
Corporativa, segundo Carrol (2009), se mantém, 
ainda que com o passar do tempo, uma parte 
essencial da linguagem dos negócios, bem como 
da sua prática. Primeiramente por estar 
intimamente ligado às diversas teorias contábeis 
como a Teoria dos Stakeholders e Teoria da 
Legitimidade, e também por ser uma resposta ao 
que à sociedade espera da comunidade 
empresarial hoje. No entanto, apesar da relevância 
do tema, considera-se pouco explorado pela 
literatura contábil nacional. 
 Amaral Moretti e Campanário (2009) 
ressaltam que a área que trata da 
Responsabilidade Social Corporativa, como prática 
social e como objeto de investigação científica, 
ainda está em formação no Brasil, o que implica 
numa carência de estudos sobre o tema na 
literatura nacional. 
 Esse termo passou a ser mais difundido a 
partir da década de 1950, após a publicação do 



livro de Howard Bowen (1953)  intitulado ”As 
Responsabilidades Sociais do Homem de 
Negócios”, que colocou em evidência 
questionamentos sobre o papel de executivos ao 
indagar quais responsabilidades perante a 
sociedade esses agentes possuem, definindo, 
portanto a responsabilidade social como sendo a 
obrigação do empresário de adotar políticas, 
decisões e linhas de ação compatíveis com os 
objetivos e valores da sociedade.   
 Assim, as atividades de Responsabilidade 
Social Corporativa têm sido definidas como políticas 
ou ações que identificam uma companhia como 
sendo comprometida com os assuntos relacionados 
à sociedade como um todo (ROBERTS, 1992). 
Gozali et al (2002) afirmam que esse termo significa 
que as corporações devem ser responsáveis por 
todas suas ações que afetem as pessoas, 
comunidades e ambientes nos quais todos eles 
estão inseridos. Ou seja, quando da realização de 
suas atividades, as empresas deveriam atentar não 
somente para a maximização de seus resultados, 
mas também às consequências ou externalidades 
de suas ações na sociedade em que atuam 
(GONÇALVES, 2012). 
 Diante disso, Carrol (2015) ressalta que as 
ideias relativas à responsabilidade social das 
empresas estão bastante consolidadas e 
confirmadas através de três forças. A primeira 
reafirma o conceito de RSC no próprio mercado 
através da crescente criação de cargos em vários 
níveis voltados exclusivamente para as ações 



sociais das companhias. Outra força que tem 
direcionado o fortalecimento da RSC é o 
crescimento da aceitação de ações socialmente 
responsáveis em economias emergentes como 
Ásia, África e América do Sul. Por fim, a 
proliferação do interesse acadêmico sobre essa 
área também está por trás da estabilidade da 
aplicação desse conceito, através da constante 
publicação de artigos e livros. 
 Apesar disso, durante muito tempo 
defendeu-se os apontamentos do estudo de 
Friedman (1970) que afirmava que a preocupação 
da empresa deveria ser maximizar seus resultados 
e que as atividades de responsabilidade social vão 
contra  isso, pois beneficiam unicamente  pessoas 
que não são acionistas da empresa.  Outro autor, 
Coase (1960) também questionava a aplicação da 
RSC. Para ele, os custos adicionais decorrentes 
das práticas de responsabilidade social são 
prejudiciais para a saúde econômica e são nocivos 
à competitividade das empresas, já que as 
possíveis externalidades foram causadas em 
decorrência das suas atividades e dentro de 
preceitos legais.  
 No entanto, sabe-se que as empresas não 
agem de maneira puramente altruística. Na 
verdade, há uma percepção de que atividades de 
responsabilidade social não beneficiam unicamente 
a sociedade, mas também aos acionistas. Assim, 
muitas das pesquisas sobre o tema têm buscado 
avaliar se existe alguma relação entre a criação de 



valor das empresas e suas práticas socialmente 
responsáveis.  
 Nesse contexto, Belkaoui (1976) pontua que 
os achados de suas pesquisas são consistentes 
com a noção de que as práticas de 
responsabilidade social das empresas possuem 
impacto no mercado financeiro. Sabendo disso, 
outros autores têm buscado verificar a relação entre 
a evidenciação de informações relativas às práticas 
sociais e ao valor gerado pelas instituições.  
 Conceição et. al. (2011) realizou um 
levantamento dos relatórios disponibilizados pelas 
companhias listadas na Bovespa para um conjunto 
de 123 empresas e a partir da análise estatísticas 
com variáveis independentes, verificaram que a 
política de disclosure em RSC para as empresas 
que formaram a amostra demonstrou ser bastante 
incipiente e altamente vinculada a aspectos de 
externalidade positiva (marketing social), sendo 
possível estabelecer uma determinação significante 
entre o desempenho econômico-financeiro e social 
com o disclosure em RSC, para as empresas que 
atuam em atividade regulamentada. 
 Crisóstomo, Freire e Soares (2012), por sua 
vez, estudaram a Responsabilidade Social 
Corporativa nos bancos brasileiros 
comparativamente a empresas de outros setores, 
utilizando dados de ações sociais da empresa 
brasileira relativos ao período 1996-2008, através 
de análise uni e multivariada. Estimando-se 
modelos de regressão linear os resultados indicam 
que o fato da empresa ser um banco (variável 



dummy) afeta positivamente a intensidade de RSC, 
controlando por outras variáveis explicativas 
apontadas pela literatura com possível poder de 
influência sobre a RSC (ROA, oportunidades de 
crescimento, tamanho). 
 Já Machado Filho (2002), em sua tese, 
buscou através de estudos de caso de empresas 
que atuando nos negócios agroindustriais no Brasil 
(Sadia, Nestlé, Perdigão, Jari Celulose e Orsa), 
distinguindo motivações que levam estas empresas 
a se engajarem em práticas de responsabilidade 
social. O autor concluiu que embora com 
motivações distintas, as empresas da amostra 
percebem retornos positivos à imagem corporativa 
decorrentes das ações de RSC, o que as leva a 
incorporar esta temática em seus modelos de 
gestão estratégica. 
 Diante disso, cabe destacar a importância do 
aprofundamento das pesquisas nessa área, não só 
para contribuir com a literatura científica, mas 
também para destacar a importância dessa 
ferramenta dentro das entidades e do seu processo 
de criação de valor, aliada às práticas de 
disclosure. 
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2.EVIDENCIAÇÃO DE PROVISÕES E PASSIVOS 
CONTINGENTES 
________________________________________ 
 

Gabriela Marques De Araujo 
Keylla Dennyse Celestino da Silva 

Victor Souza Lopes de Oliveira 
Carlos Alberto Martins da Silva 

Regina Maris Pinheiro D’Azevedo 
 
  As informações necessárias para a 
divulgação das informações a respeito das 
Provisões e Passivos Contingentes se encontram 
no CPC 25, onde é descrito os conceitos, e a forma 
como devem ser divulgadas as informações para os 
usuários interessados.  
 Segundo o CPC 25, provisões são passivos 
de prazos ou valores incertos. Isso quer dizer que 
provisões são estimativas de possíveis saídas de 
recursos da empresa. É uma obrigação provável, é 
algo que se espera e que tem grandes chances de 
que aconteça, um bom exemplo é a provisão para o 
13° salário que as empresas geralmente constituem 
ao longo do exercício social, para que no fim do 
mesmo se possa pagar os funcionários sem 
maiores surpresas no setor financeiro da entidade. 
“Por sua vez, a finalidade tem relação com a 
tomada de decisão em si, na qual o usuário deve 
saber adequar qual das informações presentes será 
mais útil para o objetivo inicial da análise. 
Atualmente, o mercado tem exigido cada vez mais 
transparência nas demonstrações, sendo que para 



vários tipos de situações distintas são exigidas 
determinadas informações.” (PEREIRA, 2012). 
 Também conforme disposto no CPC 25, 
Passivo é uma obrigação presente da entidade, 
derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se 
espera que resulte em saída de recursos da 
entidade capazes de gerar benefícios econômicos e 
é contingente porque é uma obrigação possível que 
resulta de eventos passados e cuja existência será 
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um 
ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
o controle da entidade.  
 Sendo assim, Passivo Contingente é uma 
obrigação duvidosa, pois sua existência só será 
confirmada se no futuro existirem eventos incertos 
que não estão no controle da entidade.  
 Matias (2013) afirma que os passivos 
contingentes podem sem exemplificados como os 
processos trabalhistas, tributários e civis sofridos 
pela entidade, onde o resultado destes processos e 
seu montante não são decididos exclusivamente 
pela empresa. 
   Suave et. al. (2013), realizaram uma 
pesquisa sobre a divulgação de passivos 
contingentes nas empresas mais liquidas da 
BM&FBOVESPA, e para a realização da pesquisa 
adotou o método quantitativo e descritivo porque 
haveria quantificação de dados e observação de 
outros trabalhos de pesquisa relacionados ao tema.  
   Os autores verificaram que as empresas 
analisadas em sua maioria estavam atendendo aos 
itens exigidos pelo CPC 25. Para Suave et al. 



(2013, pag. 14), “Quanto aos itens exigidos pelo 
CPC, verificou-se que as empresas os atenderam 
em sua maioria. Os itens compreendem uma breve 
descrição da natureza das contingências, uma 
estimativa do efeito financeiro, o critério de 
mensuração, as incertezas relacionadas ao valor e 
momento de ocorrência, além de possíveis 
reembolsos.” 
   De Jesus (2015) também realizaram uma 
pesquisa com tema relacionado, pesquisaram sobre 
o impacto do reconhecimento dos passivos 
contingentes na situação econômica das empresas 
brasileiras auditadas pelas big four. Em sua 
metodologia classificaram sua pesquisa como 
descritiva e documental, pois analisaram as 
características da amostra de empresas escolhidas 
e os dados analisados na pesquisa são das 
demonstrações contábeis e das notas explicativas 
das empresas, encontrados no website da 
BM&FBOVESPA. 
  Na conclusão disseram que o objetivo do 
artigo de apresentar o impacto do reconhecimento 
dos passivos contingentes na situação econômica 
das empresas brasileiras auditadas por big four foi 
atingido. As informações estão todas em tabelas e 
textos no artigo, localizado no tópico de descrição e 
análise dos resultados.  
 Rosa, Magalhães, Ferreira e Petri (2016) 
propuseram em sua pesquisa identificar o nível de 
evidenciação das companhias do setor elétrico da 
BM&FBOVESPA quanto sua conduta para com os 
passivos contingentes tributários, conforme 



elucidado no CPC 25. Analisaram e compararam as 
notas explicativas e o formulário de referencia da 
amostra escolhida e fizeram teste estatístico de 
regressão múltipla.  
   Eles concluíram em sua pesquisa que as 
notas explicativas, assim como o formulário de 
referência, que por sua vez complementa as notas 
explicativas, evidenciam: “(i) somente as principais 
ações; (ii) Tramite dos processos; (iii) apresentam 
somente a quantidade de processos, sem 
detalhamento; (iv) motivo pelo qual houve variação 
da contingência de um ano para o outro; (v) 
detalhamentos extensos dos processos; (vi) 
passivos contingentes sem nenhum detalhamento 
quanto ao tipo de tributo ou esfera ou ainda quanto 
ao processo; (vii) informações das contingências de 
probabilidade remota.” 
   Cunha e Ribeiro (2016) definiram como 
objetivo de sua pesquisa comparar a evolução da 
divulgação das provisões e passivos contingentes 
ambientais aos avanços da normatização contábil, 
avaliar se a divulgação das obrigações incertas 
evoluiu, comparando essa evolução às 
modificações introduzidas por novas normatizações 
relacionadas à divulgação de provisões e passivos 
contingentes, e investigar os aspectos qualitativos 
das provisões e passivos contingentes ambientais, 
por meio da análise do conteúdo apresentado nas 
notas explicativas (NEs) destas empresas. 
   Em seus resultados eles relataram que: 
 “os resultados do estudo demonstram que, apesar 
de serem de um mesmo setor, com os mesmos 



riscos em suas atividades e sob fiscalização de 
mesma agência reguladora, nem todas as 
empresas do setor de energia elétrica evidenciaram 
passivos ambientais, seja por não cumprirem os 
padrões de evidenciação ou por não terem passivos 
ambientais a serem evidenciados.” (Cunha e 
Ribeiro (2016, p. 103). 
  Leal, Costa, Oliveira e Rebolças (2015), 
investigaram os fatores que influenciam a 
divulgação de provisões e passivos contingentes 
ambientais pelas empresas de alto impacto 
ambiental, sob a perspectiva das pressões 
institucionais de acordo com a Teoria Institucional. 
Foi realizada uma pesquisa descritiva, documental 
com abordagem quantitativa, na qual foram 
analisadas as notas explicativas de 48 empresas 
pertencentes aos setores de atividades 
classificados como de alto potencial poluidor, 
listadas na BM&FBOVESPA, referentes aos 
exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013.  
  Constataram que as empresas selecionadas 
divulgam sobre provisões e passivos contingentes 
influenciadas pelo tamanho da empresa, nível de 
governança, setor de atuação e participação no 
ISE. Identificaram ainda que os resultados 
analisados sob a ótica da Teoria Institucional 
revelam que motivações externas parecem ser mais 
significativas para explicar a divulgação de 
informações sobre provisões e passivos 
contingentes ambientais pelas empresas, como a 
presença de mecanismos de pressão normativa, 
visto que as regras diferenciadas de governança 



corporativa e a participação no ISE exigem uma 
maior divulgação de informações. 
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3. CONTABILIDADE CRIATIVA: ORIGENS E 
CONCEITOS 
________________________________________ 
 

Ana Caroline De Oliveira Cardoso 
José Henrique de Lima Correa Dieguez Barreiro 

Keylla Dennyse Celestino da Silva 
Victor Souza Lopes de Oliveira 
Carlos Alberto Martins da Silva 

 
 
 A contabilidade criativa tem origem anglo-
saxônica. Segundo Frota e Vieira (2014), ela vem 
sendo conceituada desde a década de 80, nasceu 
do inglês earnings management, que na sua 
tradução significa apenas gerenciamento de 
resultados. Já foi objeto de pesquisa e de discussão 
pelo mundo em todas as regiões, principalmente no 
Reino Unido. 
 O termo “contabilidade criativa” é mais 
utilizado no continente Europeu, enquanto a 
expressão “gerenciamento de resultados” é habitual 
nos Estados Unidos. Para a maioria dos 
pesquisadores, contabilidade criativa e 
gerenciamento de resultados são sinônimos. 
Segundo Niyama et al (2015, p. 72):  
 No Brasil, a expressão “gerenciamento de 
resultados” é mais utilizada do que “contabilidade 
criativa” em razão da maioria dos pesquisadores 
terem obtido sua formação em programas de pós-
graduação com influência anglo-saxônica norte-
americana e não europeia e, de uma maneira geral, 
autores brasileiros tendem a classificar 



gerenciamento de resultados não como fraude, mas 
como aproveitamento de desvios ou omissões de 
uma norma. De qualquer forma, tanto a 
contabilidade criativa como gerenciamento de 
resultados se enquadram, a nosso ver, no mínimo, 
como manipulação de resultados e, 
consequentemente, de informações aos usuários. 
 Para Oliveira e Souza (2016), existem duas 
formas de interpretação da contabilidade criativa. 
Uma delas conceitua como mera estratégia contábil 
resultante de vasto conhecimento em determinada 
matéria que permite o gerenciamento de resultados.  
E a outra forma de interpretação a considera uma 
manipulação propriamente dita das demonstrações 
financeiras com a finalidade de transformar os 
dados contábeis favoravelmente ao interesse dos 
manipuladores. 
 É possível perceber então que embora esteja 
sendo objeto de estudo, a contabilidade criativa 
ainda é uma expressão polissêmica, pois não existe 
um conceito único que a defina. Por exemplo, para 
Cosenza (2013), utiliza-se o termo contabilidade 
criativa para descrever o processo mediante o qual 
os gerenciadores da informação contábil-financeira 
usam seus conhecimentos das normas contábeis e 
societárias para manipular os valores divulgados 
nas demonstrações financeiras de uma empresa. 
 Já Kraemer (2004) conceitua contabilidade 
criativa como uma maquiagem da realidade 
patrimonial de uma entidade, decorrente da 
manipulação dos dados contábeis de forma 



intencional, para se apresentar a imagem desejada 
pelos gestores da informação contábil. 
 Mendes (2017) afirma que a contabilidade 
criativa ficou conhecida como a adoção de práticas 
empregadas às demonstrações contábeis com o 
objetivo de mascarar a realidade, adulterando 
números que apontam os verdadeiros resultados 
obtidos em determinado período. 
Na visão de Cordeiro (2003), a contabilidade 
criativa está inserida na intencionalidade das 
empresas em aproveitar a existência da 
subjetividade, das alternativas existentes e da vaga 
regulamentação de alguns aspectos contábeis, com 
a finalidade de obter demonstrações financeiras 
que representem a imagem desejada. 
Como observado, ainda que a expressão aparente 
uma conotação positiva, ela não traz o mesmo para 
o efeito empregado nas demonstrações já que 
mesmo não existindo um consenso para o conceito 
para contabilidade criativa, todos evidenciam o fato 
de se obter alteração na realidade dos dados 
contábeis, o que implica em prejuízo da tomada de 
decisão. Assim, a assimetria de informação se dá 
quando algumas partes, enquanto em transações 
comerciais, têm uma vantagem de outras 
informações. 
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 O enfoque da Contabilidade Pública durante 
muitos anos foi restrito às questões orçamentárias e 
fiscais, ficando o estudo do patrimônio público 
limitado a um breve resumo de contas e 
lançamentos com singelo objetivo de conhecer tão 
somente a previsão orçamentária da receita e da 
despesa e a produção, ao final do exercício, de 
relatórios que permitam a prestação de contas dos 
administradores (SILVA, 2009)  
 O processo de harmonização e convergência 
das práticas contábeis do setor público brasileiro às 
normas internacionais de contabilidade cresceu de 
forma positiva, tendo como objetivo principal 
propiciar a melhoria da tomada de decisão pelos 
gestores públicos, bem assim facilitar para a 
sociedade como um todo o acesso à informação 
contábil de maior qualidade. 
 O início para esse processo de adequação 
às normas de contabilidade, deu-se a partir da 
publicação da Portaria 184/2008 do Ministério da 
Fazenda, que dispõe sobre as diretrizes a serem 
observadas pela área pública em relação aos 
procedimentos, práticas, elaboração e divulgação 



das demonstrações contábeis, de forma a torná-los 
convergentes com as Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 
 Dessa forma surgiram diversas alterações 
nos procedimentos anteriormente adotados, haja 
vista a obrigatoriedade de adoção de novos 
procedimentos na contabilidade pública, tais como 
a adoção integral do regime de competência para 
receitas e despesas, a implementação definitiva da 
depreciação, amortização, exaustão e reavaliação 
dos bens móveis e imóveis. 
 Em função desse controle das práticas é que 
as NBCASP’s foram elaboradas com o intuito de 
assemelhar a contabilidade brasileira com as 
normas internacionais. Por essa razão, em 2008, o 
CFC publicou as dez primeiras normas a serem 
implantas e em 2011 houve mais uma nova 
resolução a ser publicada. 
 Atualmente apenas as resoluções a seguir 
encontram-se em vigor:  
 Resolução CFC nº 1.133/08 – aprova a NBC 
T 16.6 – Demonstrações Contábeis:  
 Esta norma estabelece como as 
Demonstrações Contábeis que são extraídas dos 
registros e dos documentos que compõe os dados 
contábeis da instituição devem ser realizadas e 
divulgadas pelas entidades públicas. 
 Balanço Patrimonial: Determina de forma 
quantitativa e qualitativa a situação patrimonial da 
entidade, sendo estruturado e dividido entre três 
partes, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 



 Balanço Orçamentário: Discrimina as 
receitas e as despesas orçamentárias, distribuídas 
de forma mais detalhada as partes mais 
importantes para análise, contrapondo as 
informações iniciais, emitindo o resultado 
orçamentário. 
 Balanço Financeiro: Evidenciam os totais das 
receitas e despesas orçamentárias e extra 
orçamentárias, seja anual ou de determinado 
período, assim como os saldos de caixa que foram 
recebidas do exercício anterior e os que serão 
passados para o exercício seguinte. 
 Demonstração das Variações Patrimoniais: A 
Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP 
evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da 
entidade durante o exercício financeiro, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária. A 
DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser 
positivo ou negativo, dependendo do resultado 
líquido das variações positivas e negativas. 
 Demonstração dos Fluxos de Caixa: 
Segundo o MCASP, as informações dos fluxos de 
caixa são úteis para proporcionar aos usuários da 
informação contábil instrumento para avaliar a 
capacidade de a entidade gerar caixa e 
equivalentes de caixa, bem como suas 
necessidades de liquidez. Permitindo maior 
transparência na gestão pública apontando 
eventuais mudanças em torno da capacidade de 
manutenção do regular financiamento dos serviços 
públicos. 
 



 Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido: Este demonstrativo foi adotado em 
substituição à Demonstração de Lucros e Prejuízos 
Acumulados (DLPA). Os dados que constavam na 
DLPA foram integrados todos à DMPL que mostra a 
movimentação de todas as contas do patrimônio 
líquido durante o exercício social da entidade, 
Notas Explicativas: Integram as demonstrações 
contábeis, complementando com informações 
relevantes eventos não suficientemente 
evidenciados 
• Resolução CFC nº 1.134/08 – aprova a NBC 
T 16.7 – Consolidação das Demonstrações 
Contábeis:  
 A consolidação é a agregação do grupo 
contas das entidades relacionadas, eliminando as 
transações entre elas. Esse processo garante uma 
análise clara sobre o real cenário Patrimonial 
Liquido. 
• Resolução CFC nº 1.135/08 – aprova a NBC 
T 16.8 – Controle Interno:  
 Conforme a legislação, esta norma 
estabelece referenciais para o controle interno 
como suporte do sistema de informação contábil, no 
sentido de minimizar riscos e dar efetividade às 
informações da contabilidade, visando contribuir 
para o alcance dos objetivos da entidade do setor 
público. 
• Resolução CFC nº 1.136/08 – aprova a NBC 
T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão:  
 



 Esta resolução normatiza o registro contábil 
da Depreciação: Redução dos bens tangíveis por 
obsolescência; Amortização: É o pagamento de 
uma parte de um dívida com existência ou exercício 
de duração limitada, com o intuito de reduzir o 
aplicado na aquisição; Exaustão: Redução do valor 
conseguinte da exploração de recursos naturais 
esgotáveis. 
• Resolução CFC nº 1.137/08 – aprova a NBC 
T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e 
Passivos em Entidades do Setor Público: 
 A avaliação consiste no ato de determinar 
valores de itens do ativo e do passivo decorrente 
dos atos e dos fatos administrativos. A mensuração 
trata-se de reconhecer valor monetário para itens 
do ativo e do passivo decorrente dos procedimentos 
técnicos aplicados. 
• Resolução CFC nº 1.366/11 aprova a NBC T 
16.11 - Sistema de Informação de Custos do Setor 
Público: 
 Conforme a legislação esta Norma destaca o 
valor da informação de custos para fins gerenciais. 
Sua relevância para o interesse público pode ser 
entendida pelo seu impacto sobre a gestão pública, 
seja do ponto de vista legal ou de sua utilidade. 
 As duas resoluções (16.9 e 16.10), sem 
dúvida, trazem para a gestão patrimonial pública a 
exigência de realização de novos procedimentos e 
que, portanto, necessitam de planejamento, 
coordenação e empenho por parte dos gestores 
públicos para atingir o resultado esperado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. Criadas 



inicialmente sob o manto da facultatividade, hoje se 
apresentam como obrigatoriedade para os entes 
federais, estaduais e municipais. 
 A NBC T 16.9 estabelece critérios e 
procedimentos para o registro contábil da 
depreciação, da amortização e exaustão. Segundo 
Silva (2009, p. 135 e 136), a maioria dos ativos 
imobilizados possui vida útil limitada e, portanto, 
sua utilização pelas entidades públicas ocorrerá 
durante um número finito de períodos contábeis 
futuros. A norma dispõe ainda que não estão 
sujeitos ao regime de depreciação os bens móveis 
de natureza cultural, os bens de uso comum, os 
animais destinados à exposição e à preservação e 
terrenos urbanos e rurais. Quanto aos métodos de 
apuração, podem ser adotados os seguintes: 
 1- Método das quotas constantes ou em linha 
reta (o mais utilizado pelos entes públicos nessa 
fase inicial), 
 2-  Método das somas dos dígitos 
 A NBC T 16.9 também estabelece que as 
demonstrações contábeis devem divulgar, entre 
outros: o método utilizado, a vida útil econômica e a 
taxa utilizada; o valor contábil bruto e a 
depreciação, a amortização e a exaustão. Cumpre 
destacar que as vantagens do reconhecimento da 
depreciação podem ser percebidas na melhoria da 
gestão patrimonial, ao passo que consegue 
identificar quando será necessária a reposição 
daquele bem, comprovar se o equipamento mantém 
a mesma capacidade ou não, aferindo aspectos 
qualitativos, bem como conhecer o impacto 



orçamentário e financeiro das reposições e 
manutenções, apoiando assim a tomada de 
decisão. 
 Já a NBC T 16.10 define critérios e 
procedimentos para a avaliação e mensuração de 
ativos e passivos que compõem o patrimônio 
líquido. Segundo Ribeiro Filho (2009), não há 
critérios e definições claras sobre os métodos de 
avaliação e mensuração dos ativos e dos passivos, 
de forma que não é possível fazer a adequada 
evidenciação da real situação do patrimônio 
público. Os critérios de avaliação e mensuração são 
apresentados da seguinte forma: disponibilidades, 
créditos e dívidas, estoques, investimentos 
permanentes, imobilizado, intangível e diferido. 
 Iniciado no setor público em 2015, esse 
processo de mudança veio com a intenção de 
trazer maior similaridade aos padrões contábeis 
produzidos por Internacional Accounting Standards 
Board (IASB) e Financial Accounting Standards 
Board (FASB) e o BGU de 2016 já apresentou 
mudanças positivas. 
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 A auditoria surgiu pela necessidade de 
comprovação das informações presentes nos 
documentos das empresas. Segundo Franco e 
Marra (2001), a auditoria surgiu na Inglaterra, pois 
como era dominadora dos mares e detinha o 
controle de maior parte do comercio mundial lá 
nasceram as grandes companhias e foi a primeira a 
estabelecer o imposto sobre o lucro da empresa. 
Ainda segundo as ideias de Franco e Marra (2000), 
confirmam que na Inglaterra no ano de 1314, 
auditorias eram feitas nas contas públicas. 
 Um dos conceitos mais abrangente e 
constantemente utilizado para auditoria foi 
elaborado pela American Accounting Association:  
 A auditoria é um processo sistemático de 
obtenção e avaliação objetivas de evidências sobre 
afirmações a respeito de ações e eventos 
econômicos, para aquilatação do grau de 
correspondência entre as afirmações e critérios 
estabelecidos, e de comunicação dos resultados a 
usuários interessados (American Accounting 
Association, 1972 apud Alves v. 6, n. 14, 2012). 
 



 Para Gomes, Araújo e Barboza (2009), a 
auditoria é a verificação das transações, operações 
e procedimentos executados em uma empresa 
onde são examinados todos os documentos, 
demonstrações e de quaisquer elementos 
contábeis, tendo em foco a veracidade documentos 
com o objetivo de apresentar, opiniões, críticas, 
conclusões e orientações. 
 O propósito da auditoria é determinar se a 
apresentação das demonstrações contábeis estão 
de acordo com os princípios contábeis aceitos, e 
analisar se esta evidência a realidade da entidade. 
Para Alves (2012), “o propósito essencial da 
auditoria é aumentar a confiabilidade da informação 
contábil, reduzindo a assimetria informacional entre 
o preparador e os usuários das demonstrações”, ou 
seja o auditor assegura que as demonstrações 
contábeis estão de acordo com as normais e 
representam a realidade. Emprestando sua 
credibilidade, o auditor diminui a diferença de fluxo 
de informação entre os administradores os 
investidores ou interessados pela informação. 
 Alguns estudos sobre a área foram 
realizados no Brasil. Entre eles, destaca-se o 
trabalho de Niyama et al. (2013), que discutiram 
sobre a evolução dos movimentos regulatórios da 
atividade de auditoria independente no Brasil, tendo 
por referência a teoria da regulação e o papel da 
regulação da atividade de auditoria como meio para 
o fornecimento de informações financeiras mais 
confiáveis. Na análise realizada, os autores 
demonstraram que a teoria do interesse público, a 



teoria da captura e a teoria econômica da regulação 
podem ser aplicadas de forma complementar para 
explicar os movimentos regulatórios verificados, 
não obstante a prevalência dessa última. 
 Melo et al. (2013) estudaram sobre a relação 
entre Qualidade da Auditoria e Conservadorismo 
Contábil nas Empresas Brasileiras. Os autores 
analisaram se essas características da qualidade 
da auditoria afetam a qualidade das informações 
contábeis, o conservadorismo contábil. Inicialmente, 
verificou-se que os resultados da pesquisa sugerem 
que os números contábeis reportados pelas 
companhias abertas brasileiras possuem 
comportamento conservador. 
 Kronbauer et al. (2011) estudaram o controle 
externo da gestão pública, com objetivo de analisar 
a natureza dos apontamentos do TCE/RS 
referentes ao ano de 2004, nos Municipais do Rio 
Grande do Sul. Com análise de variância, 
perceberam que os municípios com maior número 
de irregularidades apontadas pelo TCE/RS são 
aqueles com: maior área geografia, maior 
população, maior PIB e maior RCL, 95% de 
intervalo de confiança. Chegaram à conclusão que 
as irregularidades e deficiências no Sistema de 
Controle Interno são maiores naqueles municípios 
com maior número de irregularidades de gestão 
apontadas. 
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 Ao realizar-se a análise da contabilidade 
moderna, pode-se verificar que há um maior 
interesse organizacional nos clubes aptos a serem 
analisados pelo mercado o qual fazem parte, e essa 
aptidão está intrinsicamente ligada à qualidade da 
evidenciação e transparência das informações 
reportadas. Isso foi observado por Silva (2009), que 
pontuou que um melhor nível de evidenciação por 
parte dos clubes esportivos causa um aumento de 
exposição diante de investidores nacionais e 
internacionais cuja a participação é bastante 
expressiva em diversos clubes. Ou seja, a 
apresentação de todas as demonstrações 
contábeis, bem como a divulgação de informações 
voluntárias e não financeiras são um fator de 
vantagem competitiva não só para o mercado 
financeiro, mas também para as entidades ligadas 
ao esporte.  
 Com a Lei nº 8.672 de 1.993, também 
conhecida como ‘Lei Zico’,  o conceito de desporto, 
antes adstrito e centrado apenas no rendimento, foi 
ampliado para compreender o desporto na escola e 
o desporto de participação e lazer; a Justiça 



Desportiva ganhou uma estruturação mais 
consistente; facultou-se o clube profissional 
transformar-se, constituir-se ou contratar sociedade 
comercial; em síntese, reduziu-se drasticamente a 
interferência do Estado fortalecendo a iniciativa 
privada e o exercício da autonomia no âmbito 
desportivo, exemplificada, ainda, pela extinção do 
velho Conselho Nacional de Desportos, criado no 
Estado Novo e que nunca perdeu o estigma de 
órgão burocratizado, com atuação cartorial e 
policialesca no sistema desportivo, além de cumular 
funções normativas, executivas e judiciais. Ou seja, 
removeu-se com a ‘Lei Zico’ todo o entulho 
autoritário desportivo, munindo-se de instrumentos 
legais que visavam a facilitar a operacionalidade e 
funcionalidade do ordenamento jurídico-desportivo, 
onde a proibição cedeu lugar à indução. 
 Exatamente cinco anos depois, dia 24 de 
março de 1.998, foi elaborada a Lei nº 9.615, 
conhecida como Lei Pelé (atualizada pela lei nº 
12.395/2011) que trouxe ” trazendo outras 
contribuições e dois artigos que foram muito 
criticados: 



Art. 27 profissionais e as entidades de 
administração de desporto ou ligas em que se 
organizarem, independentemente da forma 
jurídica adotada, sujeitam os bens particulares de 
seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 
10.406/2002, além das sanções e 
responsabilidades previstas no caput do art. 
1.017 da Lei no 10.406/2002, na hipótese de 
aplicarem créditos ou bens sociais da entidade 
desportiva em proveito próprio ou de terceiros.  
Art. 28 - A atividade do atleta profissional é 
caracterizada por remuneração pactuada em 
contrato especial de trabalho desportivo, firmado 
com entidade de prática desportiva. 

 
 Em função do aumento de investidores, 
receitas e demais fatores que envolvem lucros, o 
CFC (Conselho Federal de Contabilidade) criou 
uma resolução nº 1.429/2013 - Entidade Desportiva 
Profissional que trata dos aspectos contábeis 
específicos em entidades desportivas profissionais. 
No item 16 dessa resolução, está informado quais 
as demonstrações que devem ser elaboradas pelas 
entidades desportivas, sendo elas:  
I - Balanço Patrimonial;  
II - Demonstração do Resultado;  
III - Demonstração do Resultado Abrangente;  
IV - Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido;  
V - Demonstração dos Fluxos de Caixa;  
VI - Notas Explicativas.  
 Pereira (2017) realizou estudo que tinha por 
objetivo analisar o nível de evidenciação contábil 
dos 20 clubes de futebol melhores listados no 
ranking da Confederação Brasileira de Futebol 



(CBF) em 2017, além de analisar dados como: 
número de sócio torcedor, títulos obtidos de 2010 a 
2016, arrecadação dos clubes e seus impactos nas 
receitas. Foram utilizados dois instrumentos de 
pesquisa, um checklist e o teste de hipóteses. A 
partir do teste de hipóteses entende-se que não 
existe relação entre o desempenho dos clubes em 
competições nacionais com o nível de evidenciação 
contábil. Entende-se que os times brasileiros que 
são mais evidentes são os que possuem maior 
arrecadação no futebol nacional.  
 As diversas evidenciações nos clubes devem 
ser apresentadas através de seus mecanismo 
variáveis sem perder a eficiência e a eficácia das 
suas demonstrações. Silva e Carvalho (2009) 
analisaram as demonstrações contábeis dos clubes 
de futebol da 1ª divisão do campeonato brasileiro 
de 2004, mensurando-se o nível de evidenciação e 
relacionando-o ao desempenho desses clubes. A 
hipótese de ausência de correlação foi testada não-
parametricamente, por meio do coeficiente de 
correlação ordinal. Os resultados indicaram que os 
clubes que evidenciam suas demonstrações 
contábeis em maior grau são essencialmente os 
mesmos que apresentam melhores resultados no 
campo e em termos financeiros. Os autores 
concluíram que a evidenciação é compatível com a 
modernização e com a abertura da governança em 
direção aos públicos-alvo do futebol.  
 Já Galvão e Miranda (2015) investigaram 
como os clubes de futebol brasileiros evidenciam o 
valor dos seus atletas nos relatórios contábeis. Para 



isso, foi realizada análise documental dos 
demonstrativos contábeis de 25 clubes que 
participaram das séries A e B do Campeonato 
Brasileiro de Futebol de 2013. O estudo revelou que 
dos 25 clubes investigados, 20 evidenciam os 
atletas conforme a ITG 2003. Os clubes que 
evidenciam mais informações sobre o valor dos 
seus atletas foram São Paulo e Botafogo. Por fim, 
foi testada estatisticamente a relação entre o grau 
de evidenciação do valor dos atletas e sua 
participação no patrimônio. Os resultados 
apontaram que existe a possibilidade destas duas 
variáveis estarem relacionadas.            
 Para Silva, Teixeira e Niyama (2009), o 
esporte vem sofrendo um profundo processo de 
transformação ao longo dos anos, tornando-se uma 
grande oportunidade de negócio. Diante disso, os 
autores analisaram o nível de divulgação de 
informações contábeis dos clubes de futebol 
brasileiros. Foram coletadas as demonstrações 
contábeis de 19 clubes que disputaram o 
Campeonato Brasileiro no ano de 2007. Dentre os 
itens de evidenciação considerados no estudo, os 
itens divulgados com maior frequência pelos clubes 
são aqueles preconizados na lei n.º 6.404/76. A 
partir do teste de hipóteses, os autores verificaram 
que quanto maior o total de receitas recebidas pelo 
clube de futebol, maior é o nível de evidenciação de 
suas informações contábeis.  
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7. ASPECTOS CONCERNENTES À 
EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL 
________________________________________ 
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 A evidenciação contábil tem sido 
considerada hoje como uma das principais formas 
de se divulgar informações e também de se 
alcançar vantagens competitivas dentro do 
mercado. Isso foi apontado por Silveira e Borba 
(2010), que afirmam que a Evidenciação Contábil é 
a forma mais comum, e em muitas entidades, a 
única para demonstrar à sociedade o valor social de 
suas atividades. Assim, esses autores apontam que 
a adequação da evidenciação contábil das 
entidades de diversos setores podem ser 
consideradas como referencial de transparência. 
 É possível apontar ainda que os variados 
modelos de evidenciação têm sua importância de 
maneira específica para cada tipo de instituição. Em 
algumas, apenas as demonstrações obrigatórias 
atendem às demandas dos usuários. Em outros 
setores mais competitivos, há a necessidade de 
divulgar de maneira voluntária outros 
demonstrativos para atrair seus investidores e 
passar mais confiança para seus acionistas. Esse 
tipo de diferença é apontada por Avelino, Pinheiro, 
Lamounier (2012, p. 27), que explicam que: 
 



A evidenciação pode ser entendida como um 
elemento de transparência para a gestão das 
empresas, uma vez que a divulgação de 
informações é imprescindível para que os 
usuários externos Conheçam a posição da 
entidade e se certifiquem de que esta opera 
dentro dos limites considerados aceitáveis pela 
legislação, reduzindo, inclusive, a possibilidade 
de irregularidades e fraudes. 

 
        O aumento dos níveis de evidenciação contábil 
das organizações, surgem pela necessidade de 
satisfazer às diversas demandas dos mais variados 
tipos de usuários, que apresentam-se juntos a 
características qualitativas de melhoria: 
confiabilidade, comparabilidade, tempestividade e 
compreensibilidade. A evidenciação tem como 
intuito diminuir o impacto negativo na sociedade de 
algum evento, apresentando informações contábil 
qualitativa e quantitativa de forma adequada para o 
usuário, ou até mesmo, para demonstrar aos seus 
investidores o que de fato a entidade está 
atendendo, o que as normas estabelecem. 
(BEUREN, SÖTHE;2009)  
        O modo de evidenciação é o fator chave para 
demonstrar a situação das empresas, para os 
investidores mas, além dessas demonstrações 
obrigatórias, muitas empresas aderem às 
demonstrações voluntárias pois é um fator de 
grande importância. Isso por que, é através dessas 
informações que as empresas vêm demonstrando 
sua preocupação em relação à preservação do 
meio ambiente e a responsabilidade social. É por 
isso que algumas delas utilizam o Balanço Social 



como forma de evidenciarem seus demonstrativos 
voluntários, servindo este, como uma informação 
extra às demonstrações contábeis apresentadas 
pelas empresas anualmente. (DANTAS; 
VIEIRA;2015) 
 A evidenciação voluntária tem sido 
amplamente discutida ao longo dos anos. Dentre os 
autores que abordaram a temática, Dye (2001), 
coloca que a evidenciação voluntária é um caso 
especial da teoria dos jogos com a premissa central 
de que qualquer entidade que esteja cogitando a 
divulgação irá divulgar informação favorável para a 
entidade e não irá divulgar informação desfavorável 
à entidade. 
 No Brasil, Salotti e Yamamoto (2005) 
também relacionam a evidenciação voluntária à 
Teoria dos Jogos, que podem ser solucionados de 
diversas maneiras com base em três estratégias 
principais: dominante, teoria do equilíbrio de Nash e 
baseadas no conceito de “maximium”. Os jogos 
seriam um conjunto de regras, onde os jogadores, 
suas ações e informações disponíveis são 
definidos. Com base nessa Teoria, o processo de 
divulgação pode ser entendido como um jogo de 
dois jogadores (firma versus investidores) e assim 
poderia fornecer modelos para a avaliação do 
conhecimento dos investidores, que tomam 
decisões baseadas nas informações divulgadas 
pelas empresas. 
 Os diversos níveis de evidenciações 
contábeis refletem, a necessidade de comparação 
com as demais evidenciações dos diversos clubes 



e entidades. Sendo assim o usuário necessita 
analisar o desempenho da entidade e essa análise 
é feita através da comparação com o que ocorreu 
em outras entidades. Para que isso seja possível é 
necessário que o tratamento contábil tenha 
coerência entre as entidades. (Niyama, Silva;2008) 
 Rezende e Custódio, (2012) afirmam que o 
aumento no nível de evidenciação dos clubes 
brasileiros é essencial para criar condições 
oportunas que por assim atrair investidores 
privados e facilite a transição ao regime 
empresarial, saindo do amadorismo e chegando ao 
profissionalismo. Já Toledo Filho e Santos (2010) a 
enfatizam que, na Europa, essa transição para a 
entidade empresarial já ocorreu e foi de mais fácil 
adaptação, já que no Brasil é preciso estabelecer 
condições favoráveis para o ingresso de 
investidores privados, visto que o interesse dos 
investidores é importante como estímulo para o 
desenvolvimento das atividades dos clubes do 
futebol brasileiro e é preciso um maior nível de 
transparência contábil. Desse modo é possível, 
concluir que a evidenciação contábil assume papel 
importante para futuras negociações no futebol 
brasileiro.          
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________________________________________ 
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 A DVA passou ter obrigatoriedade a partir do 
exercício de 2008 para as sociedades de capital 
aberto e para empresas de grande porte, com o 
surgimento da lei 11.638/07, que modificou a Lei 
das Sociedades por ações, Lei. 6.404/1976. A DVA 
tem como finalidade evidenciar tanto a origem 
quanto a distribuição da riqueza gerada e pode ser 
um demonstrativo desenvolvido pela empresa com 
o objetivo de prestar contas dos seus atos para a 
sociedade, mostrando –se de forma mais clara, a 
sua real contribuição (CAMARGO, 2010). 
 O Valor adicionado pode ser definido ainda 
como: 

[...] o informe contábil que evidencia, de forma 
sintética, os valores correspondentes a formação 
da riqueza gerada pela entidade em determinado 
período e sua respectiva distribuição. Trata-se de 
instrumento que fornece informações para 
investidores, administradores, fornecedores, 
governos, consumidores e, principalmente, à 
sociedade, sobre a riqueza gerada pela 
organização e como a mesma foi destinada. 
(CAMARGO, 2010, p. 2). 

  
 



 Conforme Costa et. al, (2013, p. 3) “a 
Demonstração do Valor Adicionado é um tipo de 
relatório contábil que apresenta informações de 
natureza econômica, indicando como foi criada a 
riqueza da empresa e quais fatores contribuíram 
para essa criação”. 
 A Demonstração do Valor Adicionado é 
definida por Ribeiro da seguinte forma (2014, p. 
243): 
 

A demonstração do valor adicionado (DVA) é um 
relatório contábil que evidencia o quanto de 
riqueza uma empresa produziu, isto é, o quanto 
ela adicionou de valor aos seus fatores de 
produção, e o quanto e de que forma essa 
riqueza foi distribuída (entre empregados, 
governo, acionistas, financiadores de capital) 
bem como a parcela da riqueza não distribuída. 
 

 Szymczak e Leão (2009) afirmam que a DVA 
é estruturada captando informações registradas em 
outras demonstrações contábeis, particularmente 
da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 
Cabe ressaltar aqui a diferença entre as duas 
demonstrações; apesar de complementares, ambas 
possuem vertentes diferentes. A DRE visa mostrar 
o lucro líquido, ou seja, o que pode ser chamado 
como a parte do valor adicionado que pertence aos 
sócios investidores, sendo assim, são os 
proprietários, sócios ou acionistas os mais 
interessados nela. Já a DVA, como anteriormente 
mencionado, não mostrará apenas a remuneração 
dos sócios, mas também a remuneração paga aos 
empregados, ao governo, aos financiadores, ou 



seja, aqui o interesse será do beneficiário direto da 
renda. 
 De acordo com parágrafo 06 do CPC 09 
(2008, p.3) a distribuição da riqueza criada, deve 
ser detalhada minimamente da seguinte forma: 
• pessoal e encargos; 
• impostos, taxas e contribuições; 
• juros e aluguéis; 
• juros sobre o capital próprio (JCP) e 
dividendos; 
• lucros retidos/prejuízos do exercício. 
 Conforme o parágrafo 14 do CPC 09 (2008) 
a DVA em sua primeira parte deve apresentar de 
forma detalhada a formação da riqueza criada pela 
entidade. Os principais componentes dessa riqueza 
que deverão compor essa primeira parte são: 
Receitas, Insumos adquiridos de terceiro e valor 
adicionado recebido em transferência. 
 Algumas pesquisas já foram realizadas 
envolvendo os aspectos referentes a Demonstração 
do Valor Adicionado. Miranda et al. (2002) 
investigaram a evidenciação da demonstração do 
valor adicionado no setor elétrico, concluindo que 
das 70 empresas do setor somente 15 empresas 
pesquisadas apresentaram a demonstração. 
Verificou – se que as empresas do setor elétrico 
não seguem um modelo de DVA especifico para o 
setor elétrico. Observou-se ainda que as empresas 
não estão dando a DVA à mesma importância que 
dão ao balanço e à Demonstração de resultados. 
 Silva (2014) analisaram as demonstrações 
do valor adicionado, com o objetivo de verificar a 



qualidade das mesmas, divulgadas por empresas 
de capital aberto, industriais, comerciais e 
prestadoras de serviços registradas na comissão de 
valores mobiliários (CVM) no exercício de 
2011.Observou-se a divulgação de alguns itens que 
não fazem parte da estrutura definida pela norma 
contábil, também foram verificadas algumas 
inconsistências na elaboração da DVA, 
comprometendo a sua qualidade em todos os 
aspectos. 
 D’Andrea (2011) investigou como se dá a 
participação dos empregados das três maiores 
companhias de energia elétrica do Sul do Brasil a 
partir dos dados extraídos da DVA nos anos de 
2008 a 2009, e constatou-se que o governo é o 
principal agente receptor do valor gerado pelas 
organizações, observou-se a contribuição de cada 
empregado para a formação da riqueza da 
empresa, identificando, evidenciou-se ainda que as 
empresa investem muito pouco na capacitação de 
seus colaboradores. 
 Tinoco et al. (2011), mensurou e comparou, 
através da demonstração do valor adicionado 
(DVA), a carga tributária de empresas brasileiras 
em dezenove setores de atividade econômica, 
identificou-se a existência de setores apenados 
com a imposição elevada de tributos interferindo 
negativamente na formação de preços, e na 
diminuição de investimentos e geração de 
empregos, de forma direta e indireta, como no 
preço do frete, que encarece todos os demais 
produtos. No setor social, a alta carga tributária 



existente nos setores de alimentação, combustível 
(transporte), energia e telecomunicações, interfere 
negativamente na qualidade de vida da população, 
que é atingida por preços elevados em setores de 
necessidades básicas da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Este livro teve por objetivo principal 
apresentar discussões relevantes na pesquisa 
contábil. 
 Tratou-se de uma compilação de capítulos 
de autores especialistas nas temáticas 
apresentadas. Esses autores foram coordenados 
por Jonas Rodrigo Gonçalves, Cristilene Akiko 
Kimura e Keylla Dennyse Celestino da Silva, no 
sentido do direcionamento da obra em questão e de 
como deveriam ser produzidos os capítulos.  
 Nesse sentido, todos os capítulos foram 
autônomos, de forma que os(as) autores(as) são 
totalmente responsáveis por questões de direito 
autoral; revisão linguística; revisão metodológica; 
pertinência e adequação de conteúdo. 
 O primeiro capítulo tratou das práticas de 
evidenciação em responsabilidade social 
corporativa; já o segundo, da evidenciação de 
provisões e passivos contingentes; o terceiro, da 
contabilidade criativa: origens e conceitos; o quarto, 
dos aspectos da contabilidade pública brasileira; o 
quinto, da auditoria: principais conceitos, propósitos 
e importância; o sexto, da contabilidade de 
entidades desportivas e principais contribuições 
sobre assunto; o sétimo, dos aspectos 
concernentes à evidenciação contábil; e o oitavo, 
da demonstração do valor adicionado e outras 
pesquisas. 
 


