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A Contribuição de Michel Foucault nas abordagens da Teoria Contábil 
(Klicia Maria Silva Guimaraes)  
  
O presente artigo visa demonstrar a contribuição da filosofia na teoria contábil, especialmente no que se refere às 
metodologias de pesquisa segundo a abordagem ética e a da teoria do comportamento. Procura, ainda, comentar o 
modo como essas metodologias são utilizadas para atingir os objetivos da Contabilidade. 
A Contabilidade é uma ciência que estuda a mensuração do patrimônio de uma empresa e o gerencia, ou seja, tem 
o domínio das informações da “máquina de engrenagem” que auxilia as tomadas de decisões; mas se este “poder” 
for usado de forma errônea, poderá causar “marcas irreparáveis” do ponto de vista material, profissional e humano. 
Mas se o “poder” for usado adequadamente, poderá transformar e auxiliar grandes trabalhos em prol da sociedade, 
incentivando a participação das empresas no plano social e aumentando as suas receitas, que conseqüentemente 
gerará mais empregos e melhor distribuição de rendas. De outro modo, tanto o empresário quanto o Estado 
poderão ser vistos como um ser dominante, buscando alcançar sempre os lucros e arrecadações máximas, mesmo 
que para isso tenha de praticar métodos não apropriados à moral. 
A evidência da Responsabilidade Social da Contabilidade na interação com os meios do controle social, ora 
empresário/empregado, ora governo/empresas/sociedade, na procura de equilibrar as forças e interesses, promove 
maior organização dos diversos interesses das camadas sociais de forma a buscar melhores padrões de eqüidade. 
  
Siderurgia: Análise Financeira da Indústria Brasileira em Relação à Indústria Mundial 
(João Conrado de Amorim Carvalho) 
  
O setor siderúrgico vem passando por um processo de reestruturação em que a busca de eficiência vai definir não 
apenas a liderança no mercado, mas também a própria sobrevivência das empresas. A indústria brasileira, recém-
saída de um processo de privatização, vem se inserindo no cenário internacional, levando a crer que ocupará 
espaços cada vez mais importantes. Nesse contexto de mudanças, é interessante saber se as empresas nacionais 
estão aptas a enfrentar a concorrência internacional. Este artigo avalia o comportamento da siderurgia brasileira a 
partir da análise dos indicadores financeiros extraídos das Demonstrações Contábeis divulgadas no período de 
2001 a 2003 de sete empresas brasileiras, comparando os resultados com indicadores de cinco empresas da 
siderurgia mundial. Vai-se demonstrar que a indústria brasileira apresenta resultados compatíveis, e até mesmo 
superiores, ao padrão mundial. 
  
Contabilidade por Atividades nos Processos da Gestão Acadêmica nas Instituições de 
Educação Superior Privadas 
(Simone Bernardes Voese)  
  
Este artigo tem como objetivo apresentar a aplicação da Contabilidade por Atividades nos processos da Gestão 
Acadêmica, visando à melhoria da performance das Instituições de Educação Superior (IESs) privadas. 
Inicialmente, destaca-se a importância e o funcionamento da Contabilidade por Atividades e do Custo Baseado em 
Atividades. Na seqüência, apresentam-se os processos da Gestão Acadêmica, detalhando os acadêmicos e os de 
apoio acadêmico. E, por fim, discute-se a implantação da Contabilidade por Atividades como fonte de geração de 
informações sobre os recursos utilizados nos processos acadêmicos, como forma de as instituições de educação 
superior privadas poderem se manter competitivas no atual cenário de expansão da educação superior no Brasil.  
 
Análise Epistemológica dos Pareceres de Auditoria no Brasil 
(Msc. Elizabete Marinho Serra Negra, PhD. Mauri Fortes)  
  
Neste trabalho, apresentam-se as características dos pareceres utilizados no Brasil, principalmente no que 
concerne à sua estrutura básica, modelos, terminologias, tipos e natureza opinativa ou atestatória. Teve como 
objetivo fazer análise crítica da legislação desse instrumento e caracterizar aspectos práticos e normativos. Trata-se 
de uma pesquisa de análise de conteúdo.  
Os dados levantados permitem apresentar quatro aspectos: o primeiro, a estrutura básica do parecer de auditoria; o 
segundo, a terminologia usada; o terceiro, sobre a natureza do parecer opinativo ou atestatório; e o quarto, os tipos 
dos pareceres. Assim, o estudo permite concluir que os pareceres de auditoria mostram dificuldades quanto à 
redação a ser empregada. 
  



A qualidade do Laudo Pericial Contábil e sua influência na decisão de magistrados nas 
comarcas localizadas no Distrito Federal e na cidade de Fortaleza/CE 
(Ivonne Ivette Vergara Rivas, Idalberto José das Neves Júnior)  
  
Este artigo tem por finalidade constatar a importância de se apresentar um Laudo Pericial Contábil com qualidade e 
evidenciar a sua influência na decisão do magistrado. Primeiramente foram apresentados conceitos e exigências 
necessárias ao bom desempenho na elaboração do laudo. Com isso, verificou-se, por meio de referenciais teóricos, 
que o Laudo Pericial Contábil é uma peça escrita na qual o perito contador expressa de forma clara e objetiva toda a 
síntese do objeto da perícia, com o intuito de esclarecer dúvidas ao magistrado. Dentro desse contexto, este 
trabalho foi desenvolvido com base na revisão da literatura e na coleta de documentos de processos judiciais das 
comarcas do Distrito Federal e da cidade de Fortaleza, no Ceará.  
Foram analisados, com a utilização de check-list de verificação, os documentos relativos ao (i) Laudo Pericial, (ii) 
Parecer Pericial Contábil, aos (iii) Pedidos de Esclarecimentos e à (iv) Sentença do Magistrado, que totalizaram 56 
documentos. A análise abordou itens sobre a qualidade do laudo e sua influência na decisão do magistrado. Ao final 
da pesquisa verificou-se que a maioria os Laudos Periciais Contábeis atendem aos requisitos de trabalhos 
realizados com qualidade e foi comprovado que essa prova pericial influencia a decisão do magistrado. 


