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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta a discussão sobre a relação entre Contabilidade e Autogestão. A 

autogestão, marca registrada da Economia Solidária (ES), é um modelo de gestão 

caracterizado pela administração participativa e democrática, ou seja, uma gestão 

compartilhada pelos   trabalhadores. Tendo em vista a dupla natureza dos empreendimentos 

de ES: econômica e social, partiu-se do pressuposto de que se constituem em um novo grupo 

de usuários da contabilidade e como tal possui demandas peculiares à sua natureza. Dessa 

forma, esta pesquisa buscou, por meio de uma investigação empírica, compreender e analisar 

a dimensão contábil nos processos de autogestão dos empreendimentos solidários, levantando 

seus  desafios e demandas  contábeis suscitadas nesse processo.  

 

Conforme literatura existente e prática corrente, a autogestão é mais que um modelo de 

gestão, consiste em uma forma própria de um sistema de relações sociais, econômicas e 

culturais que visa à emancipação democrática do cidadão e que a própria contabilidade e o 

contador, ao se inserirem nesse processo, também sofrem transformações. Portanto, ao 

analisar a dimensão contábil no ambiente da autogestão, isso não se faz  isoladamente, visto 

que a forma de compreensão da realidade se insere numa perspectiva de totalidade. Totalidade 

não como pretensão de �revelar� ou �explicar� todo o real, mas como perspectiva 

metodológica que busca explicar e fenômeno em seu contexto, de modo a ampliar a sua 

compreensão.  

 

Parafraseando Triviños (1994, p. 14): �[...] Achamos que não podemos prescindir, quando 

pesquisamos, da idéia da historicidade e da íntima relação e interdependência dos 

fenômenos sociais.� Assim, a contabilidade e o papel do contador não são entendidos per si, 

mas como uma necessidade que se inscreve pelo interesse de grupos sociais que se constituem 

historicamente. 
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1.1. Caracterização do problema e justificativa 

Conforme Hendriksen e Van Breda (1999, p. 135),  é função da contabilidade : �[...] fornecer 

informação quantitativa, principalmente de natureza financeira, sobre as entidades 

econômicas, de utilidade para a tomada de decisões econômicas.� Dessa forma, nenhuma 

entidade jurídica, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, pode prescindir da 

informação contábil à tomada de decisões. Portanto, a contabilidade é fundamental a todos 

os entes jurídicos.  

 

No caso dos empreendimentos da ES, a situação não difere das outras empresas no que diz 

respeito à necessidade da contabilidade. O processo de autogestão requer a participação 

cotidiana dos trabalhadores na tomada de decisão, seja na deliberação da organização do 

trabalho ou nas decisões de alto nível (decisões que interferem no rumo político e econômico 

da entidade, tais como: planejamento, investimento, etc.). Essa prática constante de 

cooperação, solidariedade, trabalho conjunto, deliberações, propicia o desenvolvimento 

humano, político e social. Mas, para a efetivação da autogestão, os empreendimentos 

necessitam da contabilidade, enquanto instrumento de gestão, para atingir seus objetivos 

econômicos e/ou sociais. 

 

Entretanto, a ES requer o envolvimento de profissionais com uma outra abordagem de 

negócio, ou seja, que compreendam a vocação econômico-social do empreendimento. O 

relato da ANTEAG (2005), caracteriza o problema:  

 

[...] Essa é uma dificuldade típica da divisão do trabalho, esse tipo de problema, derivado da 

contratação de terceiros, pode ser característico da inovação que a autogestão representa, e que 

não é parte da formação de profissionais cuja atuação se dá em empresas convencionais, 

segundo as regras convencionais do mercado, que não tem qualquer interesse em saber como 

se realiza o processo de produção ou que qualidade de trabalho está realizada no produto. 

Poderíamos acrescentar exemplos das mais diferentes áreas: jurídica, tecnológica, tributária e 

contábil em que o profissional contratado acaba sendo disfuncional para a 

empresa/empreendimento por desconhecer as condições que diferenciam a autogestão. 

(ANTEAG, 2005, p. 20). 
 

No relato fica patente a solicitação da autogestão por abordagens diferenciadas nas diversas 

áreas. Essas áreas acostumadas com o arcabouço de conhecimento do mercado convencional 

têm dificuldade em perceber as particularidades da ES. No caso da contabilidade, essa 

preocupação foi o foco de Michels (1995), que em seu trabalho  reconhece as especificidades 

da autogestão e chama a atenção para a necessidade de estudos empíricos que identifiquem as 
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demandas de informações contábeis desses usuários. Nessa mesma perspectiva, Almeida e 

Dantas (2005), sugerem o aprofundamento de estudos sobre novas sistemáticas contábeis, as 

quais se adaptem às necessidades informacionais da ES.  

 

Dessa forma, este trabalho se justifica pela necessidade de aprofundamento de estudos da 

relação contabilidade e autogestão, mediante os quais se possam compreender os vários 

aspectos da utilização da informação contábil nos empreendimentos de ES, a fim de 

diagnosticar com maior propriedade os desafios e demandas contábeis provenientes desse 

grupo social. Portanto, a expectativa dessa investigação, caracterizada por uma abordagem 

metodológica e integrativa (contabilidade-autogestão), é que os resultados encontrados 

somem-se às pesquisas anteriores sobre o assunto, ampliando o seu campo de conhecimento. 

 

Considerando que a contabilidade está inserida em um contexto histórico econômico, 

político e social mais amplo e compreendendo a importância da ES na inclusão social dos 

trabalhadores desempregados, bem como da autogestão enquanto instrumento de exercício 

da democracia, enxerga-se a grande importância da contabilidade nesse processo, cuja 

contribuição é fundamental para a concretização da autogestão das empresas e para   

efetivação do papel social da contabilidade.  

 

 

1.2. Questões de pesquisa 

 

Considerando a importância da inserção da contabilidade no contexto da autogestão e a 

necessidade de apreensão, na prática, das diversas faces desse fenômeno, foram definidas 

as seguintes questões como norteadoras deste estudo: 

 

a) Como a informação contábil é empregada nos empreendimentos autogestionários? 

b)  Quais os desafios e demandas suscitados nos vários aspectos da dimensão contábil nos 

processos de autogestão? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo desta pesquisa foi compreender e analisar a dimensão contábil nos processos de 

autogestão dos empreendimentos solidários, levantando seus desafios e demandas contábeis 

suscitadas nesse processo, envolvendo seis perspectivas: a) Forma de comunicação; b) 

Conteúdo da informação; c) Utilidade da informação; d) Apropriação da informação; e) 

Relação contador-usuário e f) Legislação contábil. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Com base no objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos, 

relacionados com esta pesquisa: 

a) Descrever o processo de utilização da informação contábil nas várias etapas do 

processo de gestão; 

b) Identificar e analisar as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na utilização 

das informações contábeis, mapeando as novas demandas desses usuários; 

c) Descrever o processo de apropriação do conhecimento contábil por parte dos 

trabalhadores, analisando seus desafios; 

d) Identificar elementos que auxiliem na construção de modelos de informações 

adequados às necessidades da autogestão.  

 

 

1.4. Metodologia 

 

Conforme Marconi e Lakatos (2001, p.106), é na especificação da metodologia que se 

responde às questões: Como? Com quê? Onde? �A metodologia, então, descreve o conjunto 

de procedimentos utilizados para a consecução dos objetivos propostos, bem como define o 

método de abordagem sob o qual repousa a pesquisa.� 

 

De acordo com as autoras, há distinções entre os métodos no que se refere à sua inspiração 

filosófica, ao seu grau de abstração, à sua finalidade explicativa, à sua ação nas etapas mais ou 
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menos concretas da investigação e ao momento em que se situam. Com base nessas 

diferenças, o método de abordagem caracteriza-se por um enfoque mais amplo, em nível de 

abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade.  

 

Com esta compreensão, a presente pesquisa filiou-se ao método hipotético-dedutivo. Marconi 

e Lakatos (2001, p.106) descreve-o como aquele �[...]que se inicia pela percepção de uma 

lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de inferência 

dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese.� 

 

Enquanto método de procedimento, o qual compreende etapas mais concretas da investigação, 

com finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos menos abstratos, 

optou-se pelo Estudo de Caso. Os pressupostos desse método, bem como as estratégias e 

técnicas utilizadas para a sua realização serão descritos a seguir. 

 

 

1.4.1 O método de estudo de caso e seus pressupostos 

O Estudo de Caso é apropriado ao estudo de eventos contemporâneos em que as dimensões 

relevantes não podem ser manipuladas e é possível serem feitas observações diretas e 

entrevistas sistemáticas. Além disso, o estudo de caso permite utilizar uma variedade de 

evidências que tornam mais ricas e complexas as análises do real (documentos, artefatos, 

entrevistas, observações). Segundo Martins (2000, p. 36):  

 

Trata-se de uma técnica de pesquisa cujo objetivo é o estudo de uma unidade que se analisa 

profunda e intensamente. Considera a unidade social estudada em sua totalidade, seja um 

indivíduo, uma família, uma instituição, uma empresa, ou uma comunidade, com o objetivo de 

compreendê-los em seus próprios termos. 

 

Nesse contexto, a utilização das técnicas de coleta de dados do estudo de caso tem o objetivo 

de apreender a totalidade de uma situação, possibilitando a penetração na realidade social, não 

conseguida plenamente pela análise e pela avaliação quantitativa. Esse método (e os outros 

métodos qualitativos) é útil quando um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de 

conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de questões causais e 

quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre. 
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Yin (2005, p.32) constrói a definição técnica do estudo de caso de duas maneiras. Na 

primeira, aborda o escopo de um estudo de caso, segundo o qual �um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos.� 

 

Com base nessa definição, o pesquisador só usaria o método de estudo de caso quando 

quisesse deliberadamente lidar com condições contextuais. Essa perspectiva também 

distingue o estudo de caso de outras estratégias de pesquisa, conforme Yin. Por exemplo, um 

experimento deliberadamente separa um fenômeno de seu contexto, de forma que se possa 

dedicar a apenas algumas dimensões, pois o contexto é controlado pelo ambiente de 

laboratório. Uma pesquisa histórica não segrega o contexto do fenômeno, entretanto, em 

geral, trabalha com acontecimentos não contemporâneos. Já os levantamentos tentam dar 

conta do fenômeno e do contexto, mas sua capacidade de investigá-lo é extremamente 

limitada. 

  

Na segunda parte da definição de Yin ( 2005, p.33) , ele afirma que: 

 

A investigação de estudo de caso: 
 Enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais dimensões de interesse 

do que de dados, e, como resultado, 
 Baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato 

de triângulo, e, como resultado, 
 Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 

análise de dados. 
 

Sintetizando, o estudo de caso objetiva a compreensão de uma realidade social complexa e 

contemporânea e constitui-se em uma estratégia de pesquisa abrangente no que se refere à 

lógica de planejamento, às técnicas de coleta de dados e às abordagens específicas à análise.  

Dessa forma, a adoção do método de Estudo de Caso é coerente com as questões propostas, 

uma vez que se pretendeu explorar o fenômeno �dimensão contábil nos empreendimentos 

autogestionários�, levando em conta a realidade social e o contexto real de inserção da 

contabilidade, no que diz respeito aos aspectos históricos, econômicos e sociais. 
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1.4.2 Protocolo do Estudo de Caso 

Para Yin (2005, p.92), �o protocolo é uma das táticas principais para aumentar a 

confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o pesquisador ao realizar a 

coleta de dados a partir de um estudo de caso único[...]�. Segundo o autor, apesar da 

semelhança entre um questionário de levantamento e um protocolo de estudo de caso, as 

características de ambos os diferenciam. O protocolo de estudo de caso é mais do que um 

instrumento, pois além de conter o instrumento, também contém procedimentos e regras 

gerais que devem ser seguidas para utilização dos instrumentos. 

 

O protocolo de estudo de caso, geralmente, apresenta as seguintes  seções :  

Visão geral do projeto � Esta seção é composta por objetivos, patrocínios do projeto, 

questões do estudo e leituras importantes sobre o tópico que está sendo investigado.  

 

Procedimentos de campo � Neste item ocorre a apresentação das credenciais, acesso aos 

locais do estudo de caso, fontes gerais de informações e advertências de procedimento.  

 

Questões do estudo de caso - São indicadas as questões específicas que nortearam o 

pesquisador de estudo de caso ao coletar os dados, planilha para disposição específica de 

dados e as fontes em potencial de informações ao se responder cada questão. 

 

Guia para o relatório do estudo de caso � É apresentado o esboço, formato para os dados, 

uso e apresentação de outras documentações e informações bibliográficas. 

 

Com base nas orientações acima, foi elaborado o protocolo de estudo de caso desta 

pesquisa (apêndice 01). Ele serviu de bússola para o encaminhamento da pesquisa, como 

também proporcionou a sua compreensão por parte dos representantes da unidade de 

estudo, conferindo a credibilidade necessária à autorização da investigação na 

cooperativa. 

 

Entretanto, cabe ressaltar que devido à dinâmica característica do estudo de caso, no 

decorrer da pesquisa alguns itens do planejamento foram mudados, da mesma forma que 

nem todas as questões orientadoras arroladas foram necessárias à compreensão da 

pesquisa ou foram passíveis de obtenção de respostas. 
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1.4.3 Dimensões de Análise 

As dimensões apontadas neste trabalho, longe de abranger toda a complexidade da inserção 

da contabilidade no processo de autogestão dos empreendimentos autogestionários, 

pretenderam distinguir aspectos relevantes desse universo. A seleção dessas dimensões foi 

resultado, principalmente, da imersão nas seguintes bibliografias: 

 

a) No campo da teoria da contabilidade, destacaram-se as obras dos autores Hendriksen e Van 

Breda (1999) e Íudicubus et al (2003). Esses autores subsidiaram a construção de algumas 

dimensões à medida que as diversas leituras sobre a finalidade da contabilidade suscitaram 

questionamentos no tocante à adequação da padronização dos relatórios de informação 

contábil aos seus diversos usuários. Em outras palavras, as indagações levaram à verificação 

sobre a viabilidade da padronização, tendo em vista as reais necessidades de informação dos 

empreendimentos autogestionários (novos usuários) no que se refere à forma, conteúdo e 

utilidade da informação.  

 

b) No campo da contabilidade para usuários externos, citam-se as obras de Valdir Michaels 

(1995) e Almeida e Dantas (2005). Essas obras abordam a relação contabilidade e autogestão, 

nas quais são apontados alguns obstáculos enfrentados pelos trabalhadores da ES no campo 

da contabilidade. Nas obras há sugestões de adaptação da contabilidade às necessidades da 

autogestão no que diz respeito a vários aspectos, mas, principalmente, no tocante à legislação 

contábil e à postura do contador na relação com esses novos usuários. Portanto, dessas leituras 

derivam a construção das dimensões: Relação contador-usuário e Legislação contábil. 

 

c) A bibliografia sobre Economia Solidária e Autogestão, na qual ressaltam as obras de Paul 

Singer e produções da ANTEAG, também foi fonte de inspiração para a construção das 

dimensões. O mergulho nessas obras permitiu a compreensão da dupla natureza dos 

empreendimentos autogestionários: a econômica e social. Com essa configuração, os 

empreendimentos ao mesmo tempo em que perseguem a sustentabilidade financeira, também 

cultuam valores humanos e sociais como a solidariedade, cooperação e igualdade. 

Compreendeu-se que, sob esta perspectiva, a igualdade também requer a apropriação de todo 

o conhecimento de gestão pelo conjunto dos trabalhadores. Assim, a apropriação do 

conhecimento contábil por parte dos trabalhadores é um imperativo nos empreendimentos 



 11

solidários. Partindo dessas reflexões, foi criada a dimensão que se refere à apropriação da 

informação contábil. 

 

d) Contribuíram para a constituição das dimensões de análise aqui arroladas, outras produções 

constantes da referência bibliográfica e outras não citadas, provenientes das diversas áreas do 

conhecimento como economia, educação etc.  

 

Também foram fonte de inspiração as observações e análises realizadas em Mato Grosso e 

São Paulo, por ocasião de participações em extensão universitária, bem como em cursos e 

seminários nacionais e internacionais e diálogos com especialistas sobre o tema. De sorte que 

a compreensão da inserção contábil nos empreendimentos autogestionários resultou  na 

construção das seguintes dimensões:  

 

1- Forma de comunicação; 

2- Conteúdo da informação; 

3- Utilidade da informação; 

4- Apropriação da informação; 

5- Relação contador-usuário; 

6- Legislação contábil. 

 

As características e objetivos de cada dimensão são pormenorizados abaixo: 

 

1- Forma de comunicação 

Nessa dimensão, foram avaliados os instrumentos de comunicação que a entidade utiliza para 

divulgar seus resultados econômicos e financeiros. Verificou-se a capacidade de a 

contabilidade captar e refletir a complexidade das relações inclusas no processo de 

autogestão, tais como o orçamento elaborado coletivamente, a execução e controles 

compartilhados, enfim, analisou-se a adequação dos relatórios, demonstrações e outros 

instrumentos da contabilidade, às necessidades próprias dos empreendimentos solidários.  

 

2- Conteúdo da informação 

O conteúdo diz respeito à informação contábil em si. Nessa dimensão verificou-se a 

pertinência da linguagem das várias formas de comunicação aos usuários da ES. Mais 

especificamente, nesse aspecto, buscou-se perceber se a linguagem da contabilidade é 
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facilmente compreendida pelos trabalhadores, tendo em vista o conhecimento já consolidado 

de que uma grande parte dos trabalhadores da ES tem um baixo grau de educação formal.  

 

3- Utilidade da informação 

Nesse item, avaliou-se a utilidade da informação, a qual diz respeito à importância dada pelos 

grupos entrevistados à contabilidade para tomada de decisões. Também se procurou avaliar a 

utilização da informação contábil em todos os processos da gestão, de modo que ela,  

efetivamente, fosse supridora das informações necessárias à autogestão, ou seja, analisou-se 

sua capacidade de auxiliar no processo de tomada de decisões coletivas na gestão 

democrática. 

 

4- Apropriação da informação 

Um dos princípios fundamentais da ES sugere a socialização de todo o conhecimento de 

gestão, em oposição à típica empresa que resguarda esses conhecimentos para o grupo da 

gerência. Baseado nesse princípio, essa dimensão teve a intenção de compreender e analisar 

as formas de transferência do conhecimento contábil e as eventuais dificuldades enfrentadas 

pelo trabalhador no processo de apropriação do conhecimento das técnicas contábeis. Nesse 

item, também se buscou captar elementos que norteiem para uma formação desejada em 

contabilidade. 

 

5- Relação contador-usuário 

Conforme relatos contidos na bibliografia pesquisada, as áreas técnicas têm dificuldade de 

perceber a especificidade da autogestão. Nessa perspectiva, foi analisada a relação dos 

usuários dos empreendimentos autogestionários com os profissionais da área contábil. 

Pretendeu-se compreender o envolvimento do contabilista com a autogestão. Por outro lado, 

também houve a intenção de captar elementos que indicassem a construção de uma outra 

relação entre os contadores e os trabalhadores da ES.  

 

 

 

6- Legislação contábil 

Alguns autores argumentam que a legislação contábil ainda não capta a especificidade da 

autogestão. Isso se aplica à forma de registro dos eventos econômico-financeiros, às 

demonstrações contábeis e também à constituição e formalização dessas entidades. Para 
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avaliar esse conjunto, foi necessário também analisar a legislação cooperativista e não só a 

legislação contábil para o cooperativismo, tendo em vista que as duas legislações estão 

bastante vinculadas. Dessa forma, essa dimensão analisou a pertinência dessas legislações à 

realidade e necessidades da ES. 

 

Por meio das dimensões descritas acima, foi traçado um paralelo entre a realidade observada, 

captada pelas lentes dos cooperados, especialistas e contadores e a realidade esperada, 

desenhada pelas observações, entrevistas e literatura consultada. O quadro 1 esquematiza o 

trabalho realizado: 

 

Quadro 1- Resumo dos resultados 

                       Realidade Encontrada      

                                  (o que é) Realidade esperada  

              Dimensões Cooperados especialistas Contadores  (o que deveria ser) 

1- Forma de comunicação 
           
2- Conteúdo da informação 
           
3- Utilidade da informação  
            
4- Apropriação da informação 
           
5- Relação contador-usuário 
           

6- Legislação contábil           

            

            

 

 

1.4.4 Critérios para a seleção da unidade de estudo 

O principal critério para a escolha da unidade em que se processou a investigação foi a 

autogestão, isto é, buscou-se um empreendimento em que a gestão fosse praticada por todos 

os trabalhadores, diferentemente dos empreendimentos nos quais a administração é exercida 

apenas pelos diretores. Participar da gestão significa atuar nos altos níveis de decisões, 

aquelas que vão além da organização do trabalho, mas que também compreendem decisões 

que influenciem no rumo da entidade, tais como: indicação da destinação dos recursos, 

organização da produção e demais decisões que afetam a vida da entidade. 
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Outro critério importante utilizado foi a formalização do empreendimento. Com se sabe, a ES 

também é compreendida por empreendimentos coletivos informais. Tal opção se deve ao fato 

de que a inscrição junto aos órgãos governamentais, necessariamente, requer uma organização 

contábil mais formal. Dessa forma, essas entidades possuem registros formais de suas 

atividades, possibilitando as bases para a investigação. 

 

Levando em conta esses critérios, tomou-se como unidade de análise a COOPRAM � 

Cooperativa Metalúrgica de Artes Metálicas, localizada no Município de Embu, na Grande 

São Paulo. Portanto, ao selecionar a COOPRAM como a unidade de estudo, privilegiou-se um 

estudo em profundidade para a obtenção de respostas mais precisas às questões postas à 

pesquisa. 

 

 

1.4.5 Técnicas de coleta de dados 

O Método do Estudo de Caso obtém evidências a partir de seis fontes de dados: documentos, 

registros em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos. Cada uma delas requer habilidades e procedimentos metodológicos específicos. O 

presente estudo de caso buscou desvelar a realidade da dimensão contábil nos 

empreendimentos autogestionários, a partir da seleção das seguintes técnicas de coleta de 

dados: 

 

Entrevistas; 

Registro em arquivos; 

Observação direta. 

 

O planejamento e execução do procedimento de coleta de dados, fundamentado em Yin 

(2005), pode ser visualizado através da figura abaixo: 
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Registros em arquivos 

 

 

 

         Observações                                                                                                  Entrevistas 

          (direta)                                            

 

              
Figura 1 - Convergência de Evidências (estudo único ) 

Fonte: adaptado de Cosmos Corporation apud YIN, 2005, p.127 

 

 

As ENTREVISTAS são uma das mais importantes fontes de informações para um estudo de 

caso, segundo Yin (2005). O fluxo de questões nas entrevistas, não é rígido, mas de forma 

fluída. Portanto, durante o processo de coleta de dados, o pesquisador tem duas tarefas:  

 

a) seguir sua própria linha de investigação, como reflexo do protocolo de seu estudo de caso, e 
b) fazer as questões reais ( de uma conversação) de uma forma não tendenciosa que também 

atende às necessidades de sua linha de investigação. (YIN, 2005, p.117) 
 

Em outras palavras, Yin alerta que, na entrevista, há a exigência de atuação em duas frentes 

ao mesmo tempo: satisfazer as necessidades de sua linha de investigação enquanto também 

passa adiante questões �amigáveis� e não �não-ameaçadoras� em suas entrevistas 

espontâneas. Assim, é muito comum que as entrevistas para o estudo de caso sejam 

conduzidas de forma espontânea. Logo, pode-se tanto indagar sobre fatos relacionados a um 

determinado assunto quanto pedir a opinião deles a respeito de determinados eventos. 

 

Seguindo as prerrogativas acima, as entrevistas realizadas nesta pesquisa pretenderam 

capturar informações sobre os procedimentos contábeis utilizados na cooperativa; perceber a 

posição dos entrevistados quanto ao uso de ferramentas e instrumentos da contabilidade, bem 

como a contribuição que esses instrumentos têm (ou não) para propiciar a compreensão dos 

processos de gestão e identificar elementos à construção de uma nova relação contabilidade e 

autogestão. 

 

Para compreender o fenômeno a partir de vários prismas, foram formados três grupos de 

entrevistados: 

              Fato 
Dimensão contábil no 

processo de autogestão 

)))process 
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1º grupo: composto por membros da cooperativa (diretoria e cooperados); 

 

2º grupo: constituído por especialistas no assunto, vinculados a redes nacionais de fomento e 

apoio à ES. 

 

3º grupo: composto por contadores experientes em autogestão e ES. 

 

Aos três grupos foram aplicadas perguntas semelhantes sobre fatos e opiniões circunscritos no 

universo do tema proposto. As respostas também foram estratificadas e alocadas aos 

respectivos grupos. 

 

Os REGISTROS EM ARQUIVOS em um estudo de caso, segundo Yin (2005, p.115), 

podem assumir diversas modalidades: 

 

 Registros de serviço, como aqueles que mostram o número dos clientes atendidos em um 

determinado período de tempo. 
 Registros organizacionais, como as tabelas e os orçamentos de organizações em um período de 

tempo. 
 Mapas e gráficos das características geográficas ou esboços de um lugar. 
 Listas de nomes e de outros itens importantes. 
 Dados oriundos de levantamentos, como o censo demográfico ou os dados previamente 

coletados sobre um �local� 
 Registros pessoais, como diários, anotações e agendas de telefone. 

 

 

Esses e outros registros em arquivo podem ser utilizados, somando-se a outras fontes de 

informação. No caso desta pesquisa, foram verificados os registros operacionais e demais 

arquivos e documentos ligados à área contábil. A utilização dessa técnica buscou identificar e 

descrever instrumentos oficiais adotados pelo empreendimento, tais como: as demonstrações 

financeiras, os sistemas de controles internos, relatórios gerenciais etc. Contribuiu para a 

compreensão da organização contábil no empreendimento e, finalmente, propiciou a avaliação 

do atendimento dos instrumentos contábeis à prescrição legal na área das cooperativas. 

Também propiciou a identificação dos sistemas ou meios de comunicação utilizados à 

disseminação de informação, bem como à sua acessibilidade pelo conjunto de cooperados. 

 

A OBSERVAÇÃO DIRETA ocorre quando se realiza uma visita de campo ao local 

escolhido para o estudo de caso. Por meio das observações, é possível captar alguns 
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comportamentos ou condições ambientais relevantes. As observações podem variar de 

atividades formais a atividades informais de coleta de dados. Mais formalmente, �incluem-se 

situações como reuniões, atividades de passeio, trabalho de fábrica, salas de aula e outras 

atividades semelhantes.�(YIN, 2005, p.120). Informais podem ser as condições físicas de um 

edifício ou de espaços de trabalho. As evidências captadas pela lente da observação, segundo 

Yin, são, em geral, úteis ao fornecimento de informações adicionais sobre o fenômeno 

estudado. 

 

Desse modo, a observação direta aqui realizada pretendeu captar pormenores e detalhes que 

complementaram as outras técnicas, tais como: ambiente físico, cotidiano de trabalho, 

relações interpessoais, processos de decisões etc. A observação contou com os registros de 

pesquisa de campo, em que a preocupação central foi a observação tanto do papel do 

contador, seu relacionamento com as demais áreas da gestão, além da forma como a 

contabilidade se insere no cotidiano da cooperativa. Tais informações agregaram elementos às 

análises das entrevistas, cruzando relatos e percepções dos atores envolvidos . 

 

Após a coleta de dados, esses foram sistematizados em um Banco de dados sobre o caso, 

cujas informações serviram de base às análises e conclusões.  

 

 

1.4.6 Análise dos dados 

A análise dos dados retomou as categorias teóricas adotadas, correlacionando-as às  

evidências da pesquisa empírica. Os resultados foram segregados por dimensões, sob as quais 

são relatadas as constatações da realidade e, ao mesmo tempo, são problematizadas questões e 

demandas referentes a cada aspecto  da dimensão contábil no processo de autogestão.  

 
Quanto à estratégia de apresentação dos resultados, apesar de não haver nenhuma forma 

estereotipada para escrever um relatório de um estudo de caso, existindo apenas estratégias 

para redigi-lo a fim de torná-lo inteligível e palatável ao leitor, a estratégia selecionada, dentre 

as expostas por Yin (2005, p.177-180), foi a narrativa, a qual foi ilustrada por quadros. 

 

Em relação à estrutura composicional do relatório, optou-se pela estrutura analítica linear. 

Conforme Yin, essa estrutura é comumente utilizada nos relatórios de estudos de casos. No 

modelo, os subtópicos compreenderam o tema ou o problema estudado e uma revisão da 
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literatura. Em seguida, os subtópicos partem para a análise dos métodos utilizados, das 

descobertas feitas a partir dos dados coletados e analisados, e das conclusões e implicações 

feitas a partir das descobertas. 

 

 

1.5. Hipóteses 

 
Conforme já mencionado, as hipóteses são importantes no estudo de caso pois norteiam a 

coleta de dados. Dessa forma, este estudo partiu dos pressupostos das pesquisas anteriores, os 

quais sugerem que o aparato contábil, hoje disponível, ainda não é apropriado a esse 

segmento, ou seja, a informação contábil não atende satisfatoriamente às suas demandas 

informacionais, tendo em vista a sua natureza peculiar. 

 

Portanto, situando-se na linha das pesquisas anteriores, essa investigação partiu da hipótese de 

que os empreendimentos solidários diferenciam-se dos demais segmentos do mercado, devido 

à sua dupla natureza: econômica e social, conseqüentemente, têm demandas informacionais 

ainda não contempladas plenamente pela área contábil, envolvendo seis aspectos da dimensão 

contábil: a) Forma de comunicação; b) Conteúdo da informação; c) Utilidade da informação; 

d) Apropriação da informação; e) Relação contador-usuário; f) Legislação contábil. 

 

 

1.6. Organização do Trabalho 

 
No que concerne à estruturação e forma de apresentação, o presente estudo está organizado 

em 04 capítulos, assim definidos: 

 

No presente capítulo I, da Introdução, são apresentados: a problematização e justificativa da 

pesquisa, os objetivos, as questões de pesquisa e a metodologia do estudo. 

 

No capítulo 2, são expostos os marcos referenciais deste trabalho, no qual se explicitam 

conceitos de autogestão, Economia solidária, formas de participação na gestão e outros 

conceitos necessários à compreensão das questões propostas pela pesquisa.  
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No capítulo 3, é discutida a relação contabilidade e autogestão, perpassando pela exposição da 

finalidade da informação contábil e estudos recentes sobre a contabilidade para Economia 

Solidária. A incursão na literatura, realizada nos capítulos 2 e 3, teve a finalidade de propiciar  

suporte teórico à análise dos resultados. 

 

Por último, no capítulo 4, é realizada a descrição do Estudo de caso e apresentados os 

resultados e análises da pesquisa.  
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2 MARCO CONCEITUAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E AUTOGESTÃO 

 

Para a análise do fenômeno, objeto da presente pesquisa, é necessário discutir os conceitos 

envolvidos na compreensão da realidade investigada. Portanto, cumpre, nesse momento, 

explicitar conceitos como globalização, contexto no qual se insere o ressurgimento da ES. 

Também é necessário perscrutar o sentido teórico da Economia Solidária, da autogestão como 

forma de administração própria dos empreendimentos solidários, da participação como 

categoria teórica fundamental ao processo de autogestão, entre outros conceitos. A 

complexidade da relação entre Contabilidade e Autogestão encontra-se sedimentada nesses 

conceitos teóricos.  

 

Em primeiro lugar, será analisado o momento histórico contemporâneo que fez ressurgir as 

aspirações de alternativas ao modelo social vigente, buscando dessa forma, compreender o 

contexto econômico-social de emergência da ES, bem como da inserção da contabilidade. Em 

seguida, será trilhado o caminho de desvelamento de outros conceitos necessários à 

compreensão da relação contabilidade e autogestão. 

 

 

2.1. Globalização e a crise contemporânea 

 
Um estudo sobre autogestão leva à necessária imersão sobre as raízes em que, 

contemporaneamente, tal tema ganha destaque no mundo e, conseqüentemente, na sociedade 

brasileira. O cenário recente de ressurgimento da ES tem como pano de fundo a globalização. 

A despeito das muitas controvérsias que se podem apresentar sobre o tema globalização, 

tentar-se-á apontar algumas definições do fenômeno, com as quais se concorda. Conforme 

Wanderley (2002, p.15): 

 

[...]com a globalização, as distâncias se reduziram, não havendo barreiras físicas para a 

informação, o conhecimento, o intercâmbio cultural os avanços tecnológicos possibilitaram o 

desvelamento de enigmas antigos das várias áreas de conhecimento, a democracia atingiu a quase 

maioria dos países e é requisito de legitimidade internacional.� 
 

Apesar desses citados benefícios, a globalização tem seu lado reverso. O imperativo da 

sobrevivência num mercado altamente competitivo,  levou as empresas à busca de redução de 
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custos, que, na maioria das  vezes, significou corte de postos de trabalho, acarretando 

exclusão social. Conforme definem  Pedraça e Almeida ( 2004, p. 01): 

  

A globalização econômica marca a história pelo apartheid social, seja no âmbito nacional e 

internacional. O que separa os seres humanos é uma divisão estatística, índices que definem uma 
minoria de pessoas, de várias nacionalidades, que gozam do privilégio de serem inclusas no 

mercado consumidor [...]. A outra classe de indivíduos, a imensa maioria da população mundial, 

quase sempre incluída em categorias marginais como: subempregados, trabalhadores informais ou 
desempregados, são segregados do consumo, parcial ou totalmente dependendo de sua condição 

econômica.  
 

Singer (2001), explica a globalização a partir de uma perspectiva histórica. Advoga a tese de 

que  a economia capitalista industrial tendeu, desde o início, a superar os limites do Estado-

nação. A livre movimentação de mercadorias e de capitais através das fronteiras nacionais 

atingiu seu primeiro auge por volta da segunda metade do séc. XIX, quando o padrão ouro 

proporcionou moedas automaticamente conversíveis e se criou um conjunto de instituições 

destinadas a garantir o livre-câmbio e as inversões estrangeiras. A Primeira Guerra (1914-18), 

a crise dos anos 30 e, em seguida, a Segunda Guerra (1939-45), contiveram a tendência de 

expansão internacional do capital. Durante mais de 30 anos, os Estados nacionais protegeram 

suas indústrias e comandaram a acumulação de capital dentro de seu território, diminuindo a 

transação comercial e financeira internacional. 

 
A retomada da expansão internacional de acumulação do capital ou globalização só foi 

efetivada após a Segunda Guerra, capitaneada pelos Estados Unidos e seus aliados, os quais a 

colocaram como questão primordial. As conferências de Brettoin Woods, ainda em 1944, 

receberam um claro mandato neste sentido. Em sua primeira etapa, a globalização abarcava 

somente os países desenvolvidos e, na segunda etapa, iniciada há mais de um quarto de 

século, incluiu uma boa parte do Terceiro Mundo. Mais recentemente, envolveu a ex-URSS 

e seus antigos satélites. 

 

A integração econômica do Primeiro Mundo deu-se num período de crescimento e pleno 

emprego, que ficou conhecido como Anos Dourados. Os EUA, no auge de sua hegemonia, 

através de suas grandes companhias, transferiram maciçamente recursos para a Europa e 

Japão. Implantaram filiais e adquiriram firmas na Europa ocidental retomando sua 

multinacionalização. 

 



 23

Todas as economias nacionais cresceram. "O processo foi um Circulo virtuoso, em que 

conversibilidade monetária e a queda das barreiras alfandegárias abriram espaço para uma 

crescente repartição de ganhos.�( SINGER, 2001, p.21). 

 

Na segunda etapa, a partir de 1970, as economias desenvolvidas abriram seus mercados para 

o Terceiro Mundo e promoveram a implantação dos seus parques industriais destinados ao 

abastecimento do mercados do Primeiro Mundo. No Brasil, essa fase ficou conhecida como 

o "milagre econômico", um movimento que culminou com um esforço interno das elites 

nacionais de industrialização do país desde os anos 30. 

 

No início da segunda etapa, os países semi-industrializados apresentavam ao capital 

vantagens comparativas, tais como: grande disponibilidade de mão-de-obra já treinada e 

condicionada ao trabalho industrial a custos menores do que nos países industrializados. Na 

mesma época, as lutas de classes nos países industrializados haviam se intensificado, em 

função da crescente insatisfação da classe operária escolarizada, operadora de serviços 

monótono e alienante, a qual reivindicava elevações salariais. A resposta das empresas foi a 

transferência de grande escala de linhas de produção industrial para países periféricos. 

 

Grandes centros industriais, na Europa e na América do Norte, foram esvaziados e 

abandonados, deixando um grande número de desempregados. Dessa forma, na segunda 

etapa, a globalização tornou-se fator de desindustrialização e empobrecimento de cidades e 

regiões inteiras. 

 

A globalização trouxe mudanças profundas na produção e comércio mundial. Com o 

imperativo da concorrência, fábricas fecharam suas portas, outras adotaram uma série de 

medidas restritivas, visando à manutenção no mercado. Redução de custos, importação de 

tecnologia moderna, aquisição de métodos gerenciais, introdução de novas relações de 

trabalho, representam o movimento da reestruturação produtiva das grandes empresas. 

 

Essas mudanças afetaram diretamente o mercado de trabalho. Com a redução dos postos de 

trabalho, o desemprego em todo o mundo tomou proporções alarmantes e os empregos 

remanescentes são de pior qualidade, configurando a precariedade das relações e condições de 

trabalho. Muitos trabalhadores oscilam entre a penumbra e a clandestinidade do mercado de 

trabalho. Segundo Singer: 
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[...] a globalização  ocasiona o desemprego estrutural. Ela faz com que milhões de trabalhadores, 

que produziam o que depois passou a ser importado, percam seus empregos e que possivelmente 
milhões de novos postos de trabalho sejam criados, tanto em atividades de exportação como em 

outras. O desemprego estrutural ocorre porque os que são vitimas da desindustrialização em 
geral não têm pronto acesso aos novos postos de trabalho. (SINGER,2001, p.23). 

 

Talvez mais grave que o desemprego estrutural, seja a precarização do trabalho. Os novos 

postos de trabalho não oferecem, em sua maioria, as garantias tradicionais que as leis e 

contratos vinham ganhando. Singer salienta que: 

 

Muitos destes novos postos são ocupações por conta própria. Ao invés de funcionários as 

empresas, principalmente para atividades que não requerem elevada qualificação, contratam 

pequenas firmas prestadoras de serviços, configurando a terciarização[...]. As vantagens para a 

tomadora desse serviço, residem na flexibilidade do novo relacionamento e também no menor 

custo do trabalho, pois ela deixa de pagar o "tempo morto", quando a equipe não tem o que 

fazer, e as �horas-extras, quando necessitar. (SINGER, 2001, p.24) 
 

Mattoso, reafirma que a precarização se constitui de relações informais, o que amplia a 

insegurança no emprego. Um fenômeno que se deu em praticamente todos os países 

avançados �através da redução relativa ou absoluta de empregos estáveis ou permanentes 

nas empresas e da maior subcontratação de trabalhadores temporários, em tempo 

determinado, eventuais, em tempo parcial, trabalho em domicílio ou independentes, 

aprendizes, etc..�(MATTOSO, 1993, p.126). 

 

Na década de 1990, esse quadro ganhou contornos ainda mais decisivos e agudizantes.Sob o 

emblema do neoliberalismo, reduziu-se drasticamente o poder de intervenção do Estado na 

esfera social e promoveu-se o abandono de políticas públicas importantes na reprodução da 

vida dos trabalhadores. Nas palavras de Singer: 

 

Desde os anos 80 um novo consenso foi firmado: qualquer tentativa dos governos de estimular 

diretamente a expansão do emprego é em vão, resultando apenas em mais inflação. O único dever 

dos governos é equilibrar os seus próprios orçamentos, desregulamentar a economia e reduzir o 

peso dos impostos que recaem sobre os negócios de modo a facilitar e estimular a acumulação 

privada de capital. (SINGER, 2001, p.14). 

 

Pochmann (1999, p. 85), denuncia que os efeitos combinados , a partir de 1990, de �políticas 

recessivas, da desregulação e redução do papel do estado, de abertura comercial abrupta, de 

taxas de juros elevadas e de apreciação cambial, seriam responsáveis pela montagem de um 

cenário desfavorável ao comportamento geral do emprego nacional".  
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Esse panorama, desde então, causa a dispensa de uma grande  parte da força de trabalho, 

remetendo à marginalidade, um imenso contingente humano. Em 2000, a organização 

Internacional do Trabalho (OIT) divulgou o informativo "O emprego no mundo 1998-99", no 

qual destacava que: 1)cerca de 1 bilhão de trabalhadores - aproximadamente um terço da 

população ativa do mundo - estavam desempregados ou subempregados (o indivíduo é 

subempregado quando sua jornada de trabalho é substancialmente menor que uma jornada 

completa que desejaria realizar ou seu salário é inferior ao que necessitaria para viver); 

2)desses 1 bilhão de trabalhadores, uns 150 milhões encontravam-se de fato desempregados, 

buscando trabalho ou em disposição para trabalhar. Pelo simples efeito da crise financeira 

mundial, em 98 o total de desempregados sofreu um incremento de 10 milhões de 

trabalhadores; c)entre 25 e 30% dos trabalhadores do mundo - algo entre 750 e 900 milhões 

de pessoas - estavam subempregados. 

 

Em relação ao Brasil, a Fundação SEADE mostrava que: 1) a taxa anual média de 

desemprego total da Região Metropolitana de São Paulo aumentou, entre 1997 e 1998, de 

16% para 18,3% da população economicamente ativa (PEA), com crescimento da taxa de 

desemprego anual média para os indivíduos de todos os níveis de escolaridade. A tabela 1, 

mostra os índices de desemprego nas regiões metropolitanas, por sexo e em percentuais da 

PEA, no período compreendido  de 1998 a  05/2006. A tabela mostra o acréscimo no índice 

do desemprego total, no ano de 1999, em todas as regiões. Em 2002, houve novamente um 

acréscimo no desemprego total. Já em 2005 e 2006, os índices mostram uma redução do 

percentual de desemprego em quase todas as regiões. Entretanto, o desemprego ainda 

encontra-se em patamares elevados. 
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Tabela 1- Taxa de desemprego total, por sexo - Regiões Metroplitanas e Distrito Federal- 1998-2006 

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal  

Belo Horizonte  Distrito Federal  Porto Alegre  Período  

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres  

1998  15,9  13,7  18,7  19,7  17,4  22,1  15,9  13,7  18,6  

1999  17,9  15,9  20,4  22,1  19,2  25,2  19,0  16,7  21,9  

2000  17,8  16,1  19,9  20,2  17,7  22,9  16,6  14,2  19,6  

2001  18,3  16,2  20,8  20,5  17,6  23,6  14,9  12,3  18,2  

2002  18,1  15,7  20,8  20,7  18,0  23,6  15,3  13,1  17,9  

2003  20,0  17,1  23,3  22,9  20,2  25,7  16,7  13,9  20,2  

2004  19,3  16,8  21,9  20,9  17,8  24,0  15,9  13,1  19,1  

2005  16,7  14,0  19,7  19,0  15,9  22,2  14,5  11,9  17,6  

janeiro/2006  15,5  13,0  18,2  18,6  15,2  22,0  13,2  11,5  15,3  

fevereiro/2006  15,5  13,1  18,2  19,5  16,4  22,7  13,6  11,8  15,9  

Março/2006  16,2  13,2  19,6  20,6  17,5  23,9  14,9  12,6  17,6  

abril/2006  15,6  12,5  19,2  20,7  18,0  23,5  15,5  12,7  18,9  

maio/2006  15,1  12,2  18,5  19,5  17,1  22,0  15,4  13,0  18,2  

Regiões Metropolitanas e Distrito Federal  

Recife  Salvador  São Paulo  Período  

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres  

1998  21,6  19,0  24,9  24,9  22,9  27,1  18,2  16,1  21,1  

1999  22,1  19,6  25,2  27,7  25,8  29,9  19,3  17,3  21,7  

2000  20,7  18,2  23,9  26,6  24,1  29,3  17,6  15,0  20,9  

2001  21,1  17,8  25,3  27,5  25,0  30,2  17,6  14,9  20,8  

2002  20,3  17,6  23,6  27,3  24,9  29,9  19,0  16,4  22,2  

2003  23,2  20,0  27,0  28,0  26,1  30,1  19,9  17,2  23,1  

2004  23,1  20,3  26,5  25,5  23,2  28,0  18,7  16,3  21,5  

2005  22,3  19,2  26,0  24,4  21,3  27,8  16,9  14,4  19,7  

janeiro/2006  21,2  18,0  25,1  23,7  20,5  27,2  15,7  13,7  18,0  

fevereiro/2006  20,8  18,2  24,0  23,8  19,8  28,0  16,3  14,1  18,7  

Março/2006  21,4  18,8  24,6  24,7  20,5  29,1  16,9  14,3  19,8  

abril/2006  21,9  19,1  25,4  24,4  19,7  29,4  16,9  14,5  19,6  

maio/2006  22,2  19,5  25,5  24,4  20,3  28,8  17,0  14,5  19,9  

           Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e    
Desemprego Elaboração: DIEESE . site : http::// www. dieese.org.br/ 

Portanto, não é necessário ir muito longe para perceber que: se de um lado a globalização 

permitiu uma grande expansão do capital, por outro o fez em detrimento da valorização do 

trabalho e das empresas nacionais, arruinadas pela abertura do mercado interno à 

�concorrência� internacional.  No Brasil, tal abertura ocorre no início dos anos 90 com o 

governo Fernando Collor de Melo. 
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Do ponto de vista dos trabalhadores, a consequência de tal processo é a desestruturação do 

mercado de trabalho, flexibilização das regras de proteção social e o desemprego estrutural, 

capitaneado pela 3ª Revolução Industrial, em que o avanço da tecnologia, tem como 

característica principal o aumento da  produtividade, ao mesmo tempo em que dispensa 

grande contingente de mão-de-obra. Por outro lado, o baixo nível de escolaridade dos 

desempregados e a insuficiência de políticas públicas de formação, de intermediação de mão-

de-obra e de estímulo ao empreendedorismo, entre outros motivos,  torna a recolocação dos 

trabalhadores no mercado de trabalho, uma chance remota. 

 

É nesse cenário, constituído pelas contradições e transformações profundas, no qual o 

trabalho parece perder a centralidade e em que não se superou a dimensão do trabalho como 

mercadoria, que o homem trabalhador, proprietário apenas de sua força de trabalho, 

marginalizado do mercado de trabalho, perde sua função e sua condição primeira de 

cidadania. Desse modo é que são pensadas e geradas alternativas ao desemprego e à exclusão 

social, ressurgindo o ideal da Economia Solidária e da Autogestão.  

 

 

2.2. Economia Solidária: Alternativa à superação do desemprego 

 

A idéia de construção de uma sociedade justa, cuja base de relações esteja centrada na 

solidariedade e não na competição, é um ideal da humanidade que tem início nos primórdios 

da civilização capitalista. Tal ideário não tem seu fundamento apenas no desejo utópico de 

mundo igualitário e solidário, mas, segundo Rattner (2005, p. 01): 

 

A apologia irrestrita da competição é ideológica e não encontra fundamento na História. Ao 

contrário, é possível afirmar que a maior parte da evolução da espécie humana foi caracterizada 

por associações de cooperação comunitárias, tais como apresentam, ainda hoje, certas tribos 

indígenas do Brasil e de outros continentes. A desestruturação da vida comunitária em 

conseqüência da revolução industrial no final do século XVIII levou, como reação, à afirmação de 

idéias e práticas cooperativas, divulgadas por Proudhon e pelos chamados socialistas utópicos 

(Fourier, Saint Simon, Robert Owen, Michael Bakunin e Peter Kropotkin) bem como, na segunda 
metade do século XIX, ao socialismo de Marx e Engels.  

 

Inspirado nas idéias dos socialistas utópicos, surgiu na segunda metade do século XX, o 

movimento  kibutziano, na Terra Santa. Seus fundadores e seguidores formaram colônias 

agrícolas que tinham como regra a não exploração do trabalho, �propriedade coletiva dos 

meios de produção, a participação de todos os membros da comunidade no planejamento e 
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alocação de recursos, seja para o consumo, ou seja, para investimentos, mediante votação 

democrática em assembléias gerais.� (RATTNER, 2005, p.01).  

 

A segunda metade do século XX também pode testemunhar a experiência de implantação 

socialismo na União Soviética, onde se criaram fazendas agrícolas coletivas estatizadas, além 

das indústrias que passaram da propriedade privada para as mãos do Estado. Tais experiências 

se inviabilizaram pelo excesso de burocratização, centralismo e desmotivação dos 

trabalhadores. Os fracassos históricos levam a refletir sobre o grau de complexidade para a 

implementação de empreendimentos exigentes em participação social e sobre a possibilidade 

de ocorrerência numa sociedade cujas regras de competição perpassam todas as relações 

sociais. Segundo Rattner:  

 

Uma economia solidária exige, além do desenvolvimento de sua base material, um alto grau de 

conscientização e motivação por parte de sua população, movida por princípios éticos e valores de 

compaixão e solidariedade. Em oposição radical ao sistema de competição, a economia solidária 

não pode ser um produto do autoritarismo, de uma administração de uma só via, de cima para 

baixo, que torne a população em objeto passivo. Ela exige a participação de todos, para se 

tornarem cidadãos e, assim, sujeitos do processo histórico.(RATTNER, 2005, p. 02). 
  

Portanto, ao se falar de empreendimentos solidários, em que pessoas se organizam 

voluntariamente para mútua colaboração, parte-se também de um pressuposto fundamental: a 

participação social que garante ao empreendimento sua sustentabilidade através de processos 

de caráter educativo. 

   

No Brasil, desde os anos 80, experiências baseadas na solidariedade se propagam como forma 

alternativa de sobrevivência de grupos atingidos pelos efeitos sociais do desemprego, 

causados em grande parte pela globalização. Segundo Tauile (2001), tal movimento começa 

na Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, propoga-se por todo o Estado e, 

posteriormente, por todo o Brasil.  

 

O termo Economia Solidária (ES) aparece pela primeira vez no Brasil, em 1993, no livro 

Economia de Solidariedade e organização popular, no qual o autor chileno, Luis Razeto 

(1993, p.25) a concebe como:  

 

Uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar conta de conjuntos 
significativos de experiências econômicas [...], que compartilham alguns traços constitutivos e 

essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão comunitários, que definem uma 

racionalidade especial, diferente de outras racionalidades econômicas. 
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Para Singer (2000), a Economia Solidária surge como modo de produção e distribuição 

alternativa, criado e recriado periodicamente pelos que se encontram marginalizados do 

mercado de trabalho. A ES concilia o princípio da unidade entre posse e uso dos meios de 

produção e distribuição, com os princípios da socialização desses meios.    

 

Crida identifica as principais características dos empreendimentos solidários: 

 
- reciprocidade colocada no cerne de sua passagem à ação econômica, 
- as pessoas se associam numa base voluntária com o objetivo de satisfazer necessidades sociais 

e culturais;  
- a vontade de empreender é coletiva. Não se busca o �retorno sobre o 

Investimento� individual. 
- tais iniciativas se perenizam combinando fontes de recursos mercantis, não mercantis e não-
monetários (financiamento híbrido: estático, receitas autogeridas e contribuições voluntárias). 
- estas experiências organizam-se dentro de uma dinâmica cidadã favorecendo a criação de 

espaços públicos de proximidade. (CRIDA 2000, p.03 apud  TAUILE, 2001) . 
 

A unidade típica da ES é a cooperativa, cujos princípios são: posse coletiva dos meios de 

produção pelas pessoas que os utilizam para produzir; gestão democrática da empresa ou por 

participação direta ou por representação; repartição da receita líquida entre os cooperadores 

por critérios aprovados após discussões e negociações entre todos; destinação do excedente 

anual (denominado sobras), também por critérios acertados entre todos os cooperadores. A 

forma de administração dos empreendimentos de ES é, portanto, a autogestão.  

 

Singer (2000) relata diversas experiências e formas de organização da ES no Brasil, cuja 

abrangência compreende atividades econômicas tais como: cooperativas dos mais diversos 

ramos de atividades, empresas autogestionárias; agências de fomento à ES, sistemas de 

crédito, redes de projetos comunitários (associações, centros, comitês etc), feiras solidárias, 

clubes de trocas  e outras experiências alternativas de comércio, habitação e crédito.    

 

Recentemente, a Secretaria Nacional de Economia Solidária ( SENAES), órgão do Ministério 

do Trabalho, instuída no atual governo com o objetivo de  fomentar empreendimentos de ES, 

divulgou um mapa da Economia Solidária no Brasil.  Esse mapa proporcionou uma visão da 

dimensão e diversidade dos Empreendimentos de Economia Solidária (EES), os quais já se 

fazem presente em todo o país. Eis alguns dados do referido mapa: 
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Tabela 2 - Valor mensal dos produtos da ES 

Produtos Agrupados por Tipo de Atividade  Valor Mensal Total R$*  % Valor Mensal  

Produção Agropecuária, Extrativismo e Pesca  227.185.791,54  46,2% 
Produção e Serviços de Alimentos e Bebidas  98.227.398,19  20,0% 
Serviços Relativos a Crédito e Finanças  82.055.700,75  16,7% 
Produção Industrial (Diversos)  29.404.555,00  6,0% 
Prestação de Serviços (Diversos)  20.319.691,22  4,1% 
Produção de Artefatos Artesanais  13.624.943,08  2,8% 
Produção Têxtil e Confecções  9.307.757,59  1,9% 
Serviços de Coleta e Reciclagem de Materiais  4.430.797,12  0,9% 
Produção Mineral (Diversa)  1.977.436,33  0,4% 
Produção de Fitoterápicos, Limpeza e Higiene  935.211,00  0,2% 
Produção e Serviços Diversos  3.981.755,18  0,8% 
TOTAL  491.451.037,00  100,0% 

* Do total de EES, 31% não declarou o Valor da Produção 
Fonte: site: www.mte.gov.br/Empregador/EconomiaSolidaria/Conteudo/ATLAS_PARTE_2.pdf  
 
 A tabela 2 demonstra a diversidade dos setores produtivos da ES e o valor da produção 

mensal do conjunto de produtos por tipo de atividade. A capacidade de geração de emprego e 

renda da ES é demonstrada pela tabela 3. Em 2005, estavam associados nos empreendimentos 

econômicos solidários mais de 1 milhão e 250 mil homens e mulheres, resultando em uma 

média de 84 participantes por EES. Agregam-se a esse conjunto mais 25 mil trabalhadores e 

trabalhadoras participantes que possuem algum vínculo com os EES (Empreendimentos de 

Economia Solidária). 
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Tabela 3 - Participantes dos ESS no Brasil 

REGIÃO   Mulheres       %             Homens  %  TOTAL  

Rural 22.292 34,5% 42.265 65,5% 64.557 

Urbano 15.262 59,1% 10.578 40,9% 25.840 

Rural e 
Urbano 

13.933 38,4% 22.372 61,6% 36.305 

NO  

Total 51.493 40,6% 75.235 59,4% 126.728  

Rural 95.599 37,3% 160.365 62,7% 255.964 

Urbano 42.941 50,4% 42.262 49,6% 85.203 

Rural e 
Urbano 

40.019 37,9% 65.478 62,1% 105.497 

NE  

Total 179.058 40,0% 268.477 60,0% 447.535  

Rural 10.692 30,6% 24.219 69,4% 34.911 

Urbano 24.258 47,7% 26.619 52,3% 50.877 

Rural e 
Urbano 

9.733 25,1% 29.003 74,9% 38.736 

SE  

Total 44.729 35,9% 79.910 64,1% 124.639  

Rural 28.901 27,2% 77.310 72,8% 106.211 

Urbano 26.773 34,9% 49.887 65,1% 76.660 
Rural e 
Urbano 

72.551 28,4% 183.127 71,6% 255.678 

SU  

Total 128.295 29,2% 310.400 70,8% 438.695  

Rural 10.577 28,4% 26.698 71,6% 37.275 

Urbano 18.118 59,7% 12.213 40,3% 30.331 
Rural e 
Urbano 

18.389 39,4% 28.267 60,6% 46.656 

CO  

Total 47.088 41,2% 67.197 58,8% 114.285  

Rural 168.061 33,7% 330.857 66,3% 498.918 

Urbano 127.352 47,4% 141.559 52,6% 268.911 
Rural e 
Urbano 

154.625 32,0% 328.247 68,0% 482.872 

TOTAL  

Total 450.663 36,0% 801.219 64,0% 1.251.882 
         Fonte: Fonte: site: www.mte.gov.br/Empregador/EconomiaSolidaria/Conteudo/ATLAS_PARTE_2.pdf  
 
 
Além da geração de trabalho e renda, a contribuição mais valiosa dessas experiências tem sido 

a retomada da centralidade do trabalho na vida do homem. Aos poucos, essas diversas 

alternativas de geração de renda vão compondo perspectivas de saídas para a exclusão de 

contigentes sociais à margem da lógica dominante de mercado, em que os �sobrantes� não 

dipunham de qualquer possibilidade de resgatar minimamente  sua condição humana e cidadã.  
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Por outro lado, a ES, representada principalmente pelas cooperativas, apresenta uma série de 

desafios1, dentre os quais se destaca a questão legal. Conforme Rech (2000), ao longo de 

nossa história a iniciativa cooperativista nunca foi efetivamente incentivada, ao contrário, 

sempre houve intervenção no sentido de limitar suas possibilidades. A legislação brasileira 

impõe uma estrutura muito rígida na organização das cooperativas e, ao contrário de permitir 

o desenvolvimento do modelo cooperativista, acabou por impor tantos limites que tornou 

difícil a sua constituição e funcionamento. 

 

A instituição da primeira lei básica específica do cooperativismo, em 1932, teve o objetivo de 

enfrentar pela diversificação agrícola, as quebras provocadas pelos problemas com o 

comércio internacional do café. A lei 5.764 de 1971, feita pelos militares, concentrou as 

cooperativas nas mãos de grandes produtores industriais, o que influenciou o pífio 

crescimento das cooperativas no Brasil. Em 1998, o anuário do Cooperativismo Brasileiro da 

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), fornecia o número de apenas 5.102 

cooperativas, indicando um avanço pequeno na quantidade de cooperativas, com um número 

de associados que não chegava a 3% do total da população. 

 

Conforme explica Rech (2002, p.16-17), de modo geral, os instrumentos existentes na 

legislação brasileira que regulam a vida das cooperativas são de procedência conservadora, 

são exemplos: o dec.-lei 5.154 de 1942 ( sobre a intervenção do Estado nas cooperativas); o 

dec.-lei 5.893 de 1943 (sobre a organização, funcionamento e fiscalização das cooperativas) 

apesar de em menor escala; o dec-lei 6.274/44 (que aumenta a interferência do Estado), todos 

da ditadura getulhista. E da ditadura militar, as Leis 4.380 (que submeteram  as cooperativas 

habitacionais ao BNH) e 4.595 ( que regula a vida das instituições financeiras, entre as quais 

as cooperativas de crédito), ambas de 1964; o Dec.Lei 59/66 (que revogou todas as conquistas 

de liberdade cooperativistas anteriores); e a lei cooperativista de 1971. As únicas exceções 

seriam o dec.-lei 8.401/45 que reavivou o Dec. de 1932; e a Lei 4.214/63 ( Estatuto do 

Trabalhador Rural) que, apesar de não ser uma lei específica sobre o assunto, poderia ter 

aberto as portas para a atuação cooperativista no campo. 

 

Na visão de Tauile et al (2005), o fenômeno da autogestão respeita as condições jurídicas 

vigentes, que apesar de não impedir sua existência não contempla suas necessidades 

                                                
1  No item 2.7, são apresentados outros desafios. 
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específicas. Os empreendimentos enquadram-se nas formas do direito tradicional, fato que 

não lhes favorece, uma vez que se trata de empreendimentos autogestionários, sociedades de 

pessoas e não de capital. 

 

Atualmente, a legislação cooperativista está em debate. Três Projetos de lei, de n
os 605/99, 

171/99 e 428/99 estão tramitando no Congresso Nacional. Apesar disso, nenhum desses 

projetos contempla as necessidades dos empreendimentos autogestionários, na visão dos 

autores Tauile et al (2005, p.151). Para eles, estes empreendimentos têm características 

especiais e necessidades específicas por serem �fenômenos com caracterizações empresariais 

tipicamente urbanas e de trabalho associado. A legislação, porém, atende a um 

cooperativismo fortemente implementado no campo, de base agrária, para organizar pequenos 

(e grandes) proprietários rurais.� 

 

Uma outra evidência da limitação legal ocorre com os empreendimentos de ES que se 

originam da recuperação de massa falidas. Segundo Tauile et al (2005, p.147) esses 

empreendimentos �nascem abruptamente, portanto não possuem históricos contábeis, sem 

capital e sem patrimônio. No início das operações são comandatários ou arrendatários, e não 

estão capitalizados para irem diretamente ao mercado.� Diante desse contexto, têm 

dificuldades de acesso a crédito para a continuidade do negócio.  

 

Tauile et al ( 2005, p. 148-149) reflete sobre a necessidade do reconhecimento pela ordem 

jurídica dessas novas formatações jurídicas, por meio da criação de um marco legal que: 

 

[...] os reconheça conceitualmente e que estabeleça normas para atendimento de condições 

associadas a um padrão socialmente aceitável para os trabalhadores e produção de bens para o 

mercado; que estabeleça critérios de identificação desses atores - empresas de autogestão - que se 
baseiem numa interpretação objetiva adequada ao perfil e às características do sujeito, com base na 

realidade social e econômica disposta. 
 

Este cenário demonstra as restrições que a ES enfrenta e que, circunscrita no marco  legal do 

capitalismo, não é possível percebê-la como instrumento único de negação ou superação do 

sistema de mercado vigente, contudo, surgem inúmeras pequenas revoluções, quando nos 

empreendimentos deixa de existir a dicotomia entre  capital e trabalho, instaurando novas 

perspectivas não somente de reprodução, mas, de criação de novos tipos de sociabilidades, 

onde a solidariedade, a exigência de responsabilidades coletivas, se constituem num intenso 

processo educativo. Tudo isso recria  o próprio conceito de trabalho, o qual ganha novos 
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contornos. Emprestando as palavras do filósofo Luiz Razeto (1993): "...cada dia fica mais 

claro de que há a necessidade de que o aspecto alternativo não seja apenas uma estratégia, 

mas o próprio desenvolvimento que se busca. " 

 

 

2.3. Diferenças conceituais entre Terceiro Setor e Economia Solidária 

 

A proliferação dos empreendimentos solidários no Brasil, muito se deve à forte presença das 

entidades do Terceiro Setor, que eclodiram, principalmente a partir dos anos 802. Dentre as 

entidades fomentadoras da ES no Brasil, pode-se destacar: Agência de Desenvolvimento 

Solidário/ Central Única dos Trabalhadores (ADS/CUT); Associação Nacional de 

Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Anteag);  Cáritas 

Brasileiras;UNITRABALHO- Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o 

Trabalho; PACS � Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul; DIEESE- 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio- Econômicos. Instituição 

Comunitária  de Crédito Portosol; ITCP- Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares; 

FASE- Federação de Órgãos para Educação e Assistência Social; NAPES - Núcleo de Ação e 

Pesquisa em Economia de Solidariedade, entre outras. 

 

Devido à substantiva participação de entidades do Terceiro Setor na Economia Solidária, 

muitos entendem que a última é gênero da primeira. Isto é compreensível uma vez que a linha 

que divide os dois territórios não está tão bem definida. A distinção poderia ser realizada pelo 

conceito de cada um dos segmentos. Entretanto, conceituar o Terceiro Setor não é uma tarefa 

fácil, tendo em vista a gama de entidades que o compõem e a variedade de expressões que são 

utilizadas como sinônimas, tais como ONG�s, entidades sem fins lucrativos, organizações 

voluntárias, entre outras, para designar os grupos de organizações da sociedade civil com 

atuação social. 

 

Recentemente, mais precisamente depois dos anos 90, muitos trabalhos acadêmicos têm 

envidado esforços nessa tarefa de conceituar e caracterizar as entidades que constituem esse 

setor. Destaca-se, entre as produções sobre o tema, o trabalho de Coelho ( 2002). Segundo a 

                                                
2 Com a redemocratização do país, essas organizações ampliaram a abrangência de atuação para novos espaços 

de articulação  sócio-política, como a defesa de direitos  de grupos específicos da população: mulheres, negros, 

povos indígenas, crianças abandonadas, etc. ( GARCIA, 2003) 
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autora, no Brasil, o termo mais usual para a denominação das entidades da sociedade civil, era 

�organização não-governamental�. A expressão �terceiro setor� foi utilizada pela primeira vez 

por pesquisadores nos Estados Unidos na década de 70 e, na década de 80, também passou a 

ser empregada pelos pesquisadores europeus, em virtude do termo expressar �uma alternativa 

para as desvantagens tanto do mercado, associadas à maximização do lucro, quanto do 

governo, com sua burocracia inoperante�.( COELHO 2002, p.58) 

 

Nesse sentido, o Terceiro Setor é uma expressão a que se recorre para distinguir as entidades 

emergidas do seio da sociedade civil, daquelas oriundas do primeiro setor (mercado) e do 

segundo (área governamental). Essa denominação evidencia o papel econômico que esse 

segmento assume. Coelho explica que �essas organizações distinguir-se-iam das entidades 

privadas inseridas no mercado por não objetivarem o lucro e por responderem, em alguma 

medida, às necessidades coletivas�. (COELHO, 2002, p.59) 

 

Contudo, Franco (1997) abre um parêntese, no sentido de não se confundir coletivo e público, 

pois nem todas as entidades pertencentes ao Terceiro Setor possuem fins públicos. Grande 

parte do Terceiro Setor é composta por organizações com fins coletivos privados, como uma 

organização para observação de pássaros tropicais. Essas entidades constituem-se num 

agrupamento de cidadãos que se associam voluntariamente para perseguir objetivos que só 

interessam a eles próprios, �que não tem a pretensão ou a obrigação de atender a um interesse 

comum da sociedade e, portanto, que não estão voltados para o bem comum ou para a 

chamada utilidade pública�. (FRANCO, 1997, p.37 apud COELHO, 2002, p.59). 

 

Além dessas entidades já citadas, uma outra discussão que se faz é sobre a relação entre o 

Terceiro Setor e os movimentos sociais. Estariam os movimentos sociais, circunscritos ao  

Terceiro Setor?  Partindo-se de uma resposta negativa, poder-se-ia argumentar que os 

movimentos sociais não integram o Terceiro Setor por não possuírem uma estrutura formal 

feita para perdurar no tempo, característica básica de entidades do terceiro setor3. Na verdade, 

os movimentos sociais possuem um caráter mais reivindicatório e pressionam o Estado 

solicitando o fornecimento de bens ou serviços. 

 

                                                
3 Conforme,  além de estar fora do Estado e não ter fins lucrativos, as entidades do Terceiro Setor possuem as 
seguintes características: são estruturadas, são autogovernadas. Envolvem indivíduos num significativo esforço 

voluntário. (Lester Salamon & Helmuth Anheir, 1994, apud Coelho, 2002, p.61) 
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Entretanto, nada é conclusivo, pois também no Terceiro Setor inscrevem-se entidades com 

caráter reivindicatório. Essa questão dá uma idéia da dificuldade de delimitação dos contornos 

desse setor, em virtude da diversidade das entidades que o compõem.  

 

Alguns autores americanos  (Lester Salamon; Michael Gutowski & Karen Pittman, 1984, p.3)  
entendem  que  as entidades do terceiro setor podem ser agrupadas da seguinte forma: 

 

1) Organizações que funcionam essencialmente para ajudar a seus próprios membros, tais 

como as associações profissionais e clubes sociais; 

2) Igrejas, sinagogas, mesquitas e outras organizações religiosas sacramentadas;  

3) Organizações, incluindo as fundações, United Way, e federações religiosas como a 

Caridade Católica e a Federação Judaica; 

4) Organizações que promovem caridade ou serviços educacionais destinados 

primeiramente para ajudar a qualquer pessoa e não simplesmente seus membros. 

 

No Brasil, a legislação segrega as várias entidades que compõem o Terceiro Setor em dois 

grupos ou duas formas jurídicas diferentes: associação e fundação. De acordo com o art. 16 do 

Código Civil Brasileiro, as entidades da sociedade civil sem finalidade lucrativa apresentam 

características diversas, em seus aspectos jurídicos. Os arts. 20 e 23 enunciam as seguintes 

características de uma associação: 

 

a) os fins, os meios próprios e os interesses são estabelecidos pelos associados; 

b) os associados podem alterar os fins; 

c) o patrimônio é constituído pelos associado e 

d) os associados deliberam livremente. 

 

Por outro lado, as fundações têm suas características anunciadas nos arts. 24 e 30 do antigo 

Código Civil, da seguinte forma: 

 

a) os fins, os meios próprios e os interesses são estabelecidos pelo fundador; 

b) os fins são perenes e imutáveis; 

c) o patrimônio é fornecido pelo instituidor e 

d) as resoluções são delimitadas pelo instituidor. 
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Resgatando o conceito e  natureza da Economia Solidária, percebe-se que ela é um híbrido 

entre empresas econômicas e entidades da sociedade civil. Aqui há uma semelhança dos 

segmentos, pois ambas são  associação de pessoas. 

 

Enquanto atividade econômica ela precisa gerar sobras, mediante a qual se garante emprego e 

renda aos trabalhadores. Por outro lado, enquanto atividade social ela é gerida por um coletivo 

de pessoas que, além de benefícios econômicos, cultuam valores humanos, tais como: 

solidariedade e cooperação em todo o processo econômico, seja na relação de trabalho, na 

relação com clientes e fornecedores, na relação com a comunidade e com o meio ambiente.  

 

Uma situação que a diferencia das empresas mercantis, quando o empreendimento solidário 

assume a forma jurídica de uma cooperativa, é o fato de que o resultado econômico  não se 

distribui com o mesmo dinamismo que em uma empresa mercantil. Ele é distribuído 

anualmente, por ocasião da apuração do Balanço anual.   

Diante da dificuldade de se traçar precisamente as diferença apenas pelas características, 

talvez o grande argumento para a segregação dos empreendimentos de ES das entidades do 

Terceiro Setor  resida na legislação. Os empreendimentos mais representativos
4 da Economia 

Solidária, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (2006), as cooperativas e as 

sociedades anônimas, têm uma legislação própria, apesar dos questionamentos sobre a sua 

adequação às peculiaridades dos empreendimentos de ES. A cooperativa é uma associação 

autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações econômicas, 

sociais e culturais comuns, por meio da criação de uma sociedade democrática e coletiva 

cooperativa. Diferenciam-se dos demais tipos de sociedades por serem, ao mesmo tempo, uma 

associação de pessoas e também um negócio e são definidas pela lei 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971 ( lei cooperativista). Já os empreendimentos solidários que assumem a 

forma jurídica de uma sociedade anônima são regidos pela lei das Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, chamada lei das sociedades por ações. 

Veiga e Rech (2002) apontam outras diferenças, comparando uma associação (terceiro setor) 

e cooperativa (ES), conforme mostra o quadro 2. Entretanto, este debate não se encerrará  até 

que sejam definidos  contornos conceituais e legais mais efetivos aos segmentos. 

                                                
4 Apesar de serem representativos, não são a maioria dos empreendimentos. No Brasil, as formas de organização 

estão assim distribuídas: associação � 54%; grupos informais -33%; organizações cooperativas 11% ; outras 

formas de organização- 2%. 
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Quadro 2- Diferenças entre Associações e Cooperativas 

Critério Associação Cooperativa 

Conceito Sociedade de pessoas sem fins 
lucrativos. 

Sociedade de pessoas sem fins lucrativos e 
com especificidade de atuação na atividade 
produtiva/comercial. 

Finalidade Representar e defender os 
interesses dos associados. 
Estimular a melhoria técnica, 

profissional e social dos 
associados. Realizar iniciativas de 
promoção, educação e assistência 

social. 

Viabilizar e desenvolver atividades de 
consumo, produção, prestação de serviços, 

crédito e comercialização, de acordo com os 

interesses dos seus associados. 

Constituição Mínimo de duas pessoas Mínimo de 20 pessoas físicas 
Legislação Constituição ( art. 5º, XVII a XXI, 

e art. 174, §.2º). Código civil 
Lei 5.764/71. Constituição ( art. 5º XVII a 

XXI e art. 174, § Código civil 
Patrimônio/ Capital Patrimônio é formado por taxa 

paga pelos associados, doações, 

fundos e reservas. Não possui 

capital social. 

Possui capital social, formado por quotas-
partes, podendo receber doações, 

empréstimos e processos  de capitalização. 

Forma de gestão Nas assembléias cada pessoa tem 

direito a um voto. As decisões 

devem sempre ser tomadas com a 
participação e o envolvimento dos 

associados 

Nas assembléias cada pessoa tem direito a 
um voto. As decisões devem sempre ser 

tomadas com a participação e o envolvimento 

dos associados. 

Abrangência/ área de 

ação 
Limita-se aos seus objetivos, 
podendo ter abrangência nacional. 

Limita-se aos seus objetivos e possibilidade 
de reuniões, podendo ter abrangência 

nacional. 
Operações Só pode realizar atividade 

comercial para a implementação de 

seus objetivos sociais. Pode 
realizar operações financeiras e 

bancárias usuais. 

Realiza plena atividade comercial. Realiza 
operações financeiras, bancárias e pode 

candidatar-se a empréstimos e aquisições do 

governo federal. 

Responsabilidades Os associados não são 

responsáveis diretamente pelas 

obrigações contraídas pela 

associação. A sua diretoria só pode 

ser responsabilizada  se agir sem o 
consentimento dos associados. 

Os cooperados não são responsáveis 

diretamente pelas obrigações contraídas pela 

cooperativa, a não ser também nos casos em 

que decidem que a sua responsabilidade é 

ilimitada.Sua diretoria  só pode ser 

responsabilizada se agir sem o consentimento 
dos associados 

Remuneração Os dirigentes não têm remuneração 

pelo exercício de suas funções, 

recebem apenas reembolso de suas 
despesas realizadas para o 
desempenho dos seus cargos. 

Os dirigentes podem ser remunerados por 
retiradas mensais pró-labore, definidas pela 
assembléia, além do reembolso de suas 

despesas. 

Tributação Deve fazer anualmente uma 
declaração de isenção de imposto 

de renda. 

Isento de impostos  sobre operações com 

seus associados. Recolhe IRPJ sobre 
operações com terceiros. Paga impostos e 
taxas decorrentes de ações comerciais. 

Resultados Financeiros O resultado positivo (superávit) 

obtido de operações entre os 

associados serão aplicados na 

própria associação. 

O resultado positivo (sobras) são divididas de 

acordo com o volume de negócios ou 

participação de cada associado.  São 

constituídas reservas de 10% para o fundo de 

reserva e 5% para o Fundo Educacional ( 
FATES) 

Fonte : Adaptado de Veiga e Rech (2002) 
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2.4. Diferentes concepções e modelos de participação na administração  

 

A Economia Solidária, na perspectiva apontada por Tauile (2001), sinteticamente, possui os 

seguintes traços distintivos: reciprocidade, coletividade, combinação de recursos 

mercantis e não-mercantis, cidadania que somente se constrói no espaço público. Logo, o 

conceito de participação é também chave para compreender a dinâmica dos empreendimentos 

soliários e a autogestão. 

  

No âmbito de uma empresa, a participação reveste-se de um caráter bastante importante, 

capaz de alterar as relações de poder no processo de gestão dos negócios, pois: 

 

A participação consiste basicamente na criação de oportunidades, sob as condições adequadas, para 

que as pessoas influam nas decisões que as afetam. Essa influência pode ser  de pouca a muita... [ 

participação] constitui um caso especial de delegação no qual o subordinado adquire um controle 

maior, uma maior liberdade de escolha em relação a suas próprias responsabilidades. O termo 

participação é usualmente aplicado à maior influência do subordinado sobre assuntos de 
responsabilidade do superior. (MCGREGHOR, 1960, p.126 e 130 apud PATEMAN, 1992, p. 38). 

 

Contudo, a participação é uma categoria teórica bastante controversa, especialmente no 

âmbito dos negócios, já que, embora no mundo moderno o local de trabalho seja à base de 

relações sociais de produção, esse espaço tem sido marcado desde sua origem pela negação de 

relações democráticas de participação. Mais recentemente, diversos movimentos têm 

persuadido empresas a adotarem sistemas de �participação�. É grande a variedade de modelos 

participativos no âmbito empresarial. Compreendem desde ações pontuais de empregados que 

apresentam suas sugestões aos negócios até a participação na propriedade e nos lucros.  Far-

se-á em seguida uma imersão nos diferentes conceitos de participação nos negócios, buscando 

distinguir tais conceitos daquele adotado no presente trabalho.  

 

Segundo Arantes (2000), a participação nas organizações surgiu em decorrência da pressão 

sindical para utilização de fundamentos democráticos nas organizações. Posteriormente foi 

sendo sustentada por concepções humanistas de administração. Um breve histório dessa 

evolução mostra que os primeiros debates de participação na administração ocorreram  por 

volta de 1880, quando nos Estados Unidos, numa empresa chamada Midvale Steel,  Frederick 

Wilson Taylor, obstinado por incrementar a eficiência de seus subordinados, deparou com um 

impasse.  �Taylor  observava e cronometrava as atividades de vários funcionários, com o 

objetivo de descobrir uma base científica para  compreender e executar os trabalhos� 
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(ARANTES, 2000, p.08). Ele queria encontrar o método mais eficiente de trabalho e que 

fosse melhor para todos. Entretanto, após conseguir métodos e maneiras para aumentar o 

rendimento dos operários, ele se deparou com o chamado �problema dos salários�.   

 

Na época existiam duas formas praticadas de pagamento dos funcionários: pagamento por dia 

ou por peça produzida.  Na primeira, o trabalhador recebia o salário independentemente de 

sua produção, o que tornava o aumento da eficiência extremamente  desinteressante para ele. 

Na segunda,  apresentava-se a seguinte questão: se a produção aumentava muito, o valor por 

peça diminuía, fazendo com que o sindicato estabelecesse volumes máximos de produção por 

dia, de maneira que os trabalhadores não fossem prejudicados. 

 

Segundo Maximiano (1996, p.44):  

 

Para resolver este problema que os dois sistemas ofereciam, já na época, se falava em um sistema 

de participação dos empregados nos lucros das empresas, o qual se tem notícia de ter sido praticado 
na Europa desde 1842. No entanto, também já se reconhecia que esse sistema tinha imperfeições,  

uma vez que as flutuações nos lucros, beneficiando ou prejudicando o empregado, eram devidas a 

fatores (como preço da matéria-prima ou decisões gerenciais) sobre os quais ele não tinha controle. 
 

Mas foi com o movimento de relações humanas (os humanistas) que o advento da 

participação ganhou força.  O movimento desenvolveu-se, a partir de experiências e estudos 

realizados na  Western  Eletric Company, entre 1924 e 1933. Esses experimentos ficaram 

conhecidos como �os experimentos de  Hawthorne� em virtude de a maioria  dos estudos 

terem sido realizados na fábrica de Hawthorne da Western Eletric, nas proximidades de 

Chicago. 

 

O objetivo desses estudos, a princípio, não era a avaliação de comportamentos humanos, 

motivações ou participação, visavam, apenas, à identificação da relação entre o nível de 

iluminação do local de trabalho e a produtividade dos empregados. Os resultados obtidos não 

foram conclusivos. A produtividade aparentava crescer tanto quando se aumentava a 

iluminação, como também quando se diminuía. Concluiu-se que algo, além da iluminação, 

influenciava no rendimento dos trabalhadores. 

 

Elton Mayo, professor de Harvard, participante dessas experiências, tinha uma experiência 

anterior de estudo das sociedades aborígenes da Austrália, as quais se caracterizam por serem 

muito unidas, o que fazia despertar nos indivíduos, a sensação de pertencer ao grupo. 
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Comparando-se os trabalhadores da seção de enrolamentos de carretéis, onde as experiências 

foram desenvolvidas, com as sociedades aborígenes, constatou-se que os trabalhadores 

apresentavam a destruição total da sensação de pertencimento a um grupo, ou seja, era o 

oposto da sociedade aborígene. Mayo explicou da seguinte forma a depressão e alienação dos 

trabalhadores do setor de enrolamento de carretéis:  

 

Quer como antropólogo estudando uma raça primitiva, quer como industriais estudando alguma 

parte do esquema moderno, caótico e complexo de produção, encontramos sempre grupos de 

indivíduos, tanto nas selvas naturais como  nas cidades modernas, que encontram sua felicidade e 

segurança pessoal desde que exista a subordinação do indivíduo a um objetivo comum. O homem 

solitário que trabalha só é sempre uma pessoa muito infeliz.( HAMPTON, 1983, apud ARANTES, 
2000) 

 

Outros autores também contribuíram para o desenvolvimento da Escola de Relações 

Humanas. Em 1910, na Alemanha, Hugo Munsterberg, realizou experimentos em que buscava 

utilizar conhecimentos da psicologia experimental, aplicados para ajudar na seleção de 

homens mais bem capacitados para o trabalho. A partir da seleção, buscava-se determinar 

condições psicológicas e influências na mente humana capazes de obtenção de maiores 

índices de produção e um comportamento previamente desejado pela administração. 

 

Em 1935, Kurt Lewin, desenvolveu um dos primeiros estudos sobre motivação humana e 

dinâmica de grupo, o qual ficou conhecido como a teoria de campo.  Lewin supunha que o 

comportamento humano seria derivado dos fatos existentes, que adquiriria caráter de um 

campo-dinâmico, em que cada parte depende da inter-relação com outras partes. 

 

Abraham H. Maslow desenvolveu estudos sobre a teoria das necessidades motivacionais em 

1944, proporcionando uma grande contribuição para o desenvolvimento humano no trabalho. 

De acordo com a Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow, �as pessoas são 

motivadas por cinco tipos distintos de necessidades: fisiológicas, de segurança, de afeto, de 

estima e de auto-realização� ( ARANTES, 2000, p.12). 

 

Essas necessidades estão dispostas de acordo com uma hierarquia, segundo sua capacidade de 

motivar o comportamento humano. Num primeiro degrau, o ser humano é motivado por 

necessidades fisiológicas. Eles buscarão satisfazê-las primeiramente, caso não estejam 

satisfeitas, elas tenderão a monopolizar seu comportamento, oferecendo, dessa forma,  um 

grande poder de motivação. À medida que as necessidades vão sendo satisfeitas, o poder de 
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motivação vai perdendo sua força, dando lugar a um novo nível de descontentamento, 

deslocando o poder de motivação para patamares superiores de necessidade dentro da 

hierarquia. 

 

Entretanto, pode ocorrer que as pessoas, além de subirem, também  desçam dentro da 

hierarquia das necessidades. A ausência de satisfação de necessidades inferiores pode 

aumentar sua importância relativa. Quando há uma perda do emprego, por exemplo, �o 

indivíduo passa a demonstrar menor necessidade pela estima, e seu comportamento passa a 

ser conduzido pela necessidade de pagar as contas e da segurança de um novo emprego.� ( 

ARANTES, 2000, p. 12). 

 

O movimento das relações humanas superou a abordagem clássica
5, em virtude da ênfase nas 

necessidades sociais. Segundo Stoner:  

 

Aparentemente, o ambiente social no local de trabalho é apenas um dos vários fatores interativos 

que influenciam a produtividade. Os níveis de salários, os níveis de interesse por determinadas 

tarefas, a estrutura e a cultura organizacional e as relações entre trabalhadores e a administração 

também têm muita importância. (STONER, apud, ARANTES, 2000). 
 

Além dessa análise histórico-humanista, há outros enfoques que podem explicar  a origem da 

participação nas relações produtivas. Alguns autores defendem que a participação pode ter 

sido originada por dois fatores: a conflitual e a funcional. 

 

A conflitual tem raiz no antagonismo entre capital e trabalho surgindo, neste contexto, o 
movimento sindical, como uma forma de divisão de poder, de maneira a diminuir conflitos. A  

participação funcional originou-se da necessidade de reduzir a burocratização e , 

conseqüentemente, promover a aproximação entre dirigentes e dirigidos.  (ARANTES, 2000, p.15) 
 

Na primeira perspectiva, a participação deixa de ser algo concebido nos estreitos limites da 

organização e suas necessidades intrínsecas, para se tornar o resultado de tensões sociais 

dentro e fora das empresas. Nessa linha de pensamento, Dacheler e Wilpert e Kenneth 

Walker, na visão de Arantes, são os autores que mais identificavam a ligação entre a 

participação na sociedade e a participação nas organizações. 

 

                                                
5  Nessa abordagem, a produtividade era tratada quase que exclusivamente como um problema de engenharia. 
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Conforme esses autores, a participação pode ser concebida em quatro perspectivas teóricas: 

Teoria Democrática, Teoria Socialista, Teoria do Desenvolvimento e Crescimento Humano e 

Teoria da Produtividade e Eficiência.   

 

 Teoria Democrática 

Os principais expoentes dessa corrente são: Rosseau, Stuart Mill e Tocqueville. Para eles, a 

participação democrática deve ocorrer em todos os âmbitos sociais e não somente através da 

representação política no Estado. Toda instituição deve buscar a incorporação de valores 

democráticos. Esses valores aparecem nos ambientes fabris, na forma institucionalizada, 

�através da representação de empregados em diversos níveis, ou na forma gerencial 

administrativa, através da participação direta nas decisões, principalmente na liberdade de 

execução de suas tarefas.�(ARANTES, 2000 p. 17). 

 

 Teoria Socialista 

Essa concepção tem origem nos socialistas utópicos, no socialismo científico de Marx e 

Engels e no anarquismo de Proudhon. A participação encerra a idéia de distribuição de poder 

na sociedade, podendo ser dois enfoques ou duas correntes distintas: a anarquista, que defende 

a centralidade do poder nas mãos do povo e a comunista, corrente em que o poder é exercido 

através do Estado. Em uma organização, a participação atinge seu ápice quando consegue 

exercer a autogestão. 

 

 Teoria das Relações e Desenvolvimento Humano 

Essa teoria emerge do ambiente gerencial, opondo-se à Teoria Socialista, em que a 

participação irradia dos empregados. Admite que o ambiente de trabalho gera contradições 

entre o desejo pessoal e a necessidade da empresa, e esses conflitos podem provocar 

insatisfação por parte dos empregados, resultando em diminuição da produtividade da 

empresa. Entretanto,  a motivação pode evitar o potencial conflito. Isso é possível �através do 

desenvolvimento de equipes de trabalho e arranjos da estrutura organizacional, facilitando a 

prática da participação e integração entre os empregados e a empresa.�(ARANTES, 2000,  p. 

18) 
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 Teoria da produtividade e Eficiência 

Essa teoria concebe a participação como uma tecnologia disponível à gerência, capaz de 

proporcionar maior produtividade e eficiência. Segundo seus defensores, a participação nas 

tarefas é uma ferramenta para enriquecimento das funções e aumento da eficiência, gerando 

maiores lucros que, posteriormente, podem vir a ser divididos, proporcionando novo fator de 

motivação. 

 

Partidário dessa última concepção, Walker (1974) vê a participação nas organizações como 

uma função gerencial que permite graus de envolvimento dos trabalhadores no processo 

decisório, objetivando os interesses da empresa. Esse envolvimento é de interesse dos 

trabalhadores, uma vez que estariam contribuindo e  intervindo em situações que dizem 

respeito diretamente às suas vidas. Para Walker :  

 

É através da participação dos empregados que as empresas poderão encontrar as soluções para a 

melhoria de sua produção. O conhecimento dos funcionários, embora seja uma alternativa pouco 

utilizada pelas empresas, pode ser a solução para grandes problemas operacionais. (WALKER, 
1974 apud ARANTES, 2000). 

 

As mais variadas perspectivas de participação possuem como premissas as conseqüências, 

que, conforme a matriz teórica, poderia afetar mais ou menos a empresa, mais ou menos os 

trabalhadores, de acordo com o interesse subjacente a cada perspectiva. Walker apresenta um 

quadro no qual sintetiza as perspectivas de participação e suas possíveis repercussões. 

 

Quadro 3- Perspectivas da participação e suas possíveis repercussões 

         Perspectivas       Possíveis Repercussões 

Promoção dos interesses dos trabalhadores Melhores condições de emprego 

Democracia Maior influência dos trabalhadores nas decisões 

empresariais 

Redução da alienação Maior satisfação dos trabalhadores 

Utilização dos recursos humanos Maior eficácia 

Cooperação e atenuação dos conflitos Menor número de greves 

Solução dos problemas sociais da comunidade Melhoramento dos recursos sociais da comunidade 

Freio à eficácia Menos eficácia 

Inclusão de prerrogativas sociais na empresa Fins da empresa privada 

Responsabilidades sociais da empresa Representação mais equilibrada dos interesses 

Fonte: WALKER, 1974, p. 07  apud  ARANTES, 2000.  
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Sinteticamente, a participação dos empregados nas decisões das empresas, via de regra, pode 

ocorrer de duas formas: em menor escala, quando a decisão versa sobre o seu próprio trabalho 

e de seu grupo e a decisão nas diretrizes da empresa como um todo. Na segunda forma, além 

da decisão sobre o trabalho e sua organização, é concedida aos trabalhadores a possibilidade 

de decidirem também sobre a alocação de recursos, investimentos e destinação do resultado 

destes. 

 

Uma das formas mais difundidas de participação dos empregados nas decisões das empresas é 

a representativa, quando um funcionário compõe o conselho da empresa. Essa forma é 

mundialmente referenciada como company board. Com essa representação, os empregados 

tomam parte nas decisões, que variam desde aquelas que afetam seu trabalho, como também 

as relativas às estratégias da empresa, decisões de obtenção e aplicação de recursos, 

direcionamento de lucros e crescimento. 

 

São, igualmente, exemplos de participação representativa os comitês de empresa e a co-gestão 

na Alemanha. Na co-gestão, há a garantia de que o empregador só poderá tomar certas 

medidas com a anuência do empregado:  �Esta co-participação inclui decisões sobre escolha 

de pessoal, transferências, preenchimentos de vagas, demissões e sobre as jornadas de 

trabalho e descansos.�( ARANTES, 2000, p. 26).   

  

Outra forma de participação é aquela que incide sobre os resultados (no lucro). Essa pode ter 

conexões e ligações diretas com outras formas de participação na empresa, tal como a 

participação nas decisões ou pode apresentar-se como um conjunto de remuneração, 

objetivando o aumento da motivação e do envolvimento dos empregados, bem como forma de 

compartilhar os riscos da empresa. 

 

A substituição da remuneração fixa, por mês ou hora, reconhecida como padrão, por compostos de 

remuneração dimensão vinculada ao desempenho, teve suas origens no pagamento por peça 

produzida e nos prêmios por produtividade muito comuns no início do século XIX. Esse sistema 

diminuiu significativamente com o aumento e sofisticação do trabalho, uma vez que foca a 

realização da tarefa, reforça a cultura individualista, a necessidade de comando e impossibilita o 

desenvolvimento de inovações (ARANTES, 2000, p. 27). 

 

O objetivo das remunerações dimensões, segundo Wood e Picareli é  alinhar e convergir 

esforços para melhorar o desempenho da empresa. A remuneração dimensão pode ser 

subdividida em dois grandes grupos: a participação nos lucros e remuneração por 
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resultados. A primeira refere-se à divisão de resultados globais obtidos pela empresa, 

enquanto a remuneração por resultados tem abrangência menor, relacionando-se com a 

obtenção de metas individuais ou de equipes. 

 

A remuneração por resultados combina a prática de administração participativa com um 

sistema de bônus geralmente fixado pelo empregado ou pelo grupo, ou seja, é estabelecida 

uma fórmula de transformação das metas, previamente fixadas, em bônus. Já a participação 

nos lucros normalmente não está ligada a fórmulas de desempenho individual ou de grupo, e, 

não necessariamente, está vinculada a práticas de administração participativa. O recebimento 

das bonificações pode estar �somente ligado ao resultado final da empresa e uma quantidade 

arbitrária pode ser distribuída também de forma arbitrária, após atingir uma meta de lucro 

anual.�(ARANTES, 2000, p.28). 

 

Arantes enfatiza que: se participativamente estipulada e coletivamente controlada e 

acompanhada, a distribuição de lucros proporciona um aumento de motivação individual e 

recíproca, através do monitoramento coletivo do trabalho, pautado na obtenção de vantagens 

comuns. Ressalta, ainda, que a participação nas decisões sem a obtenção de resultados é falha 

e de difícil construção. Por outro lado, a obtenção de parte  nos resultados, mediante a 

distribuição dos lucros, desacompanhada de envolvimento nas decisões tende a desvirtuar os 

propósitos da participação. 

 

Uma outra modalidade de participação existente é a  participação na propriedade, que se dá 

através de fundo de pensão ou pela participação na propriedade daqueles que efetivamente 

trabalham na empresa. No fundo de pensão o trabalhador tem uma quota de participação da 

empresa durante o tempo trabalhado, mediante a qual tem sua  aposentadoria garantida. Na 

participação da empresa, os trabalhadores podem ser sócios efetivos, acionistas minoritários 

ou portadores de pequenas parcelas de ações. A obtenção de parte da propriedade da empresa 

tende ao reforço da identificação e do comprometimento com a organização e a ampliação da 

participação nos lucros e a redução da participação de terceiros de forma especulativa,  

reforçando o caráter de longo prazo da empresa. 

 

Todas as modalidades de participação até o momento analisadas dizem respeito às relações 

Capital x Trabalho, ainda que, em muitos casos, a participação contribua para minimizar a 

supremacia do primeiro sobre o segundo, tornando mais democráticas as relações de produção 
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e proporcionando ganhos reais (econômicos e políticos) aos trabalhadores. No entanto, no que 

se refere ao escopo desta pesquisa, é a participação total, que se dá no âmbito de 

empreendimentos cujo traço fundamental seja a coletividade dos meios de produção, que  

interessa diretamente e sobre a qual repousa o papel da contabilidade. Portanto, após a 

digressão realizada para serem destacadas as diferenças fundamentais das perspectivas 

teóricas aqui inscritas, no próximo item, retornar-se-á ao centro das discussões que circundam 

o objeto da presente pesquisa, qual seja: a Autogestão, forma própria de administração dos 

chamados Empreendimentos Solidários e base sobre a qual emerge a Contabilidade como 

instrumento e como necessidade.  

 

 

2.5. Autogestão: Modelo de participação total na gestão e princípio da ES 

 

No ambiente da administração, a autogestão pode ser definida como uma forma de 

participação em que a totalidade do capital da empresa pertence aos seus participantes, ou 

seja, os seus trabalhadores, os quais assumem o controle da gestão da empresa. Nesse modelo 

de gestão é o grupo quem determina os objetivos e diretrizes da empresa, sem reverência a 

nenhuma autoridade externa. Na autogestão não existe diferença entre administradores e 

administrados, visto que todos participam e detêm a propriedade do capital da empresa.  

 

Analisando sob um prisma mais amplo que os limites empresariais, compreende-se que a 

conquista dessa forma de gestão, resultou da busca por alternativas à gestão autoritária e 

centralizada. Portanto, está associada a uma antiga reivindicação dos trabalhadores pela 

democratização das estruturas de decisão nas fábricas, ou seja, tem uma vinculação com o 

ideal político da emancipação do trabalhador e com a utopia de uma sociedade mais justa e 

democrática. 

 

Dessa forma, este trabalho compreende a participação na gestão como a base para formação 

da cidadania. Cidadania e participação são conceitos gêmeos, com os quais se define um outro 

conceito: Democracia. Na verdade, há um triângulo conceitual complementar e dependente: 

Democracia � Cidadania � Participação, sobre o qual se inscreve a concepção de atuação da  

contabilidade. Aqui uma aproximação com as orientações teóricas socialistas e com a Teoria 

Democrática é clara, pois, segundo Pateman : 
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A teoria da democracia participativa é construída em torno  da afirmação de que os indivíduos e 

suas instituições não podem ser considerados isoladamente. A existência de instituições 

representativas a nível nacional não basta para a democracia; pois o máximo de participação de 

todas as pessoas, a socialização ou �treinamento social�, precisa ocorrer em outras esferas, de 

modo que as atitudes e qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse 

desenvolvimento ocorre por meio do próprio processo de participação. (PATEMAN, 1992, p.60). 
 

A autora toma a participação como o mecanismo democrático por excelência, a democracia é 

a finalidade pela qual a participação deve se instituir e a finalidade da democracia é o bem 

comum. Esse bem comum não é algo dado, mas construído a partir do processo de educação 

que somente pode existir por meio da participação que, em última instância, se constitui na 

autogestão. A democracia, segundo a autora, pressupõe representação, lideranças, mas ela não 

sobrevive sem a participação dos indivíduos como autores das decisões mais fundamentais 

sob as quais se submeterão às vontades individuais. A participação nos níveis mais inferiores 

da organização social e econômica é uma necessidade inerente à participação nos níveis mais 

altos da política. A participação é, portanto, o meio pelo qual se adquire as habilidades 

técnicas, políticas e emocionais para o exercício democrático que começa no ambiente de 

trabalho ou nos níveis mais elementares de reprodução da vida em sociedade. 

 

Uma leitura dos empreendimentos de economia solidária, à luz da Teoria Democrática, 

portanto, leva a perceber que tais iniciativas não têm uma função somente de �alternativa ao 

desemprego�, mas, se constituem num aprendizado para a Democracia no sentido mais amplo.   

Utilizando a autogestão como método de administração, adquirem estatuto pedagógico no 

qual os cidadãos assumem compromissos e objetivos comuns, tomam decisões, reforçam o 

senso de responsabilidade e estimula maior participação, pelo sentimento de eficácia que suas 

decisões adquirem. Então, uma das motivações da participação é o sentido da eficácia política 

ou o sentido de competência política. Isso é compreendido como o �sentimento de que a ação 

política do indivíduo tem, ou poder ter, um impacto sobre o processo político, ou seja, vale a 

pena cumprir alguns deveres cívicos� (CAMPBELL et al, 1965, p.187 apud PATEMAN, 

1992). E mais: 

 

As pessoas com senso de eficácia política têm mais probabilidade de participar de política do que 

aquelas que carecem desse sentimento, e se descobriu também que subjacente ao senso de eficácia 

política está uma sensação geral de eficiência pessoal, que envolve autoconfiança na relação do 

sujeito com o mundo. As pessoas que se sentem mais eficientes em suas tarefas e desafios 
cotidianos têm mais probabilidade de participar em política. (MILBRATH, 1965, p.59 apud 
PATEMAN, 1992). 
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Desse modo é que a competência para a autogestão ganha importância significativa, pois tais 

empreendimentos findam por apresentar um caráter de múltiplas funções na sociedade 

contemporânea: função econômica, política e cultural. A potencialidade dos empreendimentos 

autogestionários advém de uma condição muito importante, qual seja: a totalidade do capital 

da empresa pertence aos seus participantes e, sendo assim, eles adquirem uma condição social 

de simetria que permite as condições favoráveis à participação, uma vez que as diferenças 

econômicas desaparecem. 
6 

 

Entretanto, é necessário que todas as condições e recursos na área de gestão estejam a serviço 

da eficácia política, a fim de viabilizar decisões coletivas e de fazer com que o fluxo de 

informações seja democraticamente acessado. De forma contrária, num processo de 

autogestão, o domínio assimétrico de informações e assimetria econômica pode interferir 

negativamente no ânimo para a participação, contribuindo para o fracasso das iniciativas de 

empreendimentos solidários. Essa preocupação deve ocupar o centro das atenções de quem 

deseja contribuir para o fortalecimento das alternativas solidárias de autogestão.  

 

Assim, ao se buscar discutir, no âmbito desta pesquisa, a dimesão contábil nos 

empreendimentos solidários e as possíveis demandas dos mesmos à contabilidade, desloca-

se o problema dos estreitos limites contábeis, para procura-se compreender a complexidade 

das relações que determinam tais demandas e, fundamentalmente, busca-se problematizar o 

papel de uma área eminentemente técnica para  colocá-la no marco civilizatório em que, 

claramente, já não concebe a neutralidade da técnica tal qual se propalava no início do 

século XIX.   

 
 
 
 
 
 

                                                
6 Autores vinculados à Teoria Democrática apontam como primeiro obstáculo à participação as grandes diferenças sócio-

econômicas .  Tocqueville, em seu clássico �Democracia na América�, ao indicar as origens que solidificaram a democracia 

norte-americana, busca nas condições socioeconômicas a explicação: �Os emigrantes que vieram estabelecer-se na costa da 

Nova Inglaterra pertenciam todos às classes abastadas da mãe-patria.  Sua reunião no solo americano apresentou, desde a 

origem, o singular fenômeno de uma sociedade em que não havia nem grandes senhores, nem povo, e por assim dizer nem 

pobres nem ricos.� (Tocqueville, 1998, p. 40) 
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2.6. Experiências Internacionais de autogestão: Alemanha, Inglaterra e Yugoslávia. 

 

Antes do Brasil, em vários países já se registravam experiências de autogestão ou co-gestão. 

A experiência pioneira em co-gestão teve início na Alemanha, no final do século XIX com a 

lei de desregulamentação de manufaturas e a lei sobre as comissões de trabalho da indústria 

extrativa. Alicerçada na doutrina social católica, representou um contraponto às idéias 

revolucionárias comunistas do início do século XX. Baseou-se na idéia de que a colaboração 

de classes e a manutenção do equilíbrio político deveriam prevalecer em relação à extinção da 

propriedade privada. Defendia o trabalho integrativo como forma de desenvolvimento das 

empresas e da sociedade. Em muitos casos, na co-gestão, há a garantia de que o empregador 

só poderá tomar certas medidas com a anuência do empregado:  �Esta co-participação inclui 

decisões sobre escolha de pessoal, transferências, preenchimentos de vagas, demissões e sobre 

as jornadas de trabalho e descansos.�(ARANTES, 2000, p. 26).   

 

Na antiga Yugoslávia, conforme alguns pesquisadores, tais como Dunlop ( 1958 ) e Vanek 

(1963), a autogestão apresentou sua melhor tipificação. O sistema Iugoslavo foi o 

resultado de uma lei de 1950, a qual determinou que as empresas fossem administradas 

pelos trabalhadores, coletivamente. Embora, desde então, tenha sido alterada diversas 

vezes, recentemente ainda representava a base do sistema econômico yugoslavo, o qual 

era fundamentado no trabalho coletivo, constituído por empresas administradas pelos 

trabalhadores e que cujo resultado final era dividido entre todos os membros. 

 

A constituição Yugoslava, revisada em 1963, descrevia em seu artigo 6 que o sistema 

econômico do país seria uma comunidade de trabalho voluntário, com os meios de 

produção pertencentes a todos e a produção e distribuição também gerenciadas por todos.  

Em geral, o conjunto de trabalhadores era quem estruturava a administração das empresas 

em dois principais alicerces: na eleição de gestores e no estabelecimento de 

procedimentos de administração e controle. Eram os trabalhadores quem escolhiam 

diretamente, em eleições secretas, um grupo denominado de Conselho de Trabalhadores, 

cujo número de membros variava entre 15 e 120, dependendo do tamanho da empresa. O 

papel do Conselho de Trabalhadores correspondia ao papel  de proprietários nas empresas 

tradicionais. Dessa forma, eram-lhes atribuídas as seguintes responsabilidades: exame  e 

aprovação de programas periódicos da empresa, que incluiam planos de produção, 
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finanças e investimentos, política de preços, marketing e de distribuição de dividendos aos 

trabalhadores. Ele também elegia entre seus membros, um grupo de três a onze pessoas 

que compunham o Conselho de Gestão da empresa, cuja atribuição era responder  pelo 

funcionamento eficiente da entidade, como também era responsável por preparar 

relatórios para o Conselho de Trabalhadores. 

 

O gerente geral do empreendimento, por sua vez, não era membro do Conselho de 

Trabalhadores, mas, sim, indicado conjuntamente pelo Conselho de Trabalhadores e pela 

municipalidade onde a empresa se estabelecia. Era um funcionário responsável por liderar 

o processo gerencial e implementar os planos definidos pelo Conselho de Gestão. O seu 

salário e suas atribuições eram definidos pelo Conselho de Trabalhadores.    

 

Com toda essa organização, a Yugoslávia representava um sistema estruturado de 

autogestão. Hoje, não se pode afirmar que essa estrutura permaneça, uma vez que não se 

teve acesso a bibliografias que relatassem a situação da autogestão após as mudanças 

políticas ocorridas nesse país.  

 

Em outros países, como Espanha, também registra-se a presença de experiências 

autogestionárias bem-sucedidas, tais como o complexo de Mondragón. Um conglomerado 

de cooperativas que diversificaram suas atividades e hoje é exemplo contundente de como  

a autogestão pode conduzir à viabilidade econômica e que ES nem sempre é sinônimo de 

pequeno empreendimento. 

 

Em muitos outros países observam-se também participações representativas nas decisões das 

empresas, embora de maneira menos regulamentada que na Alemanha. Os comitês de 

empresas são bastante comuns na Europa, como os Comité d�Entreprise na França, o Labour 

Management Joint Committee na Inglaterra e os Jurados de Empresa na Espanha. No Brasil, 

representação similar encontra-se geralmente na indústria, através das comissões de fábrica, 

as quais consistem em agremiações de funcionários, com o objetivo de participações mais 

efetivas nas decisões das empresas. 

 

Na Inglaterra, além de formas participativas de gestão há a presença de um movimento 

equivalente à Economia Solidária, denominado Participatory Economy (Parecon). Os 
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componentes institucionais e centrais de organização do Parecon, descritos por Michael 

Albert ( 2003) são:  

 

Posse coletiva dos meios de produção; 
Conselhos de trabalhadores e de consumidores como principais corpos de tomada de 

decisão; 
Trabalhadores têm um média diária de trabalho em complexos equilibrados 
Remuneração para o esforço e sacrifício 
Participação planejada e autogestão econômica. (MICHAELS, 2003, p.84 apud 

FOTOPOULOS, 2004, p.3) 
 

Assim como a ES no Brasil, a Parecon representa uma visão alternativa de organização 

econômica e política da sociedade, baseado na autogestão. A Parecon, segundo  Wetzel 

(2006, p. 3) será a base de construção de uma sociedade em que os povos podem controlar 

suas  vidas e as indústrias onde trabalham.  Para ele, a autogestão deve se espalhar para 

todas as organizações de trabalhadores e estes exerceram o controle direto das 

organizações da produção social e da sociedade. Os defensores da Parecon advogam a tese 

de uma outra organização política diferente do Estado, uma vez que o consideram como 

um patrimônio da elite. Nesta visão, sua estrutura hierárquica separa-o do controle eficaz 

pela massa dos povos. 

   

 

2.7. Gargalos e críticas à Economia Solidária e Autogestão 

 

Em busca da ampliação da compreensão da ES e autogestão, a seguir, são apresentados os 

diversos gargalos e críticas imputadas a esse segmento. Primeiramente, serão abordados os 

gargalos ou entraves da ES.  

 

O Ministério do Trabalho e Emprego, através do trabalho de mapeamento dos 

empreendimentos solidários, levantou uma série de dificuldades enfrentadas pelos 

Empreendimentos de Economia Solidária (EES). Conforme MTE (2006, p.46): 

 

[...] constata-se que 61% dos EES afirmaram ter dificuldades na comercialização, 49% para acesso 

à crédito e 27% não tiveram acesso a acompanhamento, apoio ou assistência técnica. A região 

norte está acima da média nacional em todos os itens (68% comercialização, 54% crédito e 34% 

apoio ou assistência). A região nordeste destaca-se pela dificuldade de crédito (58% dos EES) e a 

região centro-oeste  pelo não acesso a apoio ou assistência técnica ( 35%). 
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O gráfico 1, ilustra os desafios enfrentados pelos Empreendimentos de ES: 

 

  

 

Gráfico 1- Dificuldades dos EES Brasil e regiões 

Fonte: site : www.mte.gov.br/Empregador/EconomiaSolidaria/Conteudo/ATLAS_PARTE_4.pdf 
 

Portanto, há um longo caminho a percorrer em direção à superação desses gargalos. 

Muitas soluções podem ser apontadas no que diz respeito à dificuldade de crédito, mas a 

principal perpassa pela implementação de políticas públicas de financiamento à ES, o que 

já vem sendo realizado pelo atual governo federal e alguns governos estaduais. Entretanto, 

ainda é necessário ampliar a escala de atendimentos a esses empreendimentos. No que diz 

respeito às dificuldades de comercialização e de acompanhamento, além de ações do 

governo, o problema faz um convite às áreas de conhecimento voltadas a negócios, 

principalmente a contabilidade, no sentido de seu envolvimento com esse segmento 

econômico e social. 

 

Passando, nesse momento, às críticas direcionadas à ES e autogestão, é importante 

destacar o posicionamento dos autores Assman e Mo Sung (2003), os quais direcionam 

diversos questionamentos e ponderações à ES. Uma delas diz respeito à operacionalidade 

da ES. A partir de resgates de trechos de obras de autores expressivos da Economia 

Solidária, destacam pontos de contradição e incongruência de seus princípios e propostas: 

Eis os trechos: 

 

A idéia básica é, mediante a solidariedade entre produtores autônomos de todos os tamanhos e 

tipos, assegurar a cada um mercado para seus produtos e uma variedade de economias 
externas, de financiamento, e ainda a orientação técnica, legal, contábil, etc. 
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Dadas as dificuldades, a solidariedade é a solução racional: um conjunto de produtores 

autônomos se organiza para trocar seus produtos entre si, o que dá a todos e a cada um, uma 

maneira de escoar a produção sem ser de imediato aniquilado pela superioridade dos que já 

estão estabelecidos. (SINGER, 2002, p.99-100  apud ASSMAN e MO SUNG 2003, p 143.) 
 

Na primeira questão levantada, apontam para os limites de operacionalização da proposta. 

Baseiam-se na visão de que a solidariedade da ES não é realidade em todas as empresas e 

grupos da sociedade, mas  entre os produtores autônomos, pequenas e microempresas que 

�não conseguiriam sobreviver à concorrência das médias e grandes empresas sem essa 

relação de solidariedade. Portanto, é uma proposta de viabilização de um tipo de economia 

convivendo com a economia capitalista de mercado� (ASSMAN e MO SUNG, 2003, 

p.143). 

 

Assim, a realidade da solidariedade só existiria no interior da ES e entre suas empresas 

que adotassem a autogestão e não em toda sociedade, ou seja, a solidariedade não 

substituiria a relação de concorrência nas demais empresas.  Dessa forma, os autores 

concluem que  a Economia Solidária não propõe o fim do mercado caracterizado pela 

concorrência, mas sim a criação e a manutenção de um mercado para os empreendimentos 

autogestionários. E a manutenção de relações de mercado significa também a continuidade 

da concorrência entre os agentes econômicos.  

 

Nessa perspectiva, segundo os autores, haveria uma frustração daqueles que defendem 

uma sociedade harmoniosa, justa e solidária, ou seja, aqueles que � não percebem ou não 

querem aceitar a tensão inevitável entre os desejos/utopias e as necessárias 

institucionalizações na sociedade, não aceitam essa visão de Economia Solidária.� 

(ASSMAN e MO SUNG, 2003, p.143). 

 

Um outro ponto levantado pelos autores, emerge do trecho de uma obra de Paul Singer7 no 

qual ele afirma que a proposta de ES é menos inconsistente do que a economia capitalista 

porque coloca, aberta e diretamente, a solidariedade como princípio organizador da 

economia social em lugar da competição, embora não visualize o fim da concorrência no 

campo da economia e também nas relações sociais.  

 

                                                
7 SINGER, Paul. Desafio à solidariedade. In: GUIMARAES, Gonçalves, p.63-79  
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A questão colocada aqui é a seguinte: É possível organizar uma sociedade ou uma 

economia social só com um princípio? Para essa questão, perguntam se não seria 

aconselhável pensar em mais de um princípio organizador da economia e da sociedade.  

Sentenciam que os neoliberalistas pretendem fazer da competição o único princípio 

organizador da sociedade. Por outro lado, os marxistas tentaram fazer do planejamento 

centralizado o único princípio e hoje, �surgem muitos grupos que querem fazer do 

conceito de solidariedade o único princípio organizador.�(ASSMAN e MO SUNG, 2003, 

p.152). Princípios de organização social, como argumentam, deveriam servir para 

articular, de maneira eficiente e sustentável, a garantia da produção e distribuição de bens 

e serviços para a ampla maioria e a totalidade dos membros da sociedade. 

 

Em relação à possibilidade de expandir a ES a nível global, Assman e Mo Sung fazem um 

outro questionamento: Se a economia solidária conseguir atingir dimensões tais que possa 

competir com o grande capital continuará mantendo as características de solidariedade que 

é possível quando se está em uma escala pequena? 

 

Mesmo considerando que não há elementos para se dar uma resposta definitiva, uma vez 

que a situação nunca ocorreu, antecipam-se afirmando que a economia solidária em 

grande escala não manterá as mesmas características. Isso porque, �quando um sistema, 

ou uma rede cresce muito em escala, surgem novas propriedades no sistema que 

modificam as suas características de funcionamento�. (ASSMAN e MO SUNG, 2003, 

p.145). 

 

O Parecon também apresenta vários pontos nevrálgicos, na visão de seus críticos. Assim 

como na ES, a crítica também reside na impossibilidade desta se apresentar enquanto 

modelo de organização social. Segundo Fotopoulos (2004, p.01), �Parecon é 

simplesmente um modelo econômico para uma economia alternativa e como tal não 

caracteriza instituições sociais políticas, culturais mais amplas.� Dessa forma, considera  

Parecon incompatível com uma organização de estado, tendo em vista que:  

 

Dada a natureza de Parecon como puramente um modelo econômico, não está surpreendendo 

que os atores principais nela são determinados pelo campo econômico. Assim, o conceito do 

cidadão falta completamente no modelo do Parecon e é substituído preferivelmente por 
trabalhadores e por consumidores. (FOTOPAULO, 2004, p.02) 
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Por fim sentencia que o modelo Parecon  não tem a capacidade de fixar  as pré-condições 

institucionais requeridas para a criação de um novo modelo de organização social, a qual 

integraria a sociedade com os aspectos econômicos, políticos  e naturais. Não pode fixar a 

integração da sociedade com a economia porque não pode interferir na liberdade da 

escolha dos cidadãos somente como produtores e consumidores, tendo em vista que estes 

irão preocupar-se exclusivamente com o planejamento e alocação dos recursos escassos.  

A integração com a política não se daria porque a unidade básica de exame e decisão  na 

Parecon não é o cidadão mas os trabalhadores e conselho de consumidores. Dessa forma, 

os cidadãos estariam alijados do processo decisório. Por último o Parecon não pode 

integrar com a natureza porque objetiva o crescimento econômico dentro do sistema de 

mercado e não trata os problemas ecológicos como um problema externo maior que requer 

uma mudança radical no modo de vida e nos valores. 

 

Sem negligenciar esses questionamentos à Economia Solidária e reconhecendo que a 

autogestão não é o único caminho para a construção de um novo modelo de organização 

social e de Estado, este trabalho os concebem como importantes instrumentos da 

democracia. Corroborando com Pateman, a autogestão praticada nos empreendimentos 

solidários é um exercício de cidadania. A autogestão propicia o desenvolvimento da 

eficácia política e esta capacita para a participação política em níveis cada vez mais 

amplos da sociedade. Dessa forma, a autogestão nos empreendimentos tem a 

potencialidade de capacitar os atores sociais para intervir no Estado e reinventar uma nova 

governabilidade, baseada na democracia e controle social. 
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3 CONTABILIDADE E AUTOGESTÃO 

 

As categorias teóricas apresentadas ajudarão a responder às questões de pesquisa, trazendo 

para a reflexão as implicações que tais conceitos encerram, seja para os empreendimentos 

solidários, como para repensar a contabilidade de modo que ela possa melhor servir aos 

princípios de fortalecimento da cidadania, da democracia e de uma sociedade mais justa, para 

a qual a contabilidade não pode se omitir sob o pretexto da neutralidade técnica. 

 

Dessa forma, concebe-se a contabilidade imbricada pelo conceito de Participação em que a 

Democracia é o fim e se constitui como processo educativo em seu sentido mais amplo. E 

tendo como pano de fundo a democracia, percebe-se a Economia Solidária  como um espaço 

público de vivência da solidariedade e no qual se requisita o desempendo do papel essencial 

da contabilidade.  

 

Nesse contexto, cabe indagar e compreender o envolvimento da contabilidade, através de seus 

instrumentos e profissionais. Com o pressuposto da essencialidade do envolvimento e de 

diálogo da área contábil com esses empreendimentos autogestionários, resgatam-se 

novamente as questões-chaves desta pesquisa, as quais são: 

  

1. Como a informação contábil é empregada nos empreendimentos  autogestionários? 

 

2. Quais os desafios e demandas suscitados em cada um dos aspectos da dimensão 

contábil nos processos de autogestão? 

 

À luz desses questionamentos, nesse capítulo, far-se-á uma reflexão sobre o papel da 

contabilidade e levantar-se-ão trabalhos anteriores que abordaram essa relação contabilidade �

autogestão.  
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3.1. Função social da contabilidade  

 

Para ajudar a responder às perguntas que orientam esta pesquisa, buscar-se-á expor a 

importância da contabilidade como instrumento de gestão (informação; planejamento e 

tomada de decisão), no qual se apóiam todos os empreendimentos de caráter econômico.   

 

Primeiramente, é necessário destacar que nenhuma entidade jurídica, seja pública ou 

privada, consegue prescindir da informação contábil. Na área pública, ela é instrumento 

indispensável de democracia e do planejamento, sem a qual a verificação da execução do 

orçamento público e o controle dos gastos públicos fica impossibilitada.  

 

Vaz (2002, p.271), ressaltando o papel da informação na administração pública, diz que:  

�[...] a informação é um direito de cidadania.� Afirma, ainda, que uma reformulação da 

gestão pública municipal necessariamente passa por um redirecionamento do 

funcionamento dos órgãos públicos municipais para o fornecimento de informações à 

sociedade civil, �abrindo as �caixas pretas� da informação, como o orçamento público e os 

grandes projetos de intervenção para o entendimento por parte da sociedade [...]� ( 

VAZ,2002, p. 271). 

 

 Na área privada, os últimos escândalos financeiros envolvendo grandes empresas como a 

Word.com e Enron, ambas incorrendo na manipulação das informações contábeis, 

revelaram o poder desse instrumento que se utilizado sem princípios ou controle social, 

pode conferir ganhos a alguns em detrimento do prejuízo de muitos. 

 

Portanto, cada vez mais se evidencia seu inexorável papel social, seu vínculo intrínseco 

com a democracia e a cidadania e, conseqüentemente sua importância, seja no âmbito 

público ou privado. A contabilidade não tem finalidade em si mesma, tem destinatários 

certos, são usuários diversos que a utilizam como instrumento ou caminho para atingir 

seus objetivos, sejam eles econômicos, filantrópicos ou sociais.  Conforme o FASB8, em 

relato de Hendriksen e Van Breda (1999, p.92), a finalidade da informação contábil é a 

seguinte: 

 

                                                
8  Financial Accounting Standards Board 
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A  divulgação financeira deve fornecer informações que sejam úteis para investidores e 

credores atuais e em potencial, bem como para outros usuários que visem a tomada racional 

de decisões de investimento, crédito e outras semelhantes. As informações devem ser 

compreensíveis aos que possuem uma noção razoável dos negócio e das atividades 

econômicas e estejam dispostos a estudar as  informações com diligência razoável. 
A divulgação financeira deve proporcionar informação que ajude investidores, credores e 

outros usuários, presentes e em potencial, a avaliar os volumes, a distribuição no tempo e a 

incerteza de possíveis fluxos de caixa em termos de dividendos ou juros, e os resultados da 

venda, do resgate e do vencimento de títulos ou empréstimos. Como os fluxos de caixa de 

investidores e credores estão relacionados aos fluxos de caixa da empresa, a divulgação 

financeira deve proporcionar informações que ajudem investidores, credores e outros a avaliar 

os volumes, a distribuição no tempo e a incerteza das possíveis entradas líquidas futuras de 
caixa da empresa. 
A divulgação financeira deve fornecer informações sobre os recursos econômicos de uma 

empresa, os direitos sobre esses recursos ( obrigações da empresa em termos de transferência 

de recursos a outras entidades e a participação dos proprietários), bem como os efeitos de 

transações, eventos e circunstãncia que alterem seus recursos e os direitos sobre tais recursos.  
 

Salienta-se, nesse texto, a determinação de que a informação financeira proporcionada 

pela contabilidade seja compreensível aos usuários e útil à tomada de decisões econômica 

e financeira da atividade. Entretanto, discutir a utilidade da informação implica também 

compreender o tipo de informação necessária a cada usuário, fato que remete à reflexão 

sobre os padrões de informações emitidos pela contabilidade aos vários tipos de usuários.  

 

Hoje os modelos de informações (demonstrações financeiras) estão estruturados de forma 

a atender grupos mais ou menos homogêneos de usuários, isto é, há uma padronização de 

informações usadas por todos os usuários. Conforme argumenta o FASB e AICPA9 sobre 

essa estrutura: �[...] os  diversos usuários  possuem o bastante em comum para que um 

conjunto de demonstrações de finalidades genéricas seja  suficiente.�(FASB,1999, p.94) 

 

Entretanto, reconhecem a consistência dos argumentos em favor de relatórios de 

finalidades específicas. Segundo análise dos autores, cada um dos usuários da 

contabilidade poderia ter objetivos diferentes em termos de informações financeiras, pois 

há divergências entre os grupos e dentro de cada grupo. Por exemplo, sabe-se que os 

administradores de empresas menores, juntamente com seus auditores, sentem que o 

processo de fixação de padrões está direcionado aos objetivos das empresas de maior  

porte. O mesmo ocorre com muitos administradores de organizações sem fins lucrativos, 

os quais acham que o processo de fixação de padrões é direcionado aos objetivos de 

organizações com fins lucrativos. Dessa forma, analisam que: 

 

                                                
9  American Institute of Certifierd Public Accoutants 
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Esta variedade de pontos de vista aponta para a conveniência da apresentação de relatórios 

diferentes, para usuários distintos, ou para um volume considerável  de informação, grande 

parte do qual poderia ser irrelevante para qualquer usuário específico. ( FASB, 1999,. p. 94) 

 

Entretanto, para que haja a possibilidade de informações específicas para cada usuário, 

primeiramente, é preciso selecionar a informação relevante para constar nos modelos de 

predição e tomada de decisão dos usuários. �Talvez seja possível determinar que modelos 

de tomada de decisão estão sendo utilizados, descobrindo como os usuários efetivamente 

tomam decisões e de que informações necessitam.� (FASB, 1999, p.94)  

 

Ainda dentro dessa discussão sobre as necessidades de informação por parte do usuário,  

os autores enfatizam a relevância de se considerarem as características ou propriedades 

que devem ter as informações para que se tornem úteis para a tomada de decisões. 

Primeiramente, chamam a atenção para a distinção entre qualidades de informação 

específicas para usuários e específicas para decisões.  

 

Na primeira classe, estão relacionadas as qualidades concernentes ao usuário (tipo de 

usuário). Por exemplo, uma determinada informação para alguns usuários pode ser 

irrelevante por já terem domínio dela, enquanto que para outros é relevantes. Dessa forma,  

deve se levar em conta  a natureza do usuário, esse é um fator determinante para a decisão 

a respeito da informação a ser divulgada. 

 

Uma outra característica destacada é a oportunidade da informação, que independe do 

usuário, pois todos desejam informações oportunas, portanto, é uma propriedade 

específica para decisões. Realizadas essas distinções, a seguir, são relacionadas as 

características qualitativas das informações propostas pelo AICPA, relatadas pelos autores 

já mencionados: 

 

a) Benefícios e custos 

A informação deve proporcionar benefícios superiores a seu custo. A divulgação da 

informação financeira deve ser  útil para a tomada de decisões.  A utilidade é função de 

duas  características: a relevância  e a confiabilidade. 

 

 

a.1)  Relevância 
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A informação é relevante quando é pertinente à questão que está sendo analisada.  A 

análise da pertinência pode ser de três maneiras: afetando metas, afetando a compreensão 

e afetando decisões, conforme mostra o quadro 4. Para o FASB, relevância para decisões é 

definida como a capacidade que a informação teria de �fazer diferença� numa decisão. 

 

Essa diferença, mencionada pelo FASB, seria conseguida ajudando os usuários a fazer 

predições sobre o resultado de eventos passados, presentes e futuros, ou confirmar ou 

corrigir expectativas anteriores, ou seja , quando a informação tem valor preditivo e valor 

como feedeback. 

 

Quadro 4- Relevância da Informação 

 
 

Relevância para metas 

Alcançada quando a informação permite que as 

metas dos usuários sejam atingidas. 
Determinação difícil quando as metas são subjetivas 

 
 

Relevância semântica 

Alcançada quando o destinatário da informação 

compreende o significado pretendido da informação 

divulgada. 
Um pré-requisito essencial, mas não um objetivo 

primordial 
 

Relevância para tomada de decisões 
Alcançada quando a informação facilita a tomada de 

decisões pelos usuários.  
Este é o objetivo primordial para o FASB 

Fonte: Hendriksen e Van Breda ( 1999, p.97) 

 

a.2) Confiabilidade 

A qualidade da informação que garante que ela seja razoavelmente livre de viés e 

represente fielmente o que visa representar. Segundo o FASB, a confiabilidade é função 

de : a) fidelidade de representação; b) verificabilidade; c) neutralidade. 

 

Segundo a fidelidade de representação as informações devem representar fielmente os 

fenômenos que pretende representar. Já a verificabilidade, pressupõe a ausência de 

avaliação subjetiva e viés pessoal. O FASB definiu a verificabilidade, como a capacidade 

de assegurar, por meio do consenso entre mensuradores, que a informação representa o 

que se destina a representar, ou que o método de mensuração foi utilizado sem erro ou 

viés. Por último, a neutralidade quer dizer que não há viés na direção de um resultado 

predeterminado. O objetivo é não permitir que os padrões sejam utilizados para alcançar 

alguma meta econômica ou política específica. 

 

b) Comparabilidade 
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A utilidade da informação é significativamente ampliada quando é apresentada de maneira 

que permita comparar uma entidade com outra ou a mesma entidade em períodos 

seguintes. Dessa forma, a comparabilidade pode ser definida como a qualidade da 

informação que permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois 

conjuntos de fenômenos econômicos. A comparabilidade depende de dois aspectos: a 

uniformidade e a consistência 

 

b.1) Uniformidade  

Subentende que eventos iguais são representados de maneira idêntica. A uniformidade 

pode ser definida como a qualidade das informações possuir características 

suficientemente parecidas para tornar as comparações apropriadas. 

 

b.2).Consistência 

Têm sido referidos como o uso dos mesmos procedimentos contábeis por uma dada 

empresa ou entidade contábil de um período a outro e o uso de conceitos e procedimentos 

de mensurações semelhantes para itens afins nas demonstrações de uma empresa, num 

dado período.  

 

c) Materialidade 

É uma característica geral e assemelha-se ao conceito de relevância. A relevância implica 

na apresentação de toda informação que possa ajudar na predição dos tipos de informação 

exigidos pelos processos de tomada de decisão, ou que possam ajudar diretamente na 

tomada de decisões. O conceito de materialidade também pode estar associado à 

significância de mudanças de valor, correções de erros em relatórios anteriores etc. Essas 

mudanças e correções deverão ser consideradas como possuidoras de materialidade se 

forem grandes o suficiente ou importantes para influenciar as decisões dos usuários de 

relatórios financeiros. 

 

Ainda, sobre a validade e utilidade da informação contábil para a tomada de decisões 

gerenciais, Dias (1991) sentencia que a contabilidade acrescenta poucas informações 

importantes para o gerenciamento das organizações. Segundo ele, isso se deve ao fato de 

que a contabilidade tem orientado esforços para o desenvolvimento de técnicas, expressas 

pelas convenções e princípios de contabilidade que visavam restringir a possibilidade de 

manipulação dos dados. Entretanto, esse comportamento produz relatórios que não 
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exprimem a realidade econômica da empresa, prejudicando os usuários internos e externos 

à empresa. 

 

Essa situação se agrava com a presença de outro fator: a legislação fiscal. Interessada em 

produzir resultados tributáveis, impõe outros procedimentos prejudiciais à utilização dos 

sistemas de informações contábeis para fins gerenciais. 

 

Como alternativa ao problema colocado, o autor diz que:  

 

Os gestores poderiam se sentir plenamente satisfeitos e envolvidos com um sistema que além 

de lhes fornecer as informações dinâmicas, necessárias para suas atuações no cotidiano, lhes 
proporcionasse condições de conhecer melhor a empresa, e sua posição diante dos objetivos 

estabelecidos. Poderiam conhecer melhores as próprias deficiências e potencialidades de suas 

áreas, permitindo-lhes decisões mais precisas, com conseqüente melhoria de eficiência e  

melhor grau de atingimento de seus objetivos. (DIAS, 1991, p.61)  
 

Salienta, ainda, que, numa administração participativa, em que os gestores interferem em 

todo o processo de gestão, que vai desde o planejamento estratégico até a execução, o 

sistema deve oferecer-lhe informações correspondentes a todo esse ciclo, as quais 

abrangem as referentes ao ambiente econômico, passando pelas previsões orçamentárias, 

pelo sistema de programação, e sistema de apoio à gestão de execução, até a apuração de 

resultados e avaliação de desempenhos. �O sistema de informações deve estar voltado 

para o futuro, indicando tendências e permitindo comparações com o passado. Deve 

possibilitar a avaliação de evolução da organização e comparações com desempenhos 

desejados.� (DIAS,1991 p.79). 

 

O sistema de informações deve conter, portanto, uma estrutura de indicadores que 

mantenham os gestores informados a respeito das condições de eficácia da organização de 

modo a permitir decisões que alcancem os objetivos propostos. Poderiam ser adotados os 

seguintes indicadores: a) de curto prazo: produção, eficiência, satisfação; b) médio prazo: 

adaptabilidade, desenvolvimento, c) medidas de longo prazo: referem-se à capacidade de 

sobreviver. 
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Diante das necessidades de informações expostas, o autor percebe o sistema de 

informação para a gestão econômica (GECON
10), administrado por uma controladoria11, 

como alternativas às demandas gerenciais. Segundo o autor, esse sistema funciona  de 

maneira integrada com o processo de gestão e tem por objetivo assegurar informações 

relevantes para a tomada de decisões. 

 

Esse sistema de informações atende às necessidades  de cada etapa do processo de gestão, 

por meio de subsistemas específicos que possam induzir os gestores a decisões corretas. A 

seguir a relação das etapas com seus respectivos subsistemas de informações: 

a) Planejamento estratégico; 

b) Planejamento operacional/ Sistema de orçamentos 

c) Programação/ Sistema de programação 

d) Execução/sistema de simulação e 

e) Controle. 

 

Não é foco deste trabalho detalhar cada etapa ou subsistema, importa perceber que cada  

uma dessas etapas do processo de gestão deve �ser atendida pelo sistema de informação 

gerencial com informações oportunas, corretas, confiáveis, com a periodicidade necessária 

para viabilizar a tomada eficaz de decisões por parte dos gestores da organização.� ( 

CATELLI et al, 2001, p. 146). 

 

Conforme os autores, o sistema de informação para a gestão econômica contempla, entre 

outros, os seguintes aspectos: 

 

a) É estruturado sob conceito de banco de dados: Plano de contas; plano de áreas de 

responsabilidade/ Centro de Resultados; Contabilidade Gerencial e Contabilidade 

Societária; 

 

                                                
10 O modelo GECON estrutura-se com base em um entendimento da missão da empresa, do conjunto de crenças 

e valores da organização, da estrutura organizacional, da realidade operacional e das características dos gestores 

empresariais[...] o modelo orienta uma seqüência de etapas do processo de gestão empresarial e materializa os 

diversos impactos dos subsistemas empresariais nos sistema de informações gerenciais com soluções em 

processamento de dados. ( CATELLI, 2001, p.31).,  
11 Órgão administrativo da empresa responsável pela disseminação de conhecimento, modelagem e implantação 

de sistemas de informações. ( ALMEIDA et al,2001, p.343)  
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b) As informações e relatórios atendem os conceitos e o modelo de decisão dos 

usuários: Modelo de Informação com base no modelo de decisão e mensuração; 

 

c) A mensuração das transações é efetuada com a utilização de conceitos econômicos: 

valor de mercado; reconhecimento da receita pela produção dos bens e serviços; 

preço de transferência; custo de oportunidade; equivalência de capitais; 

 

d) Aos recursos e produtos/serviços das atividades são atribuídos, respectivamente, 

custos e receitas com base em valor de mercado: Preço de transferência; Preço e 

Custos correntes.  

 

Ressaltam, ainda, que: 

 

O sistema de informação para a gestão econômica é o conjunto de subsistemas de pré-
orçamentação, orçamentos, custos e contabilidade, que reflete as decisões tomadas por ocasião do 

planejamento em termos monetários e, posteriormente, confronta os resultados reais com os 

planejados, possibilitando então as ações de controle. ( CATELLI et al , p.148) 
 

A partir das considerações sobre esse sistema de informações, conclui-se que nele há a 

interação tão almejada, entre a contabilidade tradicional (financeira) e as demandas 

informacionais de gestão. Portanto, é possível conceber instrumentos contábeis que 

produzam informações adequadas aos diversos usuários, atendendo suas demandas de 

gestão. 

 

Transpondo a discussão para o campo da autogestão, pode-se considerar, a partir de todos 

os elementos levantados no capítulo 2, que a Economia Solidária consiste em um usuário 

de natureza diferenciada dos demais, tendo em vista seu duplo aspecto: econômico e 

social, para a qual seria conveniente e necessário questionar quais são suas demandas ou 

que tipos de informações seriam úteis à gestão, com vistas à consecução e  

sustentabilidade econômica do empreendimento. Com base nesse diagnóstico, poder-se-ia 

construir modelos informativos específicos e apropriados às demandas desses novos 

usuários. 

 

Em relação à qualidade ou características que as informações contábeis devem possuir 

para que contribuam na tomada de decisões, pode-se observar que todas as características 

apontadas devem ser levadas em conta,  na perspectiva de construir os referidos relatórios. 
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No que diz respeito à qualidade das informações conforme o usuário, reflete-se que  esses 

modelos de informações a serem construídos devem considerar a realidade social dos 

trabalhadores dos empreendimentos autogestionários, pois eles têm aspectos 

socioeconômicos diferenciados dos administradores convencionais, principalmente quanto 

à escolaridade. Normalmente não possuem alto grau de conhecimento formal, nem 

tampouco, conhecimento sobre a contabilidade e gestão. Dessa forma, a informação 

contábil deve ser traduzida  através de uma linguagem  apropriada e acessível. 

 

Em relação ao modelo de gestão analisado (GECON), percebe-se que este talvez seja um 

referencial para a construção de  sistemas de informações que se adeqüem às demandas  

da autogestão. Considerando que a autogestão implica em participação de todos os 

trabalhadores no processo de gestão, há que se pensar em um sistema de informação 

equivalente ao GECON que propicie o monitoramento e avaliação das ações 

administrativas de áreas ou divisões do empreendimento, nas várias etapas do processo de 

gestão, a fim de buscar o melhor resultado coletivo e para que as execuções reflitam o 

planejamento realizado conjuntamente.   

 

Continuando a reflexão sobre uma contabilidade apropriada à autogestão, analisar-se-á, a 

seguir, à luz de alguns trabalhos, as especificidades de informações suscitadas por esse 

modelo de gestão.  

 

 

3.2. Instrumentos contábeis  x  demandas da autogestão 

 

No Brasil, os estudos, na área contábil, que abordam a questão da autogestão são recentes.  

Dentre os trabalhos verificados cabe destacar o estudo desenvolvido por Valdir Michels 

(1995). Em sua dissertação, analisa a importância da contabilidade como sistema de 

informações no auxílio à autogestão. 

 

Um dos aspectos relevantes levantados em seu trabalho é a análise do disclosure das 

cooperativas (a evidenciação das informações). À luz de Hendriksen e Moonitzs, aponta as 

questões necessárias à definição do tipo de informação a ser fornecida ao usuário, a saber: 
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a) Para quem a informação contábil é revelada? 

b) Qual o objetivo da informação? 

c) Que quantidade de informação deveria ser revelada? 

d) Como a informação deveria ser revelada? 

e) Quando a informação deveria ser revelada? 

 

Para essas questões realiza as seguintes análises: 

1- Para quem - Há necessidade de identificar cada tipo de usuário das informações, a fim de 

definir o tipo de informação.  A linguagem deve ser adaptada ao nível de conhecimento do  

usuário. 

 

2- Qual o objetivo - A necessidade para identificar o propósito para que a informação seja 

revelada, pode ser vista considerando-se a exigência de que a informação seja pertinente. Uma 

informação pode ser pertinente para determinado objetivo e não ser necessariamente relevante 

para outro propósito. Por isso é importante definir claramente o objetivo da informação. 

 

3- Que Quantidade � �A quantidade deve ser apropriada pra não haver enganos nem 

engodos.� (MICHAELS, 1995, p. 42).  O ideal seria que os próprios usuários determinassem 

a quantidade adequada de informações. Essas também devem ser honestas e revelar todas as 

informações relevantes. 

 

4- Como- A informação é adequada quando expressa de forma tal que os usuários possam 

facilmente interpretá-la. As informações devem ser organizadas de forma lógica, concatenada 

e coerente. 

 

5-Quando � Há a necessidade de se manter um canal de comunicação entre a cooperativa e 

seus associados, propiciando informações �sobre os fatos importantes da gestão [...] os jornais 

mantidos pelas cooperativas poderiam publicar balancetes mensais com informações 

importantes.� (MICHAELS, 1995, p. 47). 

 

O autor, também, aborda questões relativas às práticas adotadas pelas cooperativas e que 

geram distorções nos resultados das demonstrações financeiras. Argumenta que isso ocorre 
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devido à falta de normas para a elaboração das demonstrações contábeis, o que dificulta a 

comparação das demonstrações contábeis das diversas cooperativas. Cada cooperativa adota 

metodologias diferenciadas para mensuração de eventos econômicos próprios deste setor de 

atividade.  

 

Conclui seu trabalho ressaltando que, para que os associados da cooperativa possam exercer a 

autogestão de seu empreendimento, é necessário que a contabilidade das cooperativas seja 

aprimorada nos seguintes aspectos (MICHAELS, 1995, p. 109):   

 

a) As demonstrações contábeis devem ser estruturadas de tal forma que possam ser 

interpretadas pelos principais usuários: os associados da cooperativa. A contabilidade deve ser 

um importante sistema de informações entre a cooperativa e seus associados. 

 

b) A utilização das demonstrações contábeis enriquecidas com gráficos e tabelas 

comparativas deve ter seu uso recomendado. 

 

c) A utilização de jornais, mantidos pelas cooperativas, deve ser um veículo de 

informações, com divulgação de balancetes mensais, expressos em linguagem ao nível de 

conhecimento dos associados. 

 

d) As informações contábeis devem ser detalhadas de tal forma que os principais eventos 

econômicos, responsáveis por impactos sobre a situação econômico-financeira, tanto positivos 

como negativos, sejam informados aos associados. Faz-se necessário que seja informado 

quais dos eventos econômicos foram fruto de decisões internas da cooperativa e quais 

ocorreram independentemente da gestão interna, mas sim por políticas governamentais, 

fatores climáticos ou fatos internacionais. 

 

e) As práticas contábeis deveriam ser normatizadas ou por órgão que tenha poder para tal 

ou incluídas nos estatutos da cooperativa. Isso permitiria comparações entre as demonstrações  

referentes a diversos exercícios. 

 

f) Os conceitos quanto à qualidade das informações, proposto por Hendriksen, deveriam 

ser observados, isto é, as informações deveriam ser adequadas, honestas e totais. 
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Quanto ao financiamento das atividades, observa que as cooperativas necessitam incrementar 

o suprimento de recursos financeiros próprios. Enfatiza que precisam encontrar a chave para 

atingir o equilíbrio financeiro, a fim de que possa obter rentabilidade positiva e manter a 

competitividade. E por fim, diante dessas necessidades, ressalta o papel preponderante da 

contabilidade enquanto sistema de informações  imprescindível às cooperativas. 

 

Em outro estudo, Almeida e Dantas (2005), sugerem que os empreendimentos solidários 

constituem um novo grupo de usuários e levantam algumas possíveis demandas, assim, 

organizadas: 

1-Novos modelos de Informações que: 

 Propiciem a gestão democrática; 

 Subsidiem a autogestão; 

 Gerem informações mais próximas da realidade dos 

empreendimentos/empreendedores; 

 Produzam indicadores sociais; 

 Expressem as transações em rede; 

 Tenham uma linguagem adequada ao tipo de empreendimento/empreendedor. 

 

2-Um novo perfil de contador: 

 Sensível aos problemas sociais; 

 Com ampla visão econômica; 

 Com capacidade gerencial; 

 Articulador (boas relações humanas); 

 Educador (�ensine a pescar�). 

 

3-Uma nova Formação: 

 Multidisciplinar (psicologia, economia etc.); 

 Novas metodologias de Ensino; 

 Introdução de novas disciplinas (línguas, cooperativismo, educação popular etc.); 

 Envolvimento em pesquisa e extensão. 

 
Destaque-se, também, a análise dos autores sobre a insuficiência do aparato contábil hoje 

disponível à ES, sobre o qual fazem a seguinte observação: 
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 Se não fossem as peculiaridades próprias dos Empreendimentos de Economia Solidária e 

principalmente de seus empreendedores, poder-se-ia dizer que em termos de atendimento contábil 

nada mais seria necessário, além dos recursos já atualmente disponíveis no escopo da 

contabilidade das Cooperativas e da contabilidade Societária. ( ALMEIDA e DANTAS, 2005, p. 

08) 

   

No caso das cooperativas, lembram que são reguladas pelo NBC T 10.8 do Conselho 

Federal de Contabilidade, que reza sobre aspectos de escrituração contábil e define sobre a 

elaboração dos Relatórios e Demonstrações. 

 

Já as empresas autogestionárias, constituídas em forma de sociedades, são orientadas pela 

contabilidade societária nos moldes previstos na Lei das Sociedades Anônimas 6.404/76, que 

no artigo 177,  determina que a escrituração deve ser feita seguindo-se os preceitos da Lei das 

Sociedades por Ações e os princípios de contabilidade geralmente aceitos e conforme 

orientado no Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações ( ÌUDICIBUS et al, 2003, 

p.29), �o conjunto de informações que deve ser divulgado por uma sociedade, representando 

sua �prestação de contas� abrange o Relatório de Administração, as Demonstrações Contábeis 

e as Notas Explicativas...�. Considerando as seguintes Demonstrações Contábeis: 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado do Exercício; 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 Demonstração do Valor Adicionado. 

 

Entretanto, os autores ressaltam que esse aparato contábil, não satisfaz plenamente as 

necessidades informacionais dos empreendimentos. Dessa forma, realizam uma investigação 

cujo objetivo foi analisar a possibilidade de criação e adaptação de novos sistemas contábeis  

às peculiaridades da ES.  Indicam algumas alternativas básicas �em estado bem indefinido 

ainda, mas que se instrumentalizam para reflexão�.  Ressaltam que �se profundamente 

estudados e testados� (ALMEIDA e DANTAS, 2005, p.10),  poderão ser aplicados no 

segmento da ES, os seguintes modelos: 
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a)Contabilidade Orçamentária 

Trata-se de um estudo sobre a aplicação da Contabilidade Orçamentária no setor privado 

realizado pelo docente da FEA/USP, Valmor Slomski. Embora ainda em estágio embrionário, 

a pesquisa aponta para a possibilidade de utilização desse procedimento pela ES.  Conforme 

Slomski (2003), a contabilidade baseada no sistema orçamentário evidencia as origens dos 

recursos e suas aplicações, demonstra os créditos orçamentários vigentes, a despesa 

orçamentária empenhada e a despesa orçamentária realizada, à conta dos créditos 

orçamentários e, ainda, as dotações orçamentárias disponíveis. 

 

Da forma como se estrutura atende a aspectos de escrituração, demonstração, análise e 

informações dos empreendimentos da ES, desde a origem do planejamento das atividades do 

negócio até a concretização ou realização dessas atividades. Pode ser dada ênfase ao estudo, 

análise e divulgação das variações (orçado versus realizado), com possibilidade de indicações 

de correção de rumos quando necessário, identificando e valorizando a execução das 

atividades por área de responsabilidade.  

 
A exigência da elaboração e contabilização do orçamento em entidades da ES, além do 

atendimento aos  aspectos normais do negócio, como planejamento e gerenciamento, também 

teria a natureza educadora, uma vez que requer o  envolvimento de todos e o 

comprometimento das diversas áreas com o resultado, pois os executores das diversas 

atividades do empreendimento ou os envolvidos no processo são também seus proprietários 

(investidores). 

 

Ressaltam que a sistemática de funcionamento contábil deve estar fundamentada, a partir de 

uma planificação contábil. O plano de contas abaixo, elaborado por. Slomski, é fruto do 

desenvolvimento da teoria e sistema de contabilidade orçamentária para entidades do Terceiro 

Setor, cuja estrutura básica é a seguinte: 
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Quadro 5- Contabilidade orçamentária 

GRUPOS TÍTULO DO GRUPO 

1 ATIVO 

2 PASSIVO 

3 PATRIMÔNIO SOCIAL 

4 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 

5 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 

5.1 RECEITAS  ORDINÁRIAS 

5.2 RECEITAS POR PROJETOS                                                               

6 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

6.1 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

6.2 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

6.3 ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

6.4 ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS 

9.9 RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS 

         Fonte:  Adaptado de Plano de Contas de Slomski (material não publicado) 

Os autores observam que a proposta de planificação tem utilidade para registro do orçamento, 

como também para a realização das atividades da organização e planejamento da autogestão. 

Atende, também, a aspectos de controle de gerenciamento e, igualmente, funciona como 

indicador de destinação das apropriações. 

 

Concluem que esse pode ser um instrumento passível de utilização pela ES, pela 

potencialidade de possibilitar a socialização do controle de todo o processo de gestão. 

 

b) Contabilidade por Fundos 

Utilizada amplamente nos EUA, tem como característica principal a segregação contábil dos 

recursos designados para atender fins específicos. Olak (2000) 

define a contabilidade por fundos como um importante instrumento de controle das ações dos 

gestores, ante os recursos que lhes são confiados para atender propósitos específicos, segundo 

restrições impostas internamente ou externamente. A contabilidade por fundos divide os 
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recursos da instituição em três categorias distintas: a) fundos irrestritos: podem ser utilizados 

para qualquer finalidade; b) fundos internamente restritos: quando sua restrição é definida 

internamente;  c) fundos externamente restritos: quando as restrições são feitas por agentes 

externos. 

 

O argumento utilizado pelos autores, de perspectiva de utilização pela ES, passa pela 

compreensão de que �é possível nortear as ações das diversas áreas da entidade através da 

segregação dos recursos definidos pelo coletivo. Assim, torna-se mais fácil verificar se tais 

definições ou restrições foram cumpridas� (ALMEIDA e DANTAS, 2005, p. 12).  

 

Entretanto, chamam a atenção para as limitações do modelo, uma vez que as restrições 

impostas podem tornar-se obstáculos à gestão, tendo em vista a dinâmica das atividades 

empresariais. Portanto, a aplicação desse sistema contábil exige estudos e adaptações. 

 

 c) Apuração Gerencial do Resultado Econômico 

A Mensuração do Resultado Econômico
12,  conforme Slomski (2003), fundamenta-se no 

conceito de custo de oportunidade, o qual permite mensurar os serviços prestados (receita 

econômica), o trabalho voluntário e outras despesas incorridas e assumidas por terceiros.  

 
Com base nesse fundamento, os autores Almeida e Dantas (2005) argumentam sobre a 

possibilidade de utilização desse instrumento gerencial  pela ES, à medida que leva em conta 

fatores desconsiderados pela contabilidade tradicional, tais como o custo de oportunidade. 

Sabe-se que, via de regra, os empreendimentos solidários não prescindem das entidades de 

apoio, cuja estrutura coloca à sua disposição  recursos materiais, humanos e financeiros. Essas 

contribuições são realizadas de maneira voluntária até que o negócio se sustente. Portanto, 

esses valores não computados, como assessoria contábil, administrativa, financeira, 

tecnológica, poderiam  compor o resultado econômico da entidade, tal como acontece nas 

entidade do terceiro setor. 

 

Salientam que, transcendendo o próprio empreendimento,  se poderia pensar em mensurações 

ou indicadores sociais que levassem em conta o custo de oportunidade de várias atividades 

realizadas pela empresa, substituindo ações implementadas pelo governo. Um exemplo, 

poderia levantar o custo social da inserção do  desempregado no mercado, ou seja, a 

                                                
12 Forma de mensuração, inspirada no modelo GECON, visto anteriormente. 
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quantificação dos benefícios que o Estado e a sociedade obtêm com este empreendimento, 

somente pela oferta de postos de trabalho.  Assim poderia ser feito com todos os benefícios 

alcançados pelo empreendimento, tais como: a educação dos trabalhadores, o provimento de 

plano de saúde, as ações de preservação do meio ambiente, os projetos envolvendo a 

comunidade local etc. Para os autores, esse mecanismo gerencial se bem explorado, pode ser 

um instrumento de expressão da dinâmica econômica e social da economia solidária.  

 

Portanto, os estudos analisados apresentam convergência quando reconhecem as demandas 

específicas dos empreendimentos autogestionários e a insuficiente resposta que a 

contabilidade tem dado a estas organizações, também apontam para a necessidade de 

aprofundamento de pesquisas sobre o tema.  Percebe-se, igualmente, que há uma preocupação 

nos  trabalhos com a busca de novos processos e modelos de mensuração, demonstração e 

divulgação de informações, os quais sejam apropriados às  reais necessidades desses usuários 

da contabilidade. 

 
Desse modo, a investigação empírica, pretendeu continuar o caminho trilhado por alguns 

pesquisadores da área contábil. Preocupou-se em aprofundar a compreensão da dimensão 

contábil nos empreendimentos solidários, como também levantar novas demandas ou 

confirmar as necessidades já detectadas desses novos usuários que se formam num contexto 

social de desemprego e marginalização do mercado de trabalho. Como novos usuários 

desafiam a contabilidade a também dar sua contribuição, por meio de seu envolvimento, na 

busca  de alternativas de atuação da contabilidade junto à autogestão em seus diversos 

aspectos.   
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4 ESTUDO DE CASO � COOPRAM� RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1. Relato do estudo de caso 

 

No capítulo 1, mais precisamente, no tópico referente à metodologia, foi traçado o caminho 

que seria trilhado pela pesquisa,  o qual compreendia um conjunto de informações tais como: 

métodos de abordagem e procedimentos, técnicas de coleta de dados e planejamento do caso. 

Nesse momento, passa-se a pormenorizar e relatar as etapas e atividades que constituíram a 

investigação empírica deste trabalho. 

 

Para melhor visualização do trabalho, pode-se dividir as atividades executadas em diversos 

momentos: 

 

1º momento: Contatos iniciais  

Essa fase foi caracterizada pelos contatos com diretores da entidade de apoio (ANTEAG) e 

conversas com a pretendida unidade de estudo, a COOPRAM. Na ocasião foi repassada a 

ambas entidades (COOPRAM e ANTEAG) uma cópia do protocolo de pesquisa do estudo de 

caso. Esses contatos iniciaram em fevereiro de 2006 e culminaram com a autorização para a 

realização da pesquisa (apêndice 02).  

  

2º momento: Preparação para o trabalho de campo 

Após a liberação da unidade para realização da pesquisa de campo, foi a vez da etapa de 

confecção dos vários instrumentos para a coleta de dados, cujos principais produtos foram: 

roteiro de entrevistas para cooperados (apêndice 03); roteiro de entrevista para contadores ( 

apêndice 04); roteiro de entrevista para diretores ( apêndice 05), roteiro de entrevista para 

especialistas (apêndice 06). 

 

3º momento: Coleta de dados 

Essa etapa processou-se durante os meses de junho e julho, momento em que se procedeu, 

efetivamente, à coleta de dados. Como mencionado no cap. I, os instrumentos utilizados 

foram: entrevistas, registros em arquivos e observação direta. No caso das entrevistas, elas 

foram segregadas por grupos de entrevistados, ficando, assim,  distribuídas: 

 



 76

Grupo 1- cooperados: 04 entrevistados 

Grupo 2- contadores: 02  entrevistados 

Grupo 3- especialistas: 02 entrevistados 

 

Os registros em arquivos e as observações diretas foram possibilitadas pelas inúmeras visitas 

realizadas a COOPRAM, no mesmo período. 

  

4º momento: Sistematização dos dados 

O processo de sistematização dos dados ocorreu no final de julho e no mês de agosto. A partir 

de um banco de dados eletrônico referente a cada entrevista, somadas às informações das 

outras fontes, transformaram-se dados em informações estratificadas por grupos e dimensões.   

 

5º momento: Análises e conclusões 

Nessa etapa final, as informações sistematizadas foram analisadas à luz das questões 

propostas, das hipóteses formuladas e da revisão teórica.  

 

Concluído o relato do processo da pesquisa empírica, nos próximos itens, passa-se a 

transcrever os resultados da pesquisa, compostos, inicialmente,  por descrições da realidade 

encontrada e, em seguida, pela compreensão e análise de vários aspectos da relação 

contabilidade e autogestão. 

 

 

4.2. Histórico e descrição da unidade de estudo 

 

A COOPRAM- Cooperativa de Produção de Artes Metálicas, situada hoje no Município de 

Embu das Artes- SP, é um empreendimento autogestionário, nascido em 2000. A entidade 

surgiu da união de profissionais, antigos funcionários de uma empresa metalúrgica falida que 

assumiram sua recuperação. Alguns funcionários, principalmente a força de trabalho mais 

intelectual, não se submetendo ao risco do negócio, procuraram nova colocação no mercado. 

 

Aqueles que acreditaram, enfrentaram os desafios da gestão de uma cooperativa. Hoje a 

COOPRAM conta com, aproximadamente, 80 funcionários, sendo a maior parte lotada na 

área produtiva. Também conta com profissionais qualificados na área de projetos de produto 
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especiais, os quais atendem a encomendas específicas de clientes.  

No início de suas atividades, sua sede situava-se no Município de Osasco/SP, mudando-se, 

recentemente, para o Município de Embú das Artes, também no Estado de São Paulo.  

 

A cooperativa é especializada na conformação e beneficiamento de aço, alumínio e inox, 

cujos produtos principais são quiosques e máscaras para salas de auto-atendimento, caixas 

eletrônicos, caixas para medidor de gás e hidrômetros, esquadrias de aço galvanizado, 

luminosos de identificação visual (totem), caixilhos em geral, batentes, guarda corpos, 

corrimão, portas acústicas, caixas metálicas, forros, divisórias e revestimentos de aço 

galvanizado, inox e alumínio, entre outros produtos em aço e alumínio encomendados por 

clientes diversos tais como: shoppings, metrôs etc.  A figura 2, ilustra alguns dos produtos da 

COOPRAM: 
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Figura  nº 02 -  Alguns produtos da COOPRAM 

Fonte: site: http:// www.coopram.com.br/ 
 

A cooperativa atende a todo o território nacional e possui uma diversificada carteira de 

clientes. Eis alguns de seus clientes:  

 

Associação Brasileira de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias -  São Paulo /SP ; 

Construtora OAS Ltda. -São Paulo / SP; Rossi Residencial - São Paulo/SP; ECIA � Irmãos 

Araújo Engenharia e Comercio S/A - Rio de Janeiro / RJ; Construtora Bathaus Ltda. - Tupã / 

SP ; Tec Sul Engenharia Ltda. -  São Jose dos Campos/SP; Vexillum Construções e 

Empreendimentos Ltda. - Pq. Industrial - Campina Grande do Sul/PR; Carvalho Hosken S/A 

� Engenharia e Construções -Rio de Janeiro / RJ; Autoban 

Jundiaí � SP; Construtora Norberto Odebrechet S/A - Rodovia Rio Santos; Metro � cia. 

Metropolitano de São Paulo - Linha Norte Sul; Construtora Apia - Belo Horizonte/MG; 

Construtora Croma - São Paulo /SP; Escala Construções e Empreendimentos Ltda.- São 

Paulo/SP; Tecnicorp � Engenharia e Construções Ltda. - São Paulo / SP; Construtora 

Liderança Ltda. � São Paulo / SP; Evolução Empreendimentos Imobiliários Ltda. � São 

Paulo/ SP; Schahin Engenharia Ltda.- São Paulo/SP; Elofer Construções e Empreendimentos 

Ltda. - Pinhais � PR; Constroen Construções e Engenharia Ltda. -Araçatuba/SP; Infa 

incorporadora Ltda. -  Pinheiros / SP; Comercial Construtora PPR Ltda. - São Paulo/SP;  

Empreendimentos Imobiliários Estelar Ltda. - São Paulo / SP; Construtora CPD Ltda. - São 

http://
http://www.coopram.com.br/
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Paulo/SP. Associação de Construção Para Mutirão do Jardim Celeste 

São Paulo/SP; Associação Boa Esperança -São Paulo/SP; Associação de Construção por 

Mutirão Novo Horizonte  � São Paulo/SP; Copromo � Associação por Moradia de Osasco  � 

Osasco/SP 

 

 

4.3. Informações sobre a entidade de apoio 

 

A COOPRAM tem sido acompanhada por uma das redes nacionais de apoio, as quais  

também são denominadas de incubadoras de empreendimentos. São essas entidades que, 

tradicionalmente, orientam os empreendimentos solidários nos mais diversos aspectos, desde 

a capacitação para a gestão até aspectos mais subjetivos da vivência no empreendimento, tais 

como: relações interpessoais, assimilação de valores humanos, entre outros. 

 

No caso da COOPRAM, a entidade que dá o suporte necessário às suas ações e promove a 

apropriação do conhecimento nas diversas áreas do negócio é a ANTEAG- Associação 

Nacional das Empresas Autogeridas e de Participação Acionária. 

 

Fazendo um breve histórico da entidade, relata-se que a ANTEAG nasceu da iniciativa dos 

próprios trabalhadores que assumiram a gestão de empresas diante da situação de falência e 

desemprego. Desde 1991, a ANTEAG teve contato com mais de 700 empresas em situação 

falimentar e passou a trabalhar com muitas delas no sentido de desenvolver a autogestão. 

Hoje, acompanha empresas de produção industrial e de serviços nas cinco regiões do país, 

representando mais de 32 mil postos de trabalho nos seguintes setores: têxtil, agroindústria, 

alimentação, couro, calçados, metalúrgico, mineração, serviços, confecção, plástico, coleta 

seletiva, cerâmica, mobiliário, papel e papelão, vidro e cristal, tinta, borracha e artesanato.  Os 

objetivos que norteiam a ação da ANTEAG são:  

  

- Recuperar e manter trabalho e renda através da participação e controle coletivo dos 

trabalhadores sobre as atividades produtivas; 

- Organizar e representar nacionalmente os trabalhadores e as empresas de autogestão; 

- Promover autogestão como alternativa econômica e social; 
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- Resgatar o trabalho em sua dimensão humana como alternativa à precarização e ao 

desemprego estrutural. 

 

No que diz respeito à área de gestão e contabilidade, uma das principais formas de 

contribuição da ANTEAG a seus �incubados� é a promoção de cursos no próprio 

empreendimento ou nas sedes da entidade, localizadas nos principais estados do país, ora 

executando esses cursos com seu próprio pessoal, ora pleiteando capacitação a órgãos 

governamentais. 

 

 

4.4. Descrição da organização contábil da COOPRAM 

 

A partir das observações e análises dos documentos, constatou-se que os resultados 

econômicos e financeiros da entidade são apresentados pelos instrumentos tradicionais da 

contabilidade, centrando nas demonstrações: Balanço Patrimonial e Demonstração do 

Resultado do Exercício da cooperativa. Esses relatórios são disponibilizados para os 

cooperados nas Assembléias Gerais Ordinárias, os quais também são afixados no mural para 

visualização e consulta.  

 

Não são confeccionados outros relatórios gerenciais de resultados. Semanalmente, a diretoria 

se reúne para discutir as finanças e utilizam um relatório produzido pelo setor financeiro, o 

qual contém informações sobre o fluxo de recursos, contas a pagar e receber.  

 

Não há um sistema informatizado de apuração de custos ou relatórios detalhados sobre eles. A 

confecção dos preços dos produtos é baseada em um cálculo estimativo dos gastos da 

entidade, para o qual é utilizado um fator matemático tabelado para cada item de produto e 

construído a partir de outros elementos de despesas que incluem alguns gastos administrativos 

e frete. No caso de produtos sob encomenda, é calculado um orçamento e sobre o valor 

orçado também se aplica o mesmo fator matemático.  

 

A contabilidade é terceirizada, ficando a cargo de um escritório de contabilidade localizado 

no mesmo Município. Mensalmente é remetido ao escritório, o movimento de caixa, 

confeccionado pelos cooperados do setor financeiro. O retorno desses dados convertidos em 
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demonstrações contábeis, não é realizado dentro de um período possível de aproveitar as 

informações para a tomada de decisões. Em suma, a informação contábil não é sistematizada 

ou organizada de modo que possa contribuir com o processo de gestão. 

 

No que diz respeito à apropriação dos conhecimentos em contabilidade, ela é propiciada, 

principalmente, por cursos de formação em gestão, promovidos, em geral, pela entidade de 

apoio, como já mencionado.  

 

 

4.5. Análise dos Resultados 

 

A análise realizada foi segmentada em diversos aspectos da dimensão contábil nos processos 

de autogestão. Entretanto, na prática, percebeu-se que esses aspectos não são estanques, ou 

seja, eles se inter-relacionam, às vezes ocorrendo a situação em que um aspecto é fator 

determinante de outro. Têm-se, também, a consciência de que outros fatores importantes à 

compreensão e ao desvelamento do fenômeno não estão aqui incluídos. Dessa forma, longe de 

esgotar as respostas às questões propostas, buscou-se fazer um exercício de reflexão sobre a 

realidade captada pelas várias evidências. 

 

 Após essas observações, relata-se a análise dos aspectos da dimensão contábil, representados 

pelas seis dimensões. Esses resultados foram sistematizados em quadros, os quais traçam um 

paralelo entre a realidade encontrada e a realidade esperada. A realidade encontrada diz 

respeito ao quadro atual de cada aspecto, desenhado pelo ponto de vista dos três grupos de 

entrevistados e reafirmado pelas observações e registro em arquivos. Por outro lado, no 

quadro da realidade esperada, encontram-se a realidade desejada e/ou elementos e pistas para 

alcançar essa situação ideal. Assim, as análises são produto das constatações dos grupos 

enriquecidos pelos resgates dos conceitos teóricos e a bibliografia sobre o tema.    

 

Passa-se, então, a apresentar a análise dos resultados. 
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4.5.1 Forma de comunicação 

Nessa dimensão, procurou-se avaliar os instrumentos de comunicação que a entidade utiliza 

para divulgar seus resultados econômicos e financeiros. Verificou-se a capacidade de a 

contabilidade captar e refletir a complexidade das relações inclusas no processo de 

autogestão, tais como: o orçamento elaborado coletivamente, a execução e controles 

compartilhados, enfim, foi avaliada a adequação dos relatórios, demonstrações e outros 

instrumentos da contabilidade às necessidades próprias dos empreendimentos solidários.  

 

Quadro 6- Forma de comunicação 

Grupo      Realidade Encontrada 

           ( o que é) 

Realidade Esperada 

( o que deveria ser) 

              

 

Cooperados 

Baseia-se nos instrumentos 
tradicionais; 

Pouca compreensão dos 

instrumentos; 
Acessíveis aos cooperados; 
Apresentados nas assembléias 

 

              

Especialistas 

 

Insuficiência do Balanço anual 

enquanto instrumento de 
comunicação 

              

 

Contadores 

 

 
Contabilidade financeira tem 

limitações. 
Insuficiência do Balanço   
 
 

 
Maior tempo de exposição 

das demonstrações; 
 
Mais detalhamentos da 

realidade do 
empreendimento; 

 
Mais instrumentos de 

informações; 
 
Criação de instrumentos de 

informações permanentes; 
 
Criação de instrumentos de 

avaliação e monitoramento 

 

Conforme demonstra o quadro 6, em geral, os cooperados não questionaram sobre os 

instrumentos tradicionais de comunicação dos resultados econômicos e financeiros, 

constituídos principalmente pelo Balanço e DRE. Afirmaram que essas demonstrações são 

acessíveis na entidade. Entretanto, não há muita procura por parte deles em virtude das 

dificuldades de compreensão.  

 

Na percepção dos especialistas, o Balanço anual, principal forma de comunicação das 

informações utilizadas, pelos empreendimentos, é insuficiente para manter o trabalhador 

informado, havendo a necessidade de instrumentos que propiciem o monitoramento 

permanente do negócio. 
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Os contadores entrevistados também apontaram para a insuficiência do Balanço enquanto 

única forma de comunicação. Conforme trecho da fala de um de seus representantes:  

 

Uma assembléia não pode se limitar a apresentar Balanço. Balanço tem que ter, mas é uma das 

demonstrações. Você tem que mostrar outros lados. Como é que permanentemente o cooperado 

acompanha o desenvolvimento da cooperativa?O Balanço é uma informação anual. Quais são as 

outras informações periódicas para que se faça um monitoramento, uma avaliação daquele 

empreendimento[...] então eu tenho que ter um instrumento e espaço pra discutir [...] 
 

Um dos contadores ainda destaca a limitação da contabilidade financeira e a necessidade de 

utilização da contabilidade gerencial e outros instrumentos apropriados à ES. Em suas 
palavras:  

 

[...] se você tem na contabilidade financeira, contabilidade mais formal, algumas limitações, a 

gente pode construir uma contabilidade gerencial, hoje você tem uma contabilidade social, o 

Balanço Social, você tem ferramentas... esse é o papel do profissional [...] 
 

Portanto, no que tange à forma de comunicação das informações disponibilizadas pela 

contabilidade, as evidências empíricas somam-se às análises dos autores que percebem  os 

empreendimentos autogestionários como um novo um grupo de usuários da contabilidade e 

para os quais são necessários novos instrumentos contábeis. Resgatando a reflexão realizada 

no capítulo 3, à luz de Hendriksen e Van Breda ( 1999), sobre a implementação de relatórios 

padronizados ou específicos a cada grupos de usuários, os autores  Almeida e Dantas (2005) 

sugerem que os novos usuários deveriam possuir relatórios específicos em detrimento da 

padronização de relatórios a diversos grupos.   

 

Michaels (1995) argumenta que a confecção dos relatórios deve atender a alguns pré-

requisitos a fim de contemplar as demandas reais de informação dos usuários. Para tanto, seria 

necessário responder às seguintes perguntas: Qual o objetivo da informação?Para quem é a 

informação?; Que quantidade é necessária? Como deve ser a informação? Quando a 

informação é necessária?  Com base nas respostas dadas a essas perguntas, o autor reconhece 

a natureza peculiar dos empreendimentos autogestionários e suas necessidades específicas.  

 

Em relação à situação desejável ou esperada, na visão dos cooperados, as demonstrações 

deveriam fornecer mais detalhes da situação socioeconômica e ficar mais tempo exposta, 

conforme revelam os trechos a seguir: 

 

[...] deveria ficar mais tempo exposto, à disposição dos cooperados e com mais detalhes e ser 

mais bem explicado [...] 
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[...] você pode fazer uma planilha maior e mostrar em mais detalhes o que está acontecendo 

atualmente[...] 
 

Essas observações reforçam o estudo feito por Michaels (1999). Em sua opinião as 

demonstrações contábeis devem ser estruturadas de tal forma que possam ser interpretadas 

pelos principais usuários: os associados da cooperativa. Para ele, a contabilidade deve ser um 

importante sistema de informações entre a cooperativa e seus associados e para tanto, 

recomenda a utilização das demonstrações contábeis enriquecidas com gráficos e tabelas 

comparativas. Ressalta, ainda, que as informações contábeis devem ser detalhadas de tal 

forma que os principais eventos econômicos, responsáveis por impactos na situação 

econômico-financeira, tanto positivos como negativos, sejam informados aos associados e 

também sejam informados quais dos eventos econômicos foram fruto de decisões internas da 

cooperativa e quais ocorreram independentes da gestão interna, mas, sim, por políticas 

governamentais, fatores climáticos ou fatos internacionais. 

 

Logo, neste aspecto, concluiu-se que há demandas no sentido de propiciar a utilização e 

assimilação dos instrumentos existentes pelos trabalhadores da ES bem como de criação de 

novos relatórios específicos para esses usuários, em oposição à implementação de relatórios 

padronizados a todos os usuários. 

 

 

4.5.2 Conteúdo da informação 

O conteúdo diz respeito à informação contábil em si. Nesse aspecto, verificou-se a pertinência 

da linguagem das várias formas de comunicação da informação contábil, aos usuários da ES. 

Mais especificamente, nesse aspecto buscou-se perceber se a linguagem da contabilidade é 

facilmente compreendida pelos trabalhadores, tendo em vista o conhecimento já consolidado 

de que uma grande parte dos trabalhadores da ES tem um baixo grau de educação formal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 85

 
Quadro 7- Conteúdo da informação 

 

Grupo 

    Realidade Encontrada 

              (o que é) 

Realidade Esperada 

(o que deveria ser) 

              

 

Cooperados 

Linguagem complicada 
Calam-se diante da 

incompreensão dos termos. 
Incompreensão causa 

desinteresse. 
 

              

Especialistas 

 

Linguagem difícil 

             

Contadores 

 

 
Linguagem técnica, codificada 
 

 
Trabalhadores da ES devem  

apropriar-se da linguagem 
contábil; 

 
Linguagem contábil deve 

aproximar-se da linguagem 
coloquial; 

 
Linguagem simples e objetiva 

 

Como revela o quadro 7, apesar de serem acessíveis, há um desinteresse pelos relatórios uma 

vez que a linguagem não é inteligível aos cooperados. O grau de escolaridade do grupo de 

cooperados, normalmente, é baixo e a estrutura dos relatórios baseia-se em uma linguagem 

técnica, formal, o que dificulta o seu entendimento. Conforme mostram trechos da fala de  

cooperados: 

 

[...] porque normalmente no relatório no balanço, a gente tenta olhar mais no final, quanto que deu 

e quanto que não deu. Fica mais fácil, né. Eu não sei por que eles complicam [...]  a gente sempre 
ficava voando, com medo até de ... então vem o ativo, passivo. Tá aqui o ativo, passivo. Muita 

gente cala...que nem... que será que bixiga é isso aí? 
 

Também na visão dos contadores e especialistas entrevistados, a linguagem dos relatórios é de 

difícil compreensão para os trabalhadores, pois é uma linguagem de contadores, ou seja, é 

uma linguagem formal, técnica. Nas palavras de um contador: �...A linguagem contábil é uma 

linguagem codificada. É uma linguagem que usa códigos e convenções. Ela não é uma 

linguagem do cotidiano das pessoas...� 

 

Os entrevistados, de uma forma geral, sugerem uma linguagem adequada à realidade dos 

trabalhadores da ES. Para isso é necessária a criação de novos instrumentos de comunicação, 

os quais contenham uma linguagem simples e compreensível, conforme expressam algumas 

falas: 
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[...] então, talvez uma coisa mais simples pra maioria simples. Olha, dá dando lucro.... olha, isso 

aqui nós vamos gastar pra isso..... A contabilidade é interessante, mas pro povão, acho que ajudava 

bem! Aí  você já podia parar de muitos comentários. Olha, tá assim, assim, assim,  no real, mas no 

real.... não pra iludir agente [...] 
 

[...] então nós temos duas questões: ou nós vamos ter uma linguagem que aproxime dessa 

linguagem coloquial, ou seja, essa linguagem de Balanço é uma linguagem de contadores. Então, 

tem dois movimentos: ou os trabalhadores da ES se apropriam da linguagem dos contadores ou  os 
contadores buscam uma linguagem com os trabalhadores da ES. Acho que tem que ter um 
encontro aí... Não é ficar usando apelidos para falar a mesma coisa. Eu digo formas de 

comunicação [...] 
 

 

Os apontamentos dos grupos não contraria a hipótese inicialmente aventada sobre a 

dificuldade de compreensão da linguagem dos relatórios contábeis por parte dos 

trabalhadores. Essa hipótese baseou-se na realidade socioeconômica dos trabalhadores 

retratada no cap. 2. Conforme mostraram Singer (2000) e demais autores, a baixa escolaridade 

dos trabalhadores advém de sua situação de exclusão social. A ES é constituída em sua 

maioria por trabalhadores vítimas do desemprego estrutural provocado, em grande parte, pela 

globalização a qual acarretou a reestruturação produtiva e mudanças no mercado de trabalho. 

Esses trabalhadores dispensados de seus postos de trabalho e não apresentando formação 

suficiente para nova colocação, viram na ES uma alternativa de reingresso no mercado de 

trabalho e de inclusão social.  

 

Assim, com baixa escolaridade e não acostumados à linguagem de negócio, os termos 

contábeis soam estranhos aos trabalhadores. Dessa forma, a adaptação da linguagem dos 

relatórios contábeis à realidade dos trabalhadores é uma outra demanda concreta que os 

empreendimentos de ES remete à contabilidade.  

 

 

4.5.3 Utilidade da informação 

A avaliação da utilidade da informação diz respeito à importância e utilidade dada à 

contabilidade. Também se procurou avaliar a utilização da informação contábil em todos os 

processos da gestão, de forma que ela, efetivamente, seja supridora de informações 

necessárias à autogestão, ou seja, auxiliar no processo de tomada de decisões coletivas e na 

gestão democrática. 
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Quadro 8 - Utilidade da informação 

Grupo                      Realidade Encontrada 

                          ( o que é) 

Realidade Esperada 

( o que deveria ser) 

              

 

 

   Cooperados 

Contabilidade como sinônimo de confiança entre 

os trabalhadores; 
Organização contábil influi na motivação e 

tranqüilidade;  
Contabilidade instrumento de transparência; 
Percepção da influência da organização contábil 

sobre os resultados; 
Consciência da necessidade de apropriação da 

contabilidade; 
 

              

 

   Especialistas 

 

Falta de domínio das técnicas são lacunas nos 

empreendimentos, em uma primeira fase; 
Em segunda fase, usam técnicas p/ 

desenvolvimento do empreendimento; 
Utilização de técnicas contábeis como condição à 

viabilidade econômica; 
 

              

    

   Contadores 

 

 

 
Informação contábil gera confiança e autonomia 
Formadores têm visão da contabilidade como 

algo chato, dispensável, controle burocrático; 
Contabilidade é instrumental necessário a todas 

as áreas do empreendimento; 
Não utilização dos instrumentos em decorrência 

da não apropriação do conhecimento; 
Resistência à superação da segregação: trabalhar  
     ( trabalhadores) e pensar (administradores). 
 

 
Superação da visão 

tradicional da contabilidade 
para o fisco e controle 
burocrático; 

 
Formadores assumir a 

contabilidade como questão 

fundamental; 
 
Apropriação de conhecimento 

contábil pelos trabalhadores; 
 
Criação de instrumentos 

contábeis que gere 

informações atualizadas e 

permanentes sobre a gestão; 
 
Utilização das técnicas 

contábeis em todos os 

processos de gestão; 
 
Trabalhadores devem possuir 

a cultura do registro. 
 
 

 

Na visão de um dos cooperados, conforme mostra o quadro 8, a contabilidade tem grande 

importância, porque é um instrumento de transparência e de desenvolvimento econômico do 

empreendimento. Um outro motivo destacado pelos trabalhadores é sua vinculação com a 

confiança que deve existir na relação entre os cooperados. Para eles, uma boa organização 

contábil propicia a tranqüilidade no trabalho e motivação, conforme relatam algumas falas: 

 

[...] contabilidade é  o coração, o cérebro[...] 
 
[...] porque tem vínculo de confiança, né?  Falando sério.... como agora agente tá passando por 

uma situação.... em relação serviço, dinheiro, não tá boa. Então influi em todo mundo ali, sabe ? 

Então, aqui quando as coisas tá correndo bem, a contabilidade a gente supõe que ta tudo em paz,  

tá tudo bom, a gente tem uma tranqüilidade maior de produzir, de trabalhar, de torcer pra vir mais 

serviço. Agora quando tá ruim agente fala pra quê serviço? O dinheiro não entra, as coisa não dá 

pra fazer as coisas direito. Então influi bastante. Então eu acho que administração, contabilidade... 

a gente tando no meio assim, mesmo não fazendo parte, mas você tendo os relatórios, você 

entendendo, com certeza você acalma meio mundo lá embaixo, nós mesmos [...] 
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[...] a contabilidade é fundamental, os números, clareza, todo mundo ciente do que está 

acontecendo... se tiver condições de fazer uma reserva. Então, realmente ter noção pra empresa  

crescer [...] 
 

Essa concepção da importância da utilização dos instrumentos contábeis reafirma o papel 

social da contabilidade enfatizada no cap. 3. Vaz (2002) ressalta que a informação é um 

direito de cidadania. Pateman, no cap. 2, ressalta a importância da informação. Para a 

autora, um dos pré-requisitos para a participação democrática e desenvolvimento da 

eficácia política é simetria econômica e simetria no acesso a informações. Dessa forma, a 

visão dos grupos entrevistados aproxima-se dos autores sobre a essencialidade da 

informação contábil no processo de autogestão.  

 

No que se refere a outro aspecto analisado, o uso dos diversos instrumentos para a tomada de 

decisão, os instrumentos centram-se no Balanço Patrimonial e DRE, conforme mencionado 

anteriormente. Não há outros instrumentos mais dinâmicos de monitoramento e controle do 

planejamento da entidade, assim como não há um planejamento coletivo mais sistematizado. 

Portanto, a entidade não utiliza a maioria dos recursos de informação disponibilizados pela 

contabilidade financeira e gerencial no seu processo de autogestão.  

 

Entretanto, mesmo não tendo plena consciência do que seja uma contabilidade gerencial e da 

potencialidade da contabilidade enquanto instrumento de informação para a tomada de 

decisão, os cooperados ainda conseguem diagnosticar os efeitos da ausência dessa 

organização na entidade e a necessidade de apropriação desse conhecimento, como mostra um  

trecho da entrevista de um dos cooperados:  

 

[...] na verdade eu preciso aprender muito sobre isso aí. Agora, pela assembléia, pelo que eu vi, 
sem documento na mão, nós não entende muito não. Nós tem trabalhado bastante, eu acredito que 

o nosso produto tá barato. Alguma coisa tá errada na Coopram. Porque nós trabalha de segunda a 

sábado, ninguém pára e hoje o saldo nosso é devedor. Então nós precisamos corrigir o que tá 

acontecendo. Cada um se empenhar mais. [...] nós tenta saber o segredo. Mas nós só trabalha, 

trabalha. É aquilo que eu falei pra você, nós precisamos de uma pessoa capacitada pra administrar 

nossa Coopram. Por que nós não estamos conseguindo [...] 
 

Essa fala reafirma o papel da contabilidade no processo de gestão, também enfatizada por 

Dias (1991). O autor salienta que, numa administração participativa, em que os gestores 

interferem em todo o processo de gestão, que vai desde o planejamento estratégico até a 

execução, deve haver um sistema capaz de oferecer informações de todo o ciclo 

operacional, as quais abrangem informações do ambiente econômico, previsões 

orçamentárias, sistema de programação, sistema de apoio à gestão de execução, até a 
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apuração de resultados e avaliação de desempenho. O sistema de informações deve ser 

capaz de indicar tendências futuras e permitir comparações com o passado, além de 

possibilitar a avaliação de evolução da organização e comparações com desempenhos 

desejados. 

 
Ainda sobre o assunto, na opinião de um especialista entrevistado, a falta de domínio e 

utilização das técnicas contábeis é realidade nas fases iniciais de uma grande parte dos 

empreendimentos da ES, conforme mostra o quadro 8 e  a fala do especialista da ES: 

 

[...] no que tange a autogestão, ou seja, o domínio de todas as técnicas de gestão, de 

gerenciamento, de composição de custos, são lacunas que existem nos empreendimentos, que no 

decorrer do tempo eles vem a suprir seja por terceirização, seja por aprendizado. [...] Numa 

primeira fase eles não utilizam, numa segunda, que já é de um empreendimento mais consolidado, 

poderíamos chamar até de incubação ou incubagem que esses empreendimentos têm, que dotam 

suas estruturas dos principais instrumentos necessários à gestão e o desenvolvimento do 

empreendimento, então, me parece que eles acabam solucionando estes problemas e acabam, 

conseqüentemente, utilizando estas técnicas em prol do desenvolvimento do empreendimento [...] 
 

Na percepção de um dos especialistas, os empreendimentos adquirem esses conhecimentos 

impulsionados até pela necessidade de sobrevivência, uma vez que é condição para 

alavancagem do empreendimento, assim como o é para as empresas de uma forma geral. Nas 

palavras do especialista: 

 

[...] acredito que aqueles empreendimentos que não conseguem utilizar estas técnicas eles tem 

uma maior dificuldade de alcançar um ponto de equilíbrio, ou seja, a viabilidade econômica 

necessária... as condições necessárias de se manter no mercado [...] Os que utilizam as técnicas 

têm maior facilidade pra passar essa fronteira da viabilidade econômica do empreendimento 

econômico e conseqüentemente  gerar uma renda que possibilite não só a inclusão social, mas a 

inclusão econômica e conseqüentemente a tecnológica, que é o que agrega valor a esses 

empreendimentos. 
 

Na visão dos contadores, como mostra o quadro 8, a contabilidade também é fundamental 

para os empreendimentos. Conforme fala de um representante:  

 

[...] a contabilidade é fundamental... acho assim... ela é central. [...] ela serve pra fornecer 

informações. Ela é instrumento fundamental para fornecer informações. Informação gera duas 

coisas pra mim, que eu acho fundamental na Economia Solidária: Autonomia e Confiança. 

Confiança no grupo, no coletivo. Então, os trabalhadores só vão ser autônomos nessa relação, 

quando possuírem autonomia e confiança entre eles. Informação é fundamental. [...] isso é 

principal causa de uma série de problemas na Economia Solidária, a falta de confiança e a falta de 

autonomia por conta da falta de informação [...] 
 

Entretanto, foi ressaltada uma certa aversão que os trabalhadores e formadores têm em relação 

à contabilidade, para os quais ela é associada a algo chato e a um controle burocrático 
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desnecessário. Segundo o contador, essa visão deve ser superada pela ES, tendo em vista a 

centralidade da contabilidade, cujas informações são base para outras áreas de atuação no 

empreendimento. Em suas palavras:  

 

[...] acho que a Economia Solidária tem certa aversão a isso , porque ela vincula a contabilidade ao 

controle burocrático. O que é um equívoco vincular isso. Inclusive formadores de outra área, 

vincula esta questão a algo chato. Então os próprios formadores não assumiram isso como uma 

questão fundamental. Então, a pergunta é: controle é bom?Muita gente vincula controle com 

desconfiança [...] é preciso superar isso e a contabilidade é o principal instrumento. Pode-se falar 
da questão econômica, questão administrativa, enfim de outras doutrinas, mas todas elas vão 

precisar do instrumental da contabilidade [...] administrativamente, você pode propor qualquer 

modelo fantástico, mas ele vai se basear em informações que  o instrumental contábil fornece. 

 

Dias (1991), no cap. 3, também preconizou esta limitação da contabilidade e explica um dos 

motivos da sua imagem ser destorcida. Para ele a contabilidade produz relatórios que não 

exprimem a realidade econômica da empresa, prejudicando seus usuários internos e 

externos, pois preocupa prioritariamente com a legislação fiscal, fato que impõe 

procedimentos prejudiciais à utilização dos sistemas de informações contábeis para fins 

gerenciais. 

 

Um outro motivo que justifica a subutilização dos instrumentos contábeis, na percepção de 

um contador, é a não apropriação desses instrumentos pelos trabalhadores. Esse fato acarreta 

problemas ao empreendimento no futuro. Também ressalta a necessidade de mudanças de 

comportamento dos profissionais, a fim de fornecer informações atualizadas e permanentes, 

buscando suprir a insuficiência do Balanço Patrimonial. Em suas palavras: 

 

[...] como é que eu crio instrumentos permanentes só se eu tiver uma contabilidade que me gere 

informações atualizadas permanentemente. Mas não é normal isso. Como é feita a contabilidade 

normalmente. Você junta toda a papelada do ano entrega pro profissional, o profissional pega  
aquela papelada, classifica de acordo com que ele acha, normalmente ele não discute [...] e vai lá e 

faz um Balanço. Isso é insuficiente. 
 

Um dos caminhos para mudança, sugerido pelos contadores, é a aquisição da cultura dos 

registros. �... Eles devem possuir a cultura dos registros [...] ter alguns controles mínimos que 

ele passe para o contador que gere outras informações...�  

 

Essas reflexões reforçam a demanda já constatada anteriormente da necessidade de criação de 

novos instrumentos contábeis que produzam informações permanentes e atualizadas e 

acrescenta uma nova demanda: uma mudança comportamental dos contadores da ES, 



 91

adotando uma  postura que incentive a  assimilação da informação contábil pelos próprios 

trabalhadores.   

 

 

4.5.4 Apropriação da informação 

Um dos princípios fundamentais da Economia Solidária sugere a socialização de todo o 

conhecimento de gestão, em oposição à típica empresa que resguarda esses conhecimentos 

para o grupo da gerência. Baseado nesse princípio, essa dimensão teve a intenção de 

compreender e analisar as formas de transferência do conhecimento contábil e as eventuais 

dificuldades enfrentadas pelo trabalhador no processo de apropriação do conhecimento das 

técnicas contábeis. Nesse item, também se buscou captar elementos que norteiem uma 

formação desejada em contabilidade. 

 

Quadro 9 - Apropriação da informação 

Grupo Realidade Encontrada 

( o que é) 

Realidade Esperada 

( o que deveria ser) 

        

Cooperados 

Dificuldade em decorrência da linguagem  
Consciência da necessidade de apropriação 

 

        

Especialistas 

 

Didática de formação não proporciona  

assimilação do conhecimento contábil ; 
 
Linguagem de formação não acessível; 
 

  

 

 

Contadores 

 

 

 
Não apropriação em função de linguagem 

estranha ao cotidiano dos trabalhadores; 
Trabalhadores têm medo e posição defensiva em 

relação à contabilidade.  
Didática de formação muitas vezes  não 

apropriada  
Formação  paternalista 
 
 

 
Formação deve ser em 

linguagem acessível aos 

trabalhadores; 
 
Formador deve ter didática 

apropriada ao público; 
 
Utilização da educação 

popular na formação dos 

trabalhadores; 
 
Formação deve sensibilizar 

para a importância da 

contabilidade 
 
Formação deve ser 

permanente 
 
Formação deve ser 

estruturada de forma 
crescente 

 
 

O quadro 9 revela que os cooperados têm dificuldades para a assimilação do conhecimento 

contábil, mas como referido no item anterior, também têm consciência de sua importância e 

utilidade, conforme demonstra trecho da fala de um cooperado: �[...] na verdade eu preciso 

aprender muito sobre isso aí [...]� 
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No entanto, quando questionados sobre a participação nos cursos de formação em 

contabilidade promovidos pela entidade de apoio, apenas dois cooperados disseram que 

participaram de algum. Esses participantes relataram dificuldades em função da linguagem 

utilizada pelo formador. Em relação a futuros cursos de formação, os trabalhadores também 

ressaltaram a questão da linguagem, conforme trecho de uma entrevista:  

 

[...] linguagem simples... falando sério! Você já pensou, vem lá o Sr. Ney dar um curso aqui 

falando de paradigma? Sabe,  a gente ia ficar.... porque às vezes agente pergunta,  tem uns que não 

pergunta. Então tinha que ser uma linguagem.... Por que olha o SEBRAE, às vezes agente assiste 

no domingo, a linguagem lá é simples de entender. Olha a empresa tá assim, tá dando esse lucro. 

Ela aplicou tanto. Você capta a coisa. Mas se você vem com um negócio de faculdade, bem 

complicado... acho que nós ia ficá boiando.  
 

Os especialistas entrevistados reafirmam a dificuldade de assimilação da contabilidade por 

parte dos trabalhadores. No entanto, atribuem essa dificuldade à didática empregada nos 

cursos. Conforme explica um deles, a didática deve estar adequada à realidade social e grau 

de instrução dos trabalhadores, que não é muito elevado. A apropriação que têm desses 

conhecimentos será tão mais fácil se o formador procurar levar o conhecimento em uma 

linguagem mais próxima à realidade social desses trabalhadores. Nas suas palavras: 

 

[...] pode ser uma questão de didática. Às vezes temas considerados difíceis se tornam fáceis na 

medida em que o formador tenha linguagem apropriada ao público com o qual ele está 

trabalhando. Se nós formos trabalhar com linguagem puramente técnicas com estes trabalhadores 

que muitas vezes  tem uma formação, dentro da educação formal passando apenas do limite da 

alfabetização, como é o caso da cooperativa de catadores, como é o caso da população brasileira 

em geral, a resposta seria que eles tem bastante dificuldade [...] 
 

Ressalta que o baixo grau de instrução dos trabalhadores da ES, não é impeditivo para a 

assimilação do conhecimento. Para facilitar a assimilação sugere a utilização de metodologias 

de formação apropriada ao público, como a Educação Popular de Paulo Freire, conforme 

relatos: 

 

[...] os trabalhadores da ES tem um grau de escolaridade muito baixo, mas isso não é impeditivo 

para que eles aprendam. Muitas vezes eles só não aprenderam porque não tiveram condições de 

freqüentar a educação formal. Agora, não necessariamente,  a educação formal é pré-requisito para 
o aprendizado de técnicas apropriadas para a gestão de um empreendimento[...] 
 
[...] a ES utiliza muito da educação popular pra formação dos trabalhadores, pra transferências de 

conhecimento, enfim pra essa linguagem de comunicação e de extensão que seja mais facilmente 

assimilada por esse público[...] 
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Os contadores entrevistados, também compactuam com essa linha de raciocínio, chamando a 

atenção para a linguagem empregada. Nas palavras de um deles:�[...] os trabalhadores não 

apropriaram da linguagem contábil porque não faz parte do cotidiano deles. O dia que 

começar a fazer parte do cotidiano deles, eles começam a se apropriar também..�. 

 

Os contadores ressaltam que em decorrência da sua baixa educação formal e distância de 

linguagem, têm medo da contabilidade, assim como têm medo da matemática, conforme 

relata: �[...] eles não entendem porque nunca foi passado pra eles também. Então eles têm 

dificuldade, na verdade eles têm medo. Têm medo porque associam contabilidade com conta 

e com matemática [...] ele é defensivo.� 

 

Contribui para a não apropriação, o legado da velha cultura ainda impregnada nos 

trabalhadores, na qual persiste a idéia de segregação entre pensar (administradores) e trabalhar 

(trabalhadores). O trabalhador ainda não se acha apto à gestão, que em sua visão continua 

sendo prerrogativa dos mais �cultos�. Transcrevendo a fala do contador:   

 

[...] os trabalhadores ainda não consideram essa questão da gestão, cuidar da gestão contábil, 

como trabalho. Ele considera trabalho quando ele está na beira da máquina, isso é trabalho pra ele. 

A gestão não é trabalho. É perda de tempo. [...] Ele está acostumado a separar estas atividades de 

pensar e trabalhar. Ele faz essa separação.[...] então se  falar pra ele, olha, tem que fazer um livro-
caixa, aproveitar estes dados e projetar o futuro... são raros os casos... 

 

Essa percepção da necessidade de mudança cultural  reafirma a visão de Rattner (2005) 

exposta no cap. 2, o qual afirma que a ES exige a conscientização e o desenvolvimento de 

princípios éticos e valores de compaixão e solidariedade. Para ele, a ES não pode ser um 

produto do autoritarismo, de uma administração de uma só via, de cima para baixo. Ela exige 

a participação de todos, para se tornarem cidadãos e, assim, sujeitos do processo histórico. 

 

A partir dessas reflexões, foram constatadas novas demandas à contabilidade no que se refere 

à apropriação da informação contábil. Primeiro, há premência de uma didática para 

transmissão do conhecimento em contabilidade apropriada à realidade social dos 

trabalhadores. Segundo, há necessidade de uma metodologia de formação permanente em 

contabilidade e gestão que contribua para uma mudança cultural dos cooperados. 

 

No que diz respeito à situação desejável ou esperada, os grupos levantam alguns elementos. 

Sugerem que ela seja iniciada pela sensibilização em relação a importância da contabilidade, a 
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ponto de os trabalhadores desejarem conhecê-la e compreendê-la como instrumento de 

autonomia. Um outro aspecto da formação levantada refere-se à graduação, segundo a qual, 

ela deve ser permanente e crescente, que vá agregando informação aos poucos aos 

trabalhadores, como num processo de alfabetização. Eis os trechos de sua falas: 

 

[...] primeiro mostrar que a contabilidade é importante como um instrumento de gestão que gera 

informação, gera informação para quê?[...] pra tomar decisão. Quem toma decisão são eles. Então 

eles precisam ter informação na mão para tomar decisão.Então é um curso indo nessa linha de 

sensibilização.[...] .Seria importante que os trabalhadores a enxergassem como um instrumento de 
autonomia e ousando... como instrumento de autonomia e até de libertação. 
 
[...] eu não concordo. Já vi outros colegas trabalhando com formação. O cara já começa falando da 

contabilidade já mostra o Balanço, ativo, passivo.... Aí os caras começam a se olhar. Dá medo [...] 

é como você não passar pelo processo de alfabetização com as crianças e já desse um livro pra ela 

ler.[...] também não dá pra ser paternalista. Dar um livro ilustrado. Você ficar educando só por 

imagem [...] 
 
[...] deve ser uma formação permanente. E ela tem que ser crescente também. Ela tem que estar 

estruturada em que você comece com os fundamentos e você vá agregando informações àqueles 

fundamentos[...] 
 

 
4.5.5 Relação contador-usuário 

Conforme bibliografia pesquisada, as áreas técnicas têm dificuldades de perceber a 

especificidade da autogestão. Nessa perspectiva, foi analisada a relação dos usuários dos 

empreendimentos autogestionários com os profissionais da área contábil. Em outras palavras, 

pretendeu-se compreender o envolvimento do contabilista com a autogestão. Por outro lado, 

também se procurou captar elementos que norteiem à construção da relação ideal entre os 

contadores e os trabalhadores da ES.  
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Quadro 10 - Relação contador-usuário 

Grupo Realidade Encontrada 

(o que é) 

Realidade Esperada 

(o que deveria ser) 

 

Cooperados 

Abismo na relação  
 
 

 

Especialistas 

 

 

Tema relativamente novo  
Dificuldade de arregimentar 

contabilistas à ES; 
Inserção da área contábil ainda 

é baixa; 
Dificuldade dos contadores em 

assimilar sistemática diferente 

da empresa capitalista; 
Formação não prepara para 

atendimento de sociedade de 
pessoas; 

Pouco especialização de 

profissionais na área; 
Formação acadêmica não 

voltada para divulgação, 

pesquisa e reflexão do tema;  
Produção de saberes para a 

classe trabalhadora na 
universidade brasileira é 

recente.  
 

 

Contadores 

 

 

 
Contador não tem costume de 

fornecer informações para o 

coletivo; 
Contador prefere atender o 

fisco; 
Contador tem vícios de 

formação; 
Evitar relação paternalista 
Formação voltada para S/A�s 
Currículos de contabilidade 

não abertos a novas 

tecnologias. 

 
Contador deve ser um profissional orgânico 

engajado nos processos econômicos do 

empreendimento; 
 
Qualidades e habilidades que um contador de ES 

deve possuir: 
 

Conhecer as técnicas  
Saber resolver problemas 
Saber transferir conhecimento 
Ter sensibilidade  
Saber  sensibilizar 
Saber dialogar 
Ser um comunicador 
Ter uma linguagem apropriada aos 

trabalhadores  
Paciência para ensinar 
Habilidade para simplificar 
Disposição para criar 
Disposição a ouvir, discutir e aprender 
 

Uma Formação acadêmica: 
Que tenha  envolvimento com a sociedade; 
Que busque perguntas para pesquisa na 

sociedade; 
Problematize, reflita sobre o tema; 
Que o currículo seja baseado na realidade 

brasileira; 
 

 

 

  

A partir das entrevistas, observou-se a distância entre os contadores e os trabalhadores. O 

profissional da contabilidade ainda exerce seu trabalho de uma forma tradicional, sem 

compreender muito a especificidade de um empreendimento da ES, em conseqüência, não há 

uma maior aproximação do contador com os cooperados da entidade. Isso ficou patente nos 

relatos dos cooperados entrevistados, que, em sua maioria, não abordavam o contador para 

pedir esclarecimentos sobre a contabilidade.  Alguns argumentaram falta de tempo, outros 

falta de interesse.  
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Entretanto, quando questionados sobre o perfil que um contador da ES deveria possuir, 

destacaram qualidades como paciência, adoção de linguagem simples, habilidade para 

simplificar, conforme trechos a seguir:  

 

[...] eu lembro quando trabalhava lá no Liceu, eu nem tinha interesse em saber as finanças do 

patrão. Eu queria o meu, trabalhar direitinho e o meu. Aqui não, a gente se envolve. Então, a gente 

tem aquela vontade de querer saber como estão as coisas. Então, chega um contador que talvez tá 

acostumado a lidar só com outras pessoas, talvez pense que agente não tem interesse. Talvez 

agente não tem a habilidade de captar as coisas. Mas, a gente aqui é todo mundo curioso em saber 

como anda a empresa. Precisa uma paciência com a gente maior. Então, um cara que já participou 

de alguma cooperativa. Que é diferente a coisa. 
 
[...] precisa ser mais paciente e ter uma habilidade de simplificar. De pôr as coisas mais simples 

pra gente, sabe? Eu imagino se tivesse um jeito. Se chega um de gravata no pescoço, só falando 

coisa difícil... não adianta muito. Simplicidade, né? Acho que o importante aqui.... a instrução da 

gente não é tão grande. Então tem esse abismo. Não adianta uma pessoa bem culta e não saber 

lidar com agente [...] 
 
[...] ele podia esclarecer mais. Porque vai ter que prestar conta, por exemplo, se for prestar o 
relatório pra todo o pessoal da fábrica. Vai ter que ser uma pessoa que tem habilidade pra 

demonstrar com mais simplicidade. Relatórios mais simples pra todo mundo entender e ver 

realmente o que está acontecendo[...] 
 

Na visão dos especialistas, o setor de contabilidade é uma lacuna para os empreendimentos. 

Por se tratar de um tema recente, há uma dificuldade de arregimentar profissionais das áreas 

técnicas para a ES, conforme relata um de seus representantes:  

 

[...] de uma maneira geral, o  setor de contabilidade é uma carência para os empreendimentos. A  
ES ela é bastante recente, embora tenha já em torno de 15 a 20 anos no país, enquanto tema 

reconhecido, mas algumas áreas do conhecimento se tem maior facilidade de arregimentação 

técnica e outras, um pouco mais de dificuldade. A  área da contabilidade e a área do direito são 

áreas com as quais não se tem muito contato institucional. 
 
[...] alguns profissionais acabam não conhecendo, não se especializando nessa demanda, em 

específico, o que faz com que o mercado tenha pouquíssimos profissionais que conhecem de 
contabilidade de cooperativa [...] 
 
[...] o envolvimento dos profissionais está muito aquém da necessidade [...] eu vejo que os 

profissionais da contabilidade, talvez a conjuntura toda, a própria formação acadêmica ela não está 

voltada para a divulgação, pra pesquisa e reflexão do tema do cooperativismo [...] 
 

 

Para um especialista, a ES tem uma natureza diferente das empresas lucrativas e daquelas sem 

fins lucrativos, isso justifica em parte a dificuldade de envolvimento dos contadores com a 

ES, uma vez que não estão acostumados a lidar com entidades de sistemáticas diferentes da 

empresa de capital, conforme explica um especialista: 

 

[...] no sentido latu os contadores têm dificuldades de trabalhar com as cooperativas que tem uma 
sistemática totalmente diferente das empresas de capital. Na verdade, a expressão sem finalidade 
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lucrativa, ou sem fins lucrativos de uma sociedade de pessoa, coloca uma cooperativa entre uma 
sociedade de capital e uma sociedade civil sem fins lucrativos, ou seja, uma associação. Então o 

que difere dos dois, é que na cooperativa há um híbrido entre a sociedade civil e uma associação 

mercantil[...] 
 
[...] que é uma contabilidade diferenciada das  sociedades de capital, não tenho dúvida. O que me 

faz pensar é como faremos para arregimentar profissionais que se especializem nessa área e que 

possam trabalhar em todo esse círculo nesse entendimento do que é a ES e que conheçam não só 

as suas técnicas de contabilidade, mas a melhor forma de passar esse conhecimento pelos 
trabalhadores[...] 

 

Essa perspectiva se alinha à percepção da ANTEAG (2005), relatada no cap. 1, sobre a 

dificuldade de envolvimento dos contadores com a ES.  Para a ANTEAG, o problema está 

vinculado à inovação que a autogestão representa e à formação dos profissionais que ainda 

está centrada em empresas tradicionais, seguindo as regras convencionais do mercado, 

conseqüentemente, os profissionais terceirizados das áreas técnicas como contabilidade e 

direito, desconhecem as condições diferenciais da autogestão. 

 

Para acompanhar essa sistemática diferenciada da ES, são sugeridos pelos entrevistados, uma 

nova postura do contador, um contador engajado, que acompanhe os processos econômicos 

do empreendimento, conforme ressaltam: 

  

[...] o que se chama de lucro na sociedade de capital, se transforma em sobra na cooperativa. Esse 
lucro na sociedade de capital pode ser distribuído mês a mês, já na cooperativa é só no Balanço no 

final do exercício financeiro. Essa lógica de atuação, de certa forma, requer um profissional 
orgânico trabalhando com os empreendimentos, ou seja, um contador ele precisa acompanhar os 

processos econômicos do empreendimento durante um ano pra poder realizar o Balanço do 

empreendimento. 
 

Todo esse panorama remete a discussão sobre a formação do contador que não o prepara para 

o atendimento de sociedade de pessoas, do tipo das cooperativas. Nas palavras de um 

especialista: 

 
[...] o que se discute é qual a contabilidade ou visão de contabilidade necessária para o 

cooperativismo [...] porque nem todos os contadores têm uma formação apropriada para o 

atendimento de uma sociedade que embora econômica, de pessoas. Nós temos  grande demanda 

empresarial para sociedades de capital, de uns tempos pra cá, é que a sociedade de pessoas 

entraram dentro da órbita econômica em maior escala.. 
  
[...] as edificações de gestão e estas que entram em temas novos, e o tema das cooperativas de 

trabalho para o Brasil é relativamente novo, ainda temos carência de profissionais e temos 

necessidade de produção acadêmica, técnica, científica, acerca destes temas, portanto a inserção 

ainda é muito baixa [...] 
 
[...] a universidade brasileira, ela por muito tempo esteve isolada da sociedade, ou seja, se 
constituía num centro hermético, onde se faz pesquisa, onde se faz ensino e eventualmente se faz 
extensão. Mas uma grande característica da universidade, mesmo naquelas que faz extensão, 

sempre foi, e isso não é opinião produzir conhecimento pra classe dominante. É uma questão 

ideológica e o Estado brasileiro não é diferente disso. Então as próprias pesquisas mais facilmente 
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financiáveis são aquelas pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologia para o capital [...] 

até pouco tempo atrás, não se via a universidade brasileira voltada a produzir saberes para a classe 
trabalhadora. 
 
[...] precisa ter contato com a sociedade [...] onde nós buscamos o conhecimento. Nós buscamos o 

conhecimento exclusivamente dentro dos muros da universidade. Ou temos que  ter a coragem de 
ir a sociedade  e ver quais são as grandes perguntas que a sociedade faz e que o universo do saber , 
a universidade deve responder, ou seja, quem  é que detém o poder , aí se entra  numa questão, de 

novo, de ideologia, de priorizar a atuação acadêmica, é a sociedade ou os quadros acadêmicos que 

atribuem um grau de importância às perguntas que devem ser respondidas ? 
 

[...] pouquíssima problematização, pouquíssima reflexão, e conseqüentemente pouquíssima 

produção acerca desses temas. 
 

Na visão dos contadores entrevistados, o problema também passa pelo tipo de sociedade que o 

contador está acostumado a lidar e pela sua postura tradicional de fazer contabilidade para 

atender ao fisco. Nas palavras de um contador: 

 

[...] os contadores estão acostumados a dar informação pra pessoa, eles não estão acostumados a 
partilhar informação, a dar informação para um coletivo. Então são poucos  contadores que tem 

prática de dar informação para um coletivo [...] 
 
[...] o profissional, vai naquele b-a-bá. O contador prefere atender o fisco. A prioridade pra ele é 

atender o fisco. Ele não está preocupado com as outras questões normalmente. Ele ainda é um 

tarefeiro. 
 

Na entrevista, um contador alerta para a relação de dependência que pode haver entre 

contador e trabalhadores da ES: �[...] na ES, você pode criar uma relação de dependência, 

você pode criar uma relação paternalista com eles. Então isso deve ser evitado [...]� Também 

aponta a formação como um dos fatores responsáveis por essa postura dos contadores e indica 

elementos para uma nova formação: 

 

[...] ele vem formado pra trabalhar em empresa capitalista, então pra trabalhar na ES, como sou 

cristão, ele vai ter que se converter e reconhecer que ele tem vícios de formação [...] 
 
[...] acho que tem que ter um outro currículo com a realidade do Brasil. As universidades do país 

prepara como se todos os contadores fossem trabalhar em uma S/A. O mercado brasileiro, 
primeiro, tem poucas empresas s/a [...] ele não é formado pra trabalhar com pequena empresa, ele 

não é formado pra trabalhar com entidades sociais, ele não é formado pra trabalhar com 
cooperativas e muito menos com Economia Solidária [...] 
 
[...] o que é moderno? O que é tecnológico? É trabalhar com as grandes empresas. E não é 

verdade. Eu não concordo com isso[...] novas tecnologias você cria em pequenos negócios, você 

cria em experiências associativas diferenciadas como consórcios de empresas, como redes novas e 

experiências de outros  modelos e na Economia Solidária. Então os currículos de contabilidade  

não estão abertos para estas questões de novas tecnologias [...] 
 

No que tange ao perfil desejado ou esperado do contador, a fim de se estabelecer uma boa 

relação entre contador e trabalhadores da ES, os entrevistados destacaram habilidades como: 
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conhecer as técnicas; saber resolver problemas; saber transferir conhecimento; ter 

sensibilidade; saber  sensibilizar; saber dialogar; ser um comunicador; ter uma linguagem   

apropriada aos  trabalhadores ; disposição para criar; disposição para ouvir, discutir e 

aprender. Eis alguns trechos das entrevistas: 

 
[...] ele tem que, ao mesmo tempo, que saber resolver os problemas , ele têm que também serem 

repassadores de conhecimento, eles têm que trabalhar com formação de formadores.Eles Têm que 

ensinar para que estes dirigentes dos empreendimentos, não só absorvam estes conhecimentos 
como eles  saibam replicar os conhecimentos obtidos[...] 
 
[...] ter sensibilidade, capacidade de sensibilizar e de dialogar, não só sendo um extensionista, mas 

ser um comunicador. Ou seja, ele não vai estender o conhecimento dele, mas ele vai dialogar para 
ser entendimento por esses trabalhadores. Por uma simples razão, são trabalhadores excluídos, são 

trabalhadores que não tem, em princípio, capacidade de entender sozinhos, o empreendimento 

econômico [...] então é preciso uma didática especial de relacionamento com esses trabalhadores, 
porque não se consegue trabalhar com fórmulas com esse público. 
 
[...] conseguir ser percebido e entendido por esses trabalhadores. Porque às vezes não basta ter 

conhecimento é preciso passá-lo e no caso dessa população é preciso ter uma linguagem adequada 

para que se tenha o respeito e conseqüentemente a apreensão por esses trabalhadores, no seu 

negócio[...] 
 
[...] alguns termos que eles usam na cooperativa eu também não sei. Da atividade econômica tem 

questões pra qualquer contador montar um plano de contas você tem que descer, você tem que 

conhecer o processo inteiro da produção, industrialização pra colocar as coisas certas. 
 
[...] ele não pode pegar os manuais que ele tem e querer adaptar. E o que eu vejo por aí são 

adaptações. E nem tudo dá pra adaptar. Ele tem que ter disposição pra criar instrumentos novos. 
 
[...] tem que aprender a ouvir, discutir, estar disposto a aprender a ES (...) É uma relação, quando 

você vai pra lá, você tem que estar disposto a aprender também. Você vai aprender com os 

trabalhadores... 
 

Sintetizando: as demandas apontadas nesse tópico, podem ser agrupadas em dois pontos: 

mudanças na formação do contador e desenvolvimento de habilidades para o trabalho com os 

empreendimentos autogestionários.  

 

 

4.5.6 Legislação contábil 

Os autores citados no cap. 2 e 3 argumentam que a legislação  ainda não capta a 

especificidade da autogestão. Isso se aplica à forma de registro dos eventos econômico-

financeiros, às demonstrações contábeis e também à constituição e formalização dessas 

entidades. Para avaliar esse conjunto, foi necessário também analisar a legislação 

cooperativista e não só a legislação contábil para o cooperativismo, tendo em vista que as 
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duas legislações estão bastante associadas. Dessa forma, essa dimensão analisou a pertinência 

dessas legislações à realidade e necessidade da ES. 

 

Quadro 11- Legislação contábil 

Grupo               Realidade Encontrada 

                        (o que é) 

Realidade Esperada 

( o que deveria ser) 

 

Cooperados 

 

Não questionado 

              

 

 

 

 

Especialistas 

 

 

Legislação atrasada e não adequada à 

realidade brasileira 
Dificuldade de compreensão do conceito e 

operacionalização do ato cooperativo e 

conseqüentemente a tributação nas 

cooperativas; 
Marco jurídico das cooperativas, ainda 

vinculado às cooperativas de produtores 

rurais; 
Dificuldade de mensurar participação do 

trabalho;  
Dificuldades dos profissionais com a 

legislação; 
Insuficiência de produção científica nessa 

área 
 

             

  

Contadores 

 

 
Legislação inadequada 
Legislação trata desiguais como iguais  
     (grande e pequeno empreendimento) 
 

 
Tratamento diferenciado entre 

grandes e pequenos 
empreendimentos; 

 
Legislação diferenciada para  

cooperativas de trabalho; 
 
Legislação apropriada para a 

Economia Solidária; 
 
Formação de contadores na área 

de cooperativismo e ES. 
 
 

 

 

O quadro 11,  mostra a visão dos especialistas sobre a legislação cooperativista, para os quais 

ela é inadequada, uma vez que não contempla plenamente as cooperativas de trabalho que 

constituem uma grande parte dos empreendimentos de ES. Um especialista explica:  

 

[...] a legislação cooperativista não é adequada. O cooperativismo brasileiro em atraso em relação 

ao cooperativismo do resto do mundo. O marco brasileiro está muito vinculado às cooperativas de 

produtores. Então, o cooperativismo brasileiro, se ressente de uma maior inserção do 

cooperativismo de trabalho [...] cooperativismo de trabalho brasileiro é constituído nos marcos da 

lei vigente mas é tratado da mesma forma, esse é o ressentimento, que as cooperativas de produção 

agrícola possui e as dinâmicas de estruturação e de funcionamento dessas cooperativas de trabalho 

são totalmente diferentes. O cooperativismo de trabalho é a reunião de pessoas, aí não é uma 
reunião de meios de produção ou de produtores, mas é de pessoas, com o objetivo de gerar 

trabalho e renda, a partir de suas estruturas, a partir de seus mecanismos  de funcionamento e até 

mesmo de suas estruturas produtivas [...] 
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Esse ponto de vista coincide com os autores revisados no cap. 2. Tauile (2005) também 

argumenta que o marco legal não é adequado à sociedade de pessoas, pois contempla somente  

as sociedades de capital.  

 

Outra questão levantada diz respeito à dificuldade de compreensão do conceito e 

operacionalização do ato cooperativo, o que dificulta sobremaneira a execução da tributação 

nas cooperativas, conforme relata um especialista: 

 

[...] essa é uma grande dificuldade que se tem de entender essa questão do ato cooperativo. 

Tecnicamente é fácil de entender, tecnicamente se caracteriza por  aquelas operações realizadas 

entre associados de mesmo empreendimento ou entre empreendimentos cooperativos associados. 
Agora, levar isso pra prática e ver tributariamente o que isso significa o ato cooperativo, nós 

precisaríamos não só de um grande debate ou várias horas de reflexão pra saber o que realmente é 

tributável, o que é passível ou não de tributação, no que diz respeito ao ato cooperativo que acabou 

se tornando até mesmo uma letra morta [...] a gente tem grande dificuldade de fazer essa letra, essa 
lei valer. Porque há  grandes confusões dentro do mundo jurídico sobre qual o entendimento que se 

tem, já consolidado dentro dos tribunais, sobre o que é o ato cooperativo e qual é sua área de 

incidência [...] 
 

Também foi evidenciada a dificuldade de mensuração da participação de cada trabalhador, 

por ocasião da distribuição das sobras. Diante do contexto de indecisões da ordem jurídica é 

justificada, em parte, a dificuldade dos contadores de conhecimento da legislação. Eis as falas 

do especialista:  

 

[...] a legislação fala que as sobras serão rateadas ou divididas ou aplicadas de acordo com a 

participação dos associados na cooperativa e por participação do trabalho é difícil de mesurar, o 

que torna um empreendimento urbano, ou de Economia Solidária ou uma cooperativa de trabalho, 

no sentido específico, mas fácil de avaliar pela participação proporcional às operações 

relativamente ao número de horas que o trabalhador esteve no empreendimento, não só sua 

produtividade em si [...] 
 
[...] diante das indecisões da ordem jurídica, aliado a outros fatores. [...] de uma maneira geral há 

uma dificuldade lato sensu em relação ao conhecimento, mas não se trata apenas de conhecimento, 

mas se trata simplesmente de indecisões da ordem jurídica em relação ao que significa o 

cooperativismo brasileiro e quais são seus principais eixos de atuação, ou seja, se agente não 

consegue nem identificar  conceito e operacionalidade de ato cooperativo é um grande indicador 

de que a estrutura jurídica brasileira não está adequada a ES. 
 

Já na visão dos contadores, a legislação não é adequada porque não faz diferenciação entre 

pequenos e grandes empreendimentos, no que diz respeito à legalização e tributação, é o que 

revela trecho da entrevista de um contador: 

 

[...] é evidente que não é adequada pela seguinte questão: Trata os desiguais como iguais. Então o 

que significa isso. Tratando-se especificamente de cooperativa, eu monto uma cooperativa com 20 
mulheres, costureiras, ela vai ter o mesmo tratamento legal que uma grande cooperativa que pode 
contratar profissionais. Então há um tratamento desigual.  
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Entretanto, salienta que não se trata de eliminar obrigações legais no que diz respeito à 

apresentação de documentos, trata-se de simplificar para favorecer, conforme argumenta: 

 

[...] eu já vi gente defendendo pra simplificar para que não tenha que fazer Balanço. Eu acho um 

grande equívoco. A gente tem que simplificar pra melhorar as condições de competição 

econômica, de inserção econômica, em relação aos empreendimentos tem que favorecer, 

simplificar(...) Tem que haver um tratamento diferenciado mas não vincular a questão essa questão 

contábil das obrigações que são cobradas pela legislação, eliminar a possibilidade de ter uma 

contabilidade que atenda aos  trabalhadores daquele empreendimento [...] 
 

Nesse contexto de discussão sobre a legislação contábil, ressaltam-se algumas demandas. 

Primeiramente, há necessidade de definição de um novo marco legal apropriado à realidade 

dos empreendimentos autogestionários que regulamente a criação, funcionamento e extinção 

desses empreendimentos . A segunda, diz respeito à adequação da legislação contábil à nova 

formatação jurídica, na qual o reconhecimento da peculiaridade dos empreendimentos se 

reflita na instituição de novos instrumentos de informação; sistemáticas diferenciadas de 

mensuração e registros dos eventos econômicos  e sociais; novas orientações  para a 

tributação . 

 

As evidências indicaram que, em geral, as demandas e desafios captados pela pesquisa em 

cada aspecto da dimensão contábil, se aproximam daquelas levantadas pelos autores 

pesquisados. Em alguns aspectos, a coincidência é visível, em outros, o trabalho de campo 

acrescentou novas demandas. Entretanto, são necessárias pesquisas mais aprofundadas 

mediante as quais seja possível identificar novos aspectos da dimensão contábil não incluídos 

neste trabalho. Por outro lado, houveram acréscimos no inventário de elementos construtivos 

de uma nova relação contabilidade e autogestão, mas ainda são insuficientes, carecendo de 

novas pesquisas sobre o assunto.  
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CONCLUSÃO 

 

À luz dos marcos conceituais, partiu-se do pressuposto da peculiaridade da ES e autogestão, 

tendo em vista a dupla natureza dos seus empreendimentos: econômica e social. 

Conseqüentemente, desde o início, concebeu-se esses empreendimentos como um novo grupo 

de usuários e como tal remete demandas específicas à contabilidade. 

 

Seguindo a mesma orientação das pesquisas realizadas anteriormente sobre a relação 

contabilidade e autogestão, buscou-se, através de uma investigação empírica, compreender e 

analisar a dimensão contábil nos processos de autogestão dos empreendimentos solidários, 

levantando seus desafios e demandas contábeis suscitadas nesse processo.  

 

Os resultados obtidos confirmaram, em grande parte, as constatações realizadas pelos 

precursores desse campo de pesquisa. Por outro lado, acrescentam novas informações que 

contribuem à compreensão dos vários aspectos da dimensão contábil no processo de 

autogestão. Em cada aspecto analisado, denotou-se uma distância entre as duas realidades: a 

encontrada e a esperada,  reafirmando a premência de um ajustamento da área contábil às 

reais necessidades dos empreendimentos solidários no que se refere a: forma de comunicação; 

conteúdo da informação; utilidade da informação; apropriação da informação; relação 

contador-usuário e legislação contábil. A realidade, demandas e desafios de cada aspecto são 

sintetizados a seguir: 

 

1- Forma de comunicação � 
As evidências demonstraram a subutilização das ferramentas contábeis, motivadas por 

diversos fatores. Normalmente, apenas o Balanço e DRE são confeccionados na entidade. Na 

visão de grande parte dos entrevistados, esses instrumentos são episódicos e não 

proporcionam o monitoramento e avaliação da gestão. Dessa forma, percebem-se duas 

grandes demandas: a primeira é a utilização dos instrumentos disponíveis de auxílio à gestão e 

a outra pede a criação de novos instrumentos de informação, apropriados à dinâmica 

econômica e social dos empreendimentos autogestionários.  

       

2- Conteúdo da informação 

Constatou-se que os cooperados têm dificuldades de compreender o conteúdo das 

demonstrações contábeis. Um dos principais responsáveis por essa realidade é a linguagem 
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técnica e codificada adotada pelos relatórios, incompatível com o nível de educação formal 

dos trabalhadores e com a sua insuficiente familiaridade com a linguagem de negócios. 

Portanto, uma demanda premente da ES é uma linguagem apropriada à realidade social dos 

trabalhadores, a fim de que a contabilidade se torne acessível e compreensível a eles.  

 

3- Utilidade da informação  

Percebeu-se que apesar da subutilização dos instrumentos contábeis no processo decisório, os 

trabalhadores reconhecem a necessidade do emprego da informação contábil em todo o 

processo de gestão. Para tanto, faz-se necessária a apropriação desse conhecimento por parte 

dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que, também se reforça a necessidade de novos 

instrumentos apropriados à autogestão. Outra demanda associada diz respeito à mudança de 

postura dos contadores e formadores, na qual se estimule o uso da contabilidade 

conscientizando os trabalhadores sobre sua importância.   

 

4- Apropriação da informação 

Nesse aspecto, foram evidenciados os desafios à apropriação do conhecimento contábil pelos 

próprios trabalhadores. Em geral, a apropriação se dá por meio de cursos de formação. 

Entretanto, esses cursos nem sempre atingem seus objetivos devido à implementação de 

didática e linguagem não apropriada ao público. Portanto, levantou-se a necessidade de uma 

formação permanente, cuja linguagem e didática seja adequada à realidade dos trabalhadores 

e propicie uma mudança de comportamento no que se refere à gestão. 

 
5- Relação contador-usuário 

Foi detectada a existência de uma abismo na relação do contador com os  trabalhadores da ES. 

O profissional da contabilidade ainda atua de forma tradicional, prestando assessoria aos 

empreendimentos, quando seria necessária uma atuação que privilegiasse a apropriação do 

conhecimento pelos próprios trabalhadores. Um dos fatores que explicam essa realidade é a 

formação do contador que ainda é voltada para atuação em grandes empresas e não desperta 

para o desenvolvimento da sensibilidade social e não capacita para a gestão de empresas 

sociais. Isto também explica, em parte, o baixo número de contadores especializados em 

cooperativismo ou empreendimentos autogestionários. Numa nova perspectiva de atuação, o 

contador assumiria outro papel: o de facilitador do conhecimento( formador). Dessa forma, as 

demandas levantadas centram-se no desenvolvimento de novas habilidades do contador, 

conseqüentemente, isso acarreta a  demanda de uma nova formação acadêmica.  
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6- Legislação contábil 

A realidade mostrou uma série de incertezas e equívocos da ordem jurídica no que se refere 

aos empreendimentos autogestionários. Primeiramente, há necessidade de definição de um 

novo marco legal apropriado à realidade dos empreendimentos  autogestionários que 

regulamente a criação, funcionamento e extinção desses empreendimentos. Na seqüência, 

também urge a adequação da legislação contábil à nova formatação jurídica, na qual o 

reconhecimento da peculiaridade dos empreendimentos se reflita na normatização de novos 

instrumentos de informação; sistemáticas diferenciadas de mensuração e registros dos eventos 

econômicos e sociais e novas bases para a tributação. 

 

Esses pontos levantados confirmam, em certa medida, as constatações feitas por autores 

citados na pesquisa bibliográfica, os quais também identificaram as demandas desse novo 

usuário da contabilidade, a exemplo de  Almeida e Dantas (2005, p.09), que sistematizaram as 

demandas a  partir de três eixos: novos modelos de informações; novo perfil de contador e; 

nova formação, conforme visto no cap. 3. 

 

Por outro lado, a investigação empírica, como já referido, também contribuiu para o 

levantamento de elementos ou pistas para a redução da distância entre as reais necessidades 

dos empreendimentos e o aparato da contabilidade para seu atendimento. Com base nessas  

evidências empíricas e na bibliografia pesquisada evidenciaram-se os seguintes elementos: 

 

  A nova linguagem deveria ser simples e objetiva, buscando a aproximação da 

linguagem contábil à linguagem coloquial dos trabalhadores. Assim, ela seria  acessível 

e apropriada à sua realidade social.  

 

 Os novos instrumentos de informação contábil deveriam satisfazer plenamente as 

reais necessidades de informação dos empreendimentos, expressando a dinâmica e 

complexidade da autogestão. Deveriam, também, propiciar informações permanentes 

que permitam o monitoramento e avaliação da execução das ações planejadas 

coletivamente. Nessa reflexão, vale a pena resgatar os elementos apontados pelos 

autores Almeida e Dantas (2005), no cap. 3, à construção de novos instrumentos. Para 

os autores é necessário aprofundar-se em pesquisas de novos procedimentos contábeis e 

refletir sobre a possibilidade de adaptação de alguns procedimentos e sistemas contábeis 
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alternativos, dentre os quais: a Contabilidade por Fundos, Contabilidade Orçamentária e 

a Mensuração do Resultado Econômico. 

 

 Uma nova atuação dos profissionais da área contábil deveria ser pautada em duas 

frentes: pesquisa prática (para resolução de problemas) e na transmissão do 

conhecimento (formação). Isso requer o desenvolvimento de novas qualidades e 

habilidades, ou seja, um novo perfil dos contadores. Algumas características desse novo 

contador: conhecer as técnicas; saber resolver problemas; saber transferir conhecimento; 

ter sensibilidade; saber sensibilizar; saber dialogar; ser um comunicador; usar uma 

linguagem apropriada aos trabalhadores; paciência para ensinar; habilidade para 

simplificar; disposição e capacidade para criar; disposição para ouvir, discutir e 

aprender. Essas características somam-se àquelas levantadas por autores no cap.3. No 

que tange à formação dos trabalhadores em contabilidade, alguns elementos também 

foram identificados. Essa deveria utilizar a educação popular; sensibilizar para a 

importância da contabilidade; ser permanente e estruturada de forma crescente. 

 

 A nova formação dos contadores remete à discussão de um outro currículo, o qual 

deveria ser baseado na realidade da economia brasileira e nas necessidades da classe 

trabalhadora. Uma outra questão associada diz respeito ao incremento de pesquisas 

sobre ES, ou seja, a produção acadêmica deveria voltar-se mais para estudos de 

interesse da classe trabalhadora, tal como o tema Economia Solidária. Deveria, 

também, buscar as perguntas ou temas geradores das pesquisas na própria sociedade, 

como também problematizar, refletir a partir deles. 

 

 A legislação contábil deveria ser reformulada a partir de uma nova formatação 

jurídica dos empreendimentos autogestionários, na qual se reconhecessem os 

empreendimentos autogestionários como novos atores. Com base nesse pressuposto, a 

legislação contábil deveria segregar  tributariamente os grandes e pequenos 

empreendimentos. As demonstrações exigidas por lei deveriam, efetivamente, ser 

instrumentos de informação e não apenas obrigatoriedade legal. Para tanto, deveriam 

ser criados relatórios condizentes com a necessidade informacional desse segmento 

social no tocante à mensuração, escrituração e evidenciação dos eventos econômicos e 

sociais. 
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Portanto, este trabalho soma-se às pesquisas anteriores, ampliando o campo de conhecimento 

sobre o assunto mediante o levantamento de novas demandas e identificando novos elementos 

à construção de uma nova relação entre contabilidade e autogestão. Entretanto, como 

mencionado, ainda há muitas demandas para aprofundamento de pesquisas sobre novos 

instrumentos de informação, formação do contador da ES, legislação contábil para a 

autogestão, entre outras. Cabe ressaltar, entretanto, que pesquisas nessa área têm como pré-

requisito a assimilação do contexto no qual a contabilidade está inserida. 

  

Por isso, nesta pesquisa, foi necessário compreender o significado conceitual e operacional da 

autogestão e sua vinculação com conceitos de participação, democracia e cidadania. Nessa 

perspectiva, a participação democrática só se faz fecunda quando há eqüidade no acesso às 

informações e igualdade econômica entre os trabalhadores que participam do processo 

decisório da gestão. 

 

Nesse contexto, a contabilidade tem fundamental importância, uma vez que é requerida 

enquanto instrumento vital da democracia, aquele capaz de promover a simetria 

informacional, proporcionar a transparência da gestão, propiciar a participação cidadã e 

auxiliar na instauração da confiança entre os trabalhadores. Desse modo, a contabilidade 

reafirma seu papel social mediante sua contribuição ao desenvolvimento econômico de 

empreendimentos promotores da inclusão social e de auxílio ao desenvolvimento de relações 

mais humanas e solidárias.  
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APÊNDICE 01 - PROTOCOLO DE  PESQUISA 

 

 

 

1 -VISÃO GERAL DO PROJETO 

 

Título: Contabilidade e Autogestão - Um estudo sobre a dimensão contábil nos processos de 

autogestão dos empreendimentos de Economia Solidária. 

 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender e analisar a dimensão contábil nos processos de 

autogestão em empreendimentos solidários, levantando seus  desafios e as demandas  

contábeis suscitadas nesse processo, a partir de 06 perspectivas: a) Forma de comunicação; b) 

Conteúdo da informação; c) Utilidade da informação;  d) Apropriação da informação; e) 

Relação contador-usuário ; f) Legislação contábil. 

 

 

1.2 Questões de pesquisa 

 

Os objetivos da pesquisa podem ser traduzidos, a partir das seguintes questões: 

 

1) Como a informação contábil é empregada nos  empreendimentos  autogestionários? 

 

2) Quais os desafios e demandas suscitados em cada um dos aspectos da dimensão  contábil 

nos  processos de autogestão? 
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1.3 Hipóteses 

 

A partir da revisão da literatura depreende-se que a informação contábil é essencial a qualquer 

entidade pública ou privada. Que esta informação, para ser útil à tomada de decisões, deve 

revestir-se de alguns pressupostos, sejam eles: relevância, comparabilidade, materialidade. 

Em se tratando da informação contábil apropriada para os empreendimentos de Economia 

Solidária, os estudos recentes sugerem que a informação contábil não atende satisfatoriamente 

às demandas  informacionais da Economia Solidária.  

 

Dessa forma, situando-se na linha das pesquisas anteriores, esta investigação parte do 

pressuposto de que  os empreendimentos solidários têm necessidades informacionais ainda 

não atendidas satisfatoriamente pelo aparato contábil disponível. Tendo em vista que os 

empreendimentos possuem dupla natureza: econômica e social e ainda, que os usuários da 

contabilidade são trabalhadores não acostumados com a linguagem de mercado, as demandas 

suscitadas à contabilidade e a necessidades dos empreendimentos autogestionários passam 

pelos seguintes aspectos: 

 

a) Forma de comunicação dos eventos ocorridos (linguagem, demonstrações); 

 

b) Conteúdo da informação (não expressa a complexidade da autogestão � orçamento 

coletivo, execução compartilhada, etc.); 

 

c) Utilidade da informação  (deveria auxiliar em todos os processos de gestão- 

planejamento, execução, controle e avaliação dos resultados); 

 

d) Apropriação do conhecimento contábil (a contabilidade ainda é uma caixa preta, 

conhecida apenas pelos contadores, necessidade de popularizar a contabilidade através de 

técnicas de ensino apropriadas para o público); 

 

e) Relação contador-usuário (contadores não preparados para lidar com a 

especificidade da autogestão) 

 

f) Legislação contábil  (ela está adequada à realidade dos empreendimentos?) 
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Em síntese, o resultado encontrado poderá ser esquematizado conforme  quadro abaixo:  

                                        

                                 Quadro-resumo dos resultados  

      

           Realidade encontrada      

                      ( o que é) 
Realidade 
esperada  

              Dimensões cooperados especialistas contadores 
( o que deveria 
ser) 

1- Forma de comunicação           
2- Conteúdo da informação           
3- Utilidade da informação             
4- Apropriação da informação           
5- Relação contador-usuário           
6- Legislação contábil           
            

            
 

O quadro traçará um paralelo entre a realidade observada, captada pelas lentes dos 

cooperados, especialistas e contadores  e a realidade esperada, desenhada pelas observações, 

entrevistas  e  literatura consultada. As  dimensões, listadas no quadro,  representam os 

aspectos  contábeis  a serem analisados, os quais são descritos em seguida: 

 

1 Forma de comunicação 

Neste dimensão  será avaliada a linguagem dos relatórios, demonstrações e outros 

instrumentos da contabilidade. Conforme a bibliografia pesquisada, a linguagem contábil  é 

formal, distanciando-se dos trabalhadores que, na maioria, não possuem altos níveis de 

escolaridade. A linguagem não traduz a realidade econômica e financeira da entidade. 

  

 

2 Conteúdo da informação 

O conteúdo diz respeito à informação contábil em si. Conforme observações de autores, a 

contabilidade tradicional não consegue captar a complexidade das relações inclusas no 

processo de autogestão, tais como o orçamento elaborado coletivamente,  a execução e 

controles compartilhados. A intenção é  averiguar este aspecto. 

 

 

 



 119

3 Utilidade da informação 

Quando se avalia a utilidade da informação, está se perguntando se a contabilidade  é 

efetivamente supridora das informações necessárias às etapas do processo de autogestão, ou 

seja, se ela auxilia no processo de tomada de decisões gerenciais. Eis a questão. 

   

4 Apropriação da informação 

Aqui, busca-se avaliar se a contabilidade consegue ser assimilada pelos trabalhadores usuários 

da mesma. Um dos princípios fundamentais da Economia Solidária sugere a socialização de 

todo o conhecimento de gestão, em oposição à típica empresa que resguarda estes 

conhecimentos ao grupo da gerência. Com base nesse princípio,  presume-se que os 

trabalhadores da ES devam também se apropriar do conhecimento contábil. Dessa forma, 

busca-se nessa perspectiva, compreender as dificuldades para a assimilação do conhecimento 

contábil. 

 

5 Relação contador-usuário 

Nesta perspectiva,  será analisada a relação dos usuários dos empreendimentos 

autogestionários com os profissionais da área contábil. Conforme relatos contidos na 

bibliografia pesquisada, as áreas técnicas têm dificuldades de perceber a especificidade da 

autogestão. Portanto,  pretende-se  compreender o envolvimento do contabilista com a 

autogestão. 

 

6 Legislação contábil 

Alguns autores argumentam que a legislação contábil ainda não capta a especificidade da 

autogestão. Isso se aplica à forma de registro dos eventos econômico-financeiros, às 

demonstrações contábeis e  também à constituição e formalização destas entidades. Portanto, 

cabe focar os itens em que a legislação não atende às necessidades particulares destas 

entidades. 

 

 

1.4  Critérios para a seleção da unidade de estudo 

 

O principal critério para a escolha da unidade onde se processará a investigação é a 

autogestão. Isto é, buscou-se um empreendimento  em que a gestão é realizada  por todos os 

trabalhadores, em oposição aos empreendimentos nos quais  a  administração é exercida 
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apenas pelos diretores. Participar da gestão significa atuar nos altos níveis de decisões, 

aquelas que vão além da organização do trabalho, mas que também compreendem a indicação 

da destinação dos recursos, organização da produção e demais decisões que afetem a vida da 

entidade. 

 

Outro critério importante utilizado foi a formalização do empreendimento. Com se sabe, a 

economia solidária  também é compreendida por empreendimentos coletivos informais. Tal 

opção se deve ao fato de que a  inscrição junto aos órgãos governamentais, necessariamente, 

requerer uma organização contábil mais formal. 

Dessa forma, estas entidades possuem registros formais de suas atividades, possibilitando as 

bases para a investigação. 

 

 

2 COLETA DE DADOS 

 

O estudo de caso, cuja intenção é desvelar a realidade da dimensão contábil nos 

empreendimentos autogestionários, selecionou as seguintes técnicas de coleta de dados: 

 

 Entrevistas 

 Registro  em arquivos 

 Observação direta 

 

As entrevistas  com cooperados, especialistas e profissionais da área contábil, pretendem 

capturar informações  sobre os procedimentos contábeis utilizados, a percepção sobre os 

instrumentos de informação contábil, os desafios para sua assimilação, enfim, propiciarão 

elementos que avaliem os aspectos contábeis, ou seja, caracterizarão as dimensões de análise. 

 

Os registros em arquivos também contribuirão para a definição das dimensões de análise, 

mais especificamente, contribuirão para descrição, análise e compreensão dos relatórios e 

documentos contábeis utilizados pela entidade. 

 

Finalmente a observação direta, captará pormenores e detalhes que complementarão as 

outras técnicas, tais como, ambiente físico,  cotidiano de trabalho, relações interpessoais, 

processos de decisões, etc. 
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         3  QUESTÕES ORIENTADORAS À COLETA DE DADOS 

          

A coleta de dados não prescinde de um roteiro básico de questões que oriente à captação de 

dados. Dessa forma, abaixo são apresentadas  questões relacionadas que extraem informações 

sobre aspectos descritivos da  entidade, bem como  informações diretamente relacionadas com 

as dimensões em questão, assim organizadas:  

 

        A)  Ambiente externo 

 

1) Quais são os clientes e fornecedores da  empresa? 

2) Quais são os principais concorrentes ?  

3) Está inserida em alguma rede de produção ou comercialização? 

4) Têm algum tipo de assessoria administrativa, contábil e jurídica? 

5) Recebe recursos externos, doações? De entidades privadas ou públicas? Quais? 

6) Quais as legislações vigentes que influenciam em suas atividades nos aspectos  

operacionais, financeiros e econômicos? 

7) Participa de algum fórum ou órgão de representação nacional e/ou internacional?  

8) A entidade desenvolve algum projeto social ? 

 

 

B) Sistema organizacional 

        

1) Qual a missão da entidade (razão de ser)? 

2) Existe um planejamento estratégico? É formalizado (documentado, registrado)? 

3) Existe um processo de planejamento, execução, controle e avaliação do plano?  

4) Quando acontecem as reuniões de planejamento? 

5) Como ocorre o controle da execução deste planejamento? 

6) Existe um manual de normas e procedimentos  ou regimento interno para o processo de 

gestão e função dos gestores? 

7) Existem critérios de avaliação de desempenhos para a gestão? E quais são os indicadores e 

critérios? 

8) Existe um sistema de informação que auxilie no planejamento das atividades? 

9)  A entidade possui um organograma? 

10)Quais são as áreas? 
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11)Quais são os departamentos, quem são os responsáveis? 

12)Quais as funções de cada área/departamento? 

13)Como se relacionam as diversas áreas e atividades? 

 

 

C) Sistema social (Organização do trabalho) 

 

1) Como são  distribuídas as funções? 

2) Como são indicados os coordenadores dos departamentos/áreas ? 

3) Quais os critérios de definição das remunerações dos trabalhadores? 

4) Existem faixas de salários? Como funciona? 

5) Existe um sistema de rotatividade de funções? 

6) Os trabalhadores têm qualificação técnica apropriada a cada função? 

7) Como está organizado o sistema de qualificação? 

8) Existe uma política de motivação organizacional?  

9) Como é o controle e organização da jornada de trabalho? 

10)Quais são os benefícios e programas direcionados aos trabalhadores e familiares? 

11)Como são tratados os atrasos e as faltas no trabalho? 

12)Existe um sistema de registro  e controle  de recursos humanos? 

 

 

D) Sistema Operacional 

 

1) Quais as principais atividades econômicas do empreendimento? 

2) Como está organizada a área de produção ( deptos., funções)? 

3) Quais são as formas de registros dos custos e resultados da produção ? 

4) Como está organizado o processo de compras? Há um sistema? 

5) Há um sistema de controle de estoques de matéria-prima e de produção? 

6)  Como é determinado o preço de venda dos produtos? 

7) Existe um sistema de monitoramento de vendas e de apuração de resultados? 

8)  Há um assessoramento jurídico na confecção dos contratos de venda ? 

9)  Qual a composição do capital (distribuição das quotas-partes) ? 
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10)Como é o processo de  tomada de decisão sobre captação de recursos? 

11)Como está a composição de dívidas? Centra-se no curto prazo ou longo prazo ? 

12)Há um sistema de informações que auxilie na tomada de decisões sobre captação de 

recursos? 

 

 

E)  Sistema de Informações 

 

1) Existe um sistema de informações que subsidie as decisões gerenciais da entidade (comprar 

, vender, emprestar, renegociar)? 

     2) Como está organizada a contabilidade da entidade? Há um registro formal? 

3) Quem realiza os registros das informações dos eventos ocorridos na entidade? De que 

forma? 

4) Há um sistema de integração entre as diversas áreas da entidade (produção, venda, 

financeiro) ? 

5) Quais relatórios são produzidos ? 

6) Existe a contabilidade dos custos das atividades? 

7) Como a apuração dos custos é realizada e como esta informação é utilizada pela entidade? 

8) Há um sistema de orçamento das atividades previstas? 

9) Quais informações são utilizadas na confecção desse orçamento? 

10)Como são realizados o acompanhamento, comparação e avaliação das metas e planos 

estabelecidos no orçamento? 

11)Como é realizado o controle financeiro? Há um sistema de fluxo de caixa? 

12)Há um sistema de contabilidade gerencial? 

13)Este sistema auxilia nas decisões da gestão? De que forma? 

14)Há um sistema que produz indicadores econômico-financeiros? 

15)Como estão organizadas as informações sobre os clientes e fornecedores ? Há um banco 

de dados?   

16)É feito algum tipo de pesquisa de mercado ? Consulta a clientes ?  

17)Quais os meios utilizados para conhecimento do mercado em que a entidade atua? 

 

 

F) Apreensão do conhecimento contábil 
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1) Quem elabora os relatórios contábeis? 

2) O conselho fiscal da entidade  compreende os relatórios contábeis? 

3) O que os cooperados pensam da linguagem dos relatórios? sabem o que é um ativo, 

passivo e PL? 

4) Os cooperados têm acesso aos relatórios de custos, compras, vendas, e outros relatórios 

gerenciais? 

5) São promovidos cursos e palestras sobre  gestão dos negócios e contabilidade?  

6) Existe uma entidade de apoio que contribua para a apreensão da gestão do negócio e 

contabilidade ? 

 

 

G)  Informações da entidade de apoio 

 

1) Qual o histórico da entidade ? 

2) A entidade está inserida a alguma rede ou associada a algum órgão de representação 

nacional ou internacional ? 

3) Recebe algum recurso público governamental ou privado para realizar esta atividade? 

4) A quantas iniciativas solidárias já apoiou? 

5) Quais as formas de apoio realizado junto às iniciativas? 

6) Em quais  áreas de conhecimento a entidade atua? 

7) Como é a relação com os profissionais dessas áreas? 

8) Como é o relacionamento com os profissionais da área contábil? 

9) A contabilidade e contabilistas adaptam-se facilmente à dinâmica da autogestão? 

10)Onde residem os maiores problemas para adaptação? 

11)Como é repassado o conhecimento na área contábil às entidades apoiadas? 

12)Na visão da entidade, os trabalhadores compreendem facilmente a informação contábil? 

13)Quais os maiores desafios nessa transmissão? 

14)A contabilidade tradicional atende às necessidades de informação da autogestão? Por quê ? 

15)Em que aspectos a contabilidade poderia mudar? 

16)Qual a importância da contabilidade para a autogestão? 

17)Os sistemas de informações contábeis são acessíveis? Quem fornece? 

18)A legislação contábil atende plenamente às necessidades da autogestão (formas de 

registros, demonstrações)? 
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5 GUIA PARA  O RELATÓRIO FINAL 

        

Apesar de não haver nenhuma forma estereotipada para escrever um relatório de um estudo de 

caso, existem estratégias para redigi-lo a fim de torná-lo inteligível e palatável ao leitor. Dessa 

forma, a estratégia selecionada para apresentar os resultados, dentre as expostas por Yin ( 

2005, p.177-180), é a narrativa, a qual  pode ser  ilustrada por tabelas, gráficos e imagens. 

 

Optou-se pela estrutura analítica linear, enquanto estrutura composicional do relatório. Esta 

estrutura  é comumente utilizada nos relatórios de estudos de casos. No modelo, os subtópicos 

compreendem o tema ou o problema que está sendo estudado e uma revisão da literatura. Em 

seguida os subtópicos partem para a análise dos métodos utilizados, das descobertas feitas a 

partir dos dados coletados e analisados, e das conclusões e implicações feitas a partir das 

descobertas . 

 

O relatório iniciará a ser redigido tão logo esteja concluída a revisão de literatura, começando 

com o subtópico da metodologia empregada, em que se aprimorará a metodologia inclusa no 

projeto de estudo de caso. 

  

Também poderão ser redigidas, antes do término da coleta de dados, as informações 

descritivas da unidade em estudo, que consiste de dados quantitativos e qualitativos  

concernentes ao caso. 

 

Após a coleta de dados, estes serão sistematizados em um Banco de dados sobre o caso, cujas 

informações serão a base do relatório final. 
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 APÊNDICE 02 - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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APÊNDICE 03 � ROTEIRO DE ENTREVISTAS  PARA COOPERADOS DA 

COOPRAM 

 

 

Entrevistado:............................................................................................................................. 

 

1-  Há quanto tempo é cooperado desta cooperativa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2-  Qual é o setor em que trabalha? E sua função? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Quais são suas habilidades profissionais e qual a sua formação escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- O seu setor produz algum tipo de relatório ou registro das atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Em relação aos relatórios  da contabilidade da cooperativa você tem acesso a eles? Quando 

? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- O que acha da linguagem dos relatórios?Você sabe o que é um ativo ou passivo ou PL? 

Sabe identificar o lucro da cooperativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7 - Já participou de algum curso de  formação em contabilidade ? Quem promoveu ? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8- Acha que o curso ajudou a compreender a contabilidade? Se não, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- Em sua opinião como deveriam ser apresentadas as informações financeiras da 

cooperativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10-  E os cursos de formação em contabilidade, como acha que deveria ser? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11-  Já conversou com o contador da entidade alguma vez para pedir esclarecimentos ? Eles 

conseguiram  tirar suas dúvidas ? Se não, por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12-  Em relação ao perfil dos contadores,  em sua visão, quais as  características  que  um 

contador da  Economia Solidária deveria possuir ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Acredita que a contabilidade é um instrumento importante  para a autogestão dos 

trabalhadores? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 04 � ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA CONTADORES 

 

 

Entrevistado: ............................................................................................................................ 

 

 

1- Há quanto tempo trabalha com a Economia Solidária?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Acredita que a contabilidade é um instrumento importante para a autogestão dos 

trabalhadores? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Você acredita que o aparato contábil vigente para as cooperativas e empresas autogeridas 

satisfaz às necessidades de informação destes empreendimentos, no que tange ao conteúdo e 

forma da informação? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- E quanto a legislação das cooperativas, acha que é adequada à realidade da ES? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- Os empreendimentos com os quais trabalha utiliza a informação contábil nos vários 

processos de gestão, como planejamento, controle e execução?Se não, por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- Em relação aos registros dos eventos de uma cooperativa, há algum conflito entre a prática 

e a legislação contábil? Exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7- Já Ministrou  algum curso de formação em contabilidade? Quais as características desse 

curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8- A contabilidade é fácil de ser compreendida pelos trabalhadores? Se não, em sua visão, 

quais os principais problemas enfrentados pelos trabalhadores para a compreensão do 

conhecimento contábil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- No que difere sua atuação em empresas tradicionais e em empreendimentos 

autogestionários?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Em sua opinião como deveriam ser apresentadas as informações financeiras e econômicas 

da cooperativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11-  E os cursos de formação em contabilidade, como acha que deveriam ser? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12-  Em relação ao perfil dos contadores,  em sua visão, quais as  características  que  um 

contador da  Economia Solidária deveria possuir ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Acredita que a formação dos contadores em curso prepara para o trabalho com 

empreendimentos de ES? Como poderia ser?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14 - Em sua opinião o que poderia ser mudado para que a contabilidade  contribua 

efetivamente  com o processo de autogestão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 05 � ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DIRETORES DA COOPRAM 

 

 

Entrevistado: ............................................................................................................................ 

 

 

1- Há quanto tempo é cooperado desta cooperativa e desde quando está na diretoria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Quais são suas habilidades profissionais e qual a sua formação escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- A sua diretoria elabora algum tipo de relatório de informações operacionais, econômicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Em relação aos relatórios  da contabilidade da cooperativa, você tem acesso a eles? Quando 

? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- A sua diretoria utiliza os relatórios ou informações da contabilidade para tomar algum tipo 

de decisão gerencial? Se não, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6- A contabilidade é fácil de ser compreendida? Se não, em sua visão, quais os principais 

problemas  enfrentados pelos trabalhadores para a compreensão do conhecimento contábil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7- Já conversou com o contador da entidade alguma vez para pedir esclarecimentos sobre os 

relatórios contábeis? Eles conseguiram tirar suas dúvidas? Se não, por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8 -Já participou de algum curso de formação em contabilidade? Quem promoveu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9- Acha que o curso ajudou a compreender a contabilidade? Se não, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10- Em sua opinião como deveriam ser apresentadas as informações financeiras e econômicas 

da cooperativa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11-  E os cursos de formação em contabilidade, como acha que deveriam ser? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12-   Em relação ao perfil dos contadores,  em sua visão, quais as  características  que  um 

contador da  Economia Solidária deveria possuir ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Acredita que a contabilidade é um instrumento importante para a autogestão dos 

trabalhadores? Por quê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 134

14 - Em sua opinião o que poderia ser mudado para que a contabilidade  contribua 

efetivamente  com o processo de autogestão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 06 � ROTEIRO DE ENTREVISTA  PARA ESPECIALISTAS 

 

 

1-  Há quanto tempo trabalha com a Economia Solidária? E nesta entidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2-   Qual é a  relação de apoio que a entidade mantém com as cooperativas ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3-  Qual é a estrutura de apoio que a entidade possui no que diz respeito à  contabilidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- Acredita que a contabilidade é um instrumento importante para a autogestão dos 

trabalhadores? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5- As cooperativas  acompanhadas utilizam a informação contábil  nos vários  processos  de 

autogestão, tais como, o levantamento de custos dos produtos,  planejamento, execução e 

controle dos recursos da entidade? Se não, por que não utilizam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6  - Como  é realizada a  formação dos trabalhadores em contabilidade ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7- A contabilidade é facilmente assimilada pelos trabalhadores ? Se não, em sua visão, quais 

os principais problemas que os trabalhadores enfrentam para a apropriação do conhecimento 

contábil? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8-  Com relação à legislação cooperativista vigente, acredita que seja  apropriada à realidade 

dos empreendimentos de ES ? Em que pontos residem os maiores entraves ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9-  Avalia que os contadores, de uma forma geral, conhecem suficientemente bem a legislação 

cooperativista a ponto de proporcionar um adequado acompanhamento aos empreendimentos? 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10-  Como vê o envolvimento dos profissionais da área contábil no processo de autogestão? 

Eles entendem rapidamente a dinâmica dos empreendimentos ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11-   Em relação ao perfil dos contadores,  em sua visão, quais as  características  que  um 

contador da  Economia Solidária deveria possuir ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12 - Em relação à formação do contador, acredita que o contador  da Economia   Solidária         

deveria ter uma formação diferenciada?   Justifique.    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


