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A moderna gestão de empresas vem revelando importantes avanços em sua forma de atuação. A 
postura convencional da busca do lucro e da rentabilidade cede espaço a uma gestão voltada à 
riqueza dos acionistas. O objetivo de criar valor aos acionistas demanda estratégias financeiras e 
novas medidas do sucesso empresarial, voltadas a agregar riqueza aos seus proprietários. 
Visando cobrir as necessidades de informações dos vários agentes de mercado, a contabilidade 
almeja uma atuação mais destacada e sofisticada. O objetivo desse estudo é: constatar a 
importância da contabilidade na moderna administração empresarial; apresentar os fundamentos 
de um modelo de gestão baseada no valor, comparativamente aos procedimentos tradicionais de 
administração focada nos lucros; constatar a relevância da informação contábil sob a ótica da 
essência econômica; e checar, num exemplo hipotético, o cálculo de uma medida de lucro sob 
essa condição. 
 
*Artigo apresentado no VII Congresso Internacional de Custos, realizado em julho/2001, em Leon-
Espanha. 
 
 
Contabilidade Governamental - Uma abordagem sobre mensuração da receita 

Rodrigo Neri de Azevedo 
 
A mensuração da receita tem sido objeto de vários debates, tanto no mundo acadêmico como 
profissional. Neste contexto, insere-se a receita das entidades públicas as quais possuem certa 
diferenciação de mensuração em relação às receitas de outras entidades. Dessa forma, fez-se 
necessário este estudo, que tem o objetivo de verificar, por meio de exposições práticas e teóricas, 
a melhor forma de se mensurar as receitas públicas, se pelo defendido pela teoria contábil ou que 
se encontra disposto em legislação específica. 
 
 
O Balanço Social como uma ferramenta gerencial no processo de transparência entre 
universidade e sociedade 

Cristina Melim Petrelli 
 

Após longo período de valorização centrada apenas nos aspectos econômicos, o terceiro milênio 
tem sido marcado por um retorno à preocupação com as questões sociais, tema que vem 
recebendo a atenção e sendo adotado mundialmente por organizações e instituições de diversas 
naturezas. A responsabilidade social passou a fazer parte do ambiente empresarial, que tem 
procurado voltar-se à promoção de ações em benefício do bem-estar da sociedade e da melhoria 
das condições do meio ambiente. 
A universidade, instituição que desde a sua criação tem na função social a principal razão de sua 
existência, vem contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento da sociedade em todos os 
seus aspectos, não só formando profissionais competentes, mas também o homem em sua 



totalidade, promovendo a cidadania e a adoção de valores éticos, realizando atitudes concretas no 
que diz respeito à sobrevivência da vida no planeta e à melhoria das condições da vida humana 
individual ou associada. Mas nem sempre a sociedade toma conhecimento da amplitude dessas 
ações, que são realizadas em seu próprio benefício, o que acaba prejudicando o reconhecimento 
da importância dessa instituição como agente de transformação social.  
Atento a essa problemática, este artigo procura demonstrar a relevância de uma maior divulgação 
das ações sociais desenvolvidas pela universidade, por meio da elaboração e da divulgação de 
seu Balanço Social, importante instrumento que permitirá à sociedade como um todo tomar ciência 
do verdadeiro papel exercido por essa instituição.  
 
 
Administração Financeira, Economia e Contabilidade: uma abordagem da relação existente 
no processo empresarial de gestão de caixa e lucro 

Gideon Carvalho de Benedicto e Joubert da Silva Jerônimo Leite 
 
Este artigo objetiva evidenciar a relação existente entre as finanças corporativas com fatores 
econômicos e contábil-financeiros no processo de gestão e análise financeira empresarial de caixa 
e lucro, por meio da aplicação sistêmica da controladoria operacional e estratégica. 
As entidades nacionais ou estrangeiras realizam suas operações em um ambiente econômico que 
pode se modificar constantemente, de acordo com o avanço tecnológico e cultural nos principais 
mercados do mundo. Essas alterações no mundo globalizado devem ser objeto de análise por 
parte do administrador financeiro, no processo de gestão do caixa e do lucro da empresa. Assim, a 
sua missão poderá ser alcançada com eficiência e eficácia, pois ele terá condições de tomar 
decisões de investimentos e financiamentos com segurança, observando os pontos fortes e fracos, 
e as ameaças e as oportunidades de cada negócio da companhia. 
 
 
Breve discussão sobre a qualidade total em serviços periciais 

Creusa Maria Alves dos Santos e Onice Maria de Mello 
 
O objetivo da qualidade total é ter eficiência no trabalho e produzir mão-de-obra mais 
especializada. Treinamento profissional, educação continuada e Exame de Suficiência serão as 
metas que o contador deverá considerar para atuar nos diversos segmentos referentes às suas 
atividades. A profissão é dinâmica e para obter qualidade total o contador deve estar se 
especializando sempre. De fato, o profissional deve continuar estudando depois de graduado e a 
conquista de seu serviço depende não só do custo, mas também da qualidade com o qual é 
oferecido. Alcançar qualidade é caminhar para a perfeição. Prestar serviço com qualidade a um 
número considerável de clientes, com um custo satisfatório, depende da eficiência, de bons 
profissionais, da organização, da utilização do tempo e do material a ser usado. Está relacionado 
também à capacidade técnica, atualização de informações políticas e econômicas, serviço 
computadorizado e legislações pertinentes. 
 


