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RESUMO 

 

Buscou-se apresentar no proposto trabalho, através de regras pré-definidas, 

enquadrando um pouco da Teoria Contábil com toda a sua riqueza filosófica, 

econômica, ética, matemática, sociológica e etc, conquistada ao longo dos séculos, 

ao ponto de tornar tão importante a sua adaptação às exigências dos tempos e, a 

novidade trazida pelo estilo empreendedor revolucionário das empresas da 

Economia de Comunhão (EdC) ao mercado global atual, com a sua proposta 

desafiadora. Os dados coletados foram todos bibliográficos, de cunho intelectual, 

voltados principalmente para as técnicas e práticas contábeis. Por isso objetivou-se 

evidenciar, justamente, a importante contribuição que essa Ciência Gerencial tem a 

oferecer, com a sua vastidão de conteúdo e possibilidades, práticas e teóricas às 

empresas da EdC que são constituídas dentro do mercado capitalista, mas, com o 

intuito de renová-lo. Um novo Paradigma para a sociedade econômica de hoje. Foi 

feito um percurso, desde o início da Contabilidade, como estudo, até os dias de hoje, 

ou seja, das Partidas Dobradas até a conformidade global da contabilidade, que 

afirma a aplicabilidade desta ciência como escabelo para a EdC.  Utilizou-se de uma 

base lógica dedutiva e uma metodologia qualitativa, com a abordagem somente de 

fatos científicos, aprofundados e à disposição da sociedade como bem intelectual. A 

técnica de análise, separação, recomposição, interpretação e extração de tudo o que 

foi coletado reforçou e sustentou a ideia primeira da pesquisa que de forma 

descritiva conclui a contribuição da Ciência Contábil tanto na prática como na teoria, 

pode ser base para a EdC e sua proposta para a sociedade atual. As técnicas 

gerenciais e a visão da empresa do ponto de vista do Contabilista são ferramentas 

indispensáveis para a manutenção e desenvolvimento saudável para quem quer se 

manter no mercado, e ainda mais, ser construtor de uma renovação do sistema 

econômico. 

 

Palavras-chave: Contabilidade. Ciência. Economia de Comunhão. Escabelo. 

Paradigma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 
  

A Ciência Contábil possui um rico percurso histórico, que ao longo dos 

séculos despertou o interesse da humanidade em aprofundar esta prática 

experimentada e desenvolvida por vários povos. 

Como Saber, a Contabilidade conquistou seu espaço, em meio aos 

estudiosos que deixaram atrás de si riquíssimos contributos, de enorme valor 

qualitativo e quantitativo, matemático, filosófico, econômico, sociológico e 

principalmente ético. Poderia se dizer que também outras Ciências se apaixonaram 

pela Contabilidade, como a Economia, a Administração, a filosofia, assim também 

como o Direito, entre outras. 

Nota-se as transformações que esse “corpo metódico” vai sofrendo, à medida 

que tornou-se essencial a sua aplicação nos vários tipos de entidades, 

organizações, empreendimentos e enfim, na sociedade como um todo. Ao ponto de 

tornar tão importante a sua adaptação às exigências dos tempos, e ser 

indispensável a sua conformidade com normas globais. Logo, a Contabilidade passa 

a ser reconhecida como Ciência Social. Assim sendo, são inúmeras as frentes na 

qual ela atua. Dessa forma, atrai as mais revolucionárias iniciativas, isso não só no 

passado, como aconteceu com o Mercantilismo, com a descoberta das Américas, 

com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento tecnológico, a globalização, e 

porque não dizer, com a EdC. 

 
Quadro 1 - Marcos no desenvolvimento da Ciência Contábil 

Surgimento da Aritmética 1494  Partidas Dobradas 

Descoberta da América 1492-1500 Mercantilismo 

Advento da Imprensa Sec. XIV Disseminação do conhecimento 

Reforma Protestante Séc. XVI A Igreja perde o domínio da informação e da 
cultura 

Revolução Industrial Séc. XVII Desenvolvimento Econômico 

A Grande Depressão 1929 Regulamentação da Contabilidade 

A integração Econômica Mundial XIX Lei das Sociedades por Ações; Conformidade 
com as Normas Internacionais 

Globalização XX Desenvolvimento da informática 

Fonte: várias 
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A EdC é um estilo empreendedor revolucionário, adequado para os tempos 

de hoje. A sua, é uma proposta desafiadora, de contribuir para a erradicação da 

pobreza, através de empresas que, ao se empenharem em gerar lucro, possam 

dividir esse em três partes, a primeira para o desenvolvimento da própria empresa, a 

segunda na formação de uma mentalidade nova que contraponha o consumismo e, 

a terceira para os “pobres”.  

Hoje já são passados vinte e cinco anos do processo de realização daquele 

projeto que deu o pontapé inicial à EdC, com a adesão de mais de 800 empresas 

espalhadas nos cinco continentes. Durante esses anos o comportamento dessas 

empresas são objeto de estudo de várias disciplinas, desde a área econômica até a 

área da psicologia, da pedagogia, da engenharia, da sociologia. 

 
Figura 1 – Rede de Empresas Economia de Comunhão  

 

Fonte: site Anpecom (Associação Nacional Por Uma Economia de Comunhão) 

 

É importante evidenciar a riqueza teórica que a Ciência Contábil tem a 

oferecer às empresas que aderem à EdC e a sua proposta de comunhão. O 

arcabouço contábil que os profissionais têm à disposição, para contribuírem, tanto 

quanto os outros que já o fizeram em outras áreas do conhecimento, é vasto e rico.  
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A Contabilidade, talvez mais do que qualquer outra disciplina gerencial, é 

intrínseca da ideia de um desenvolvimento que orienta, constrói, que liga, que une, 

que completa, que consolida o que de melhor a Entidade Contábil tem, 

independente da área de atuação. O contador na sua aplicabilidade deve ser aquele 

que sustenta e dá suporte, com a gama de ferramentas que tem à mão, ao 

empreendedor pequeno ou grande, simples ou complexo, novo ou experiente.  

 

Figura 2 – Característica do Contador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Crepaldi (2010) 

 

Muitos acadêmicos no mundo inteiro já estudaram a EdC, inclusive na área 

Contábil, enfatizando a novidade que trás com a sua proposta de divisão dos lucros. 

Por exemplo, Brandalise (2003) apresentou sua tese de Doutorado no departamento 

de Contabilidade e Atuária na Universidade de S. Paulo, orientado pelo Prof. Doutor 

Sérgio de Iudícibus, sobre “A Finalidade do Lucro para as Empresas de Economia 

de Comunhão”, onde colocou em evidência a finalidade deste, não só como 

elemento propulsor que movimenta os negócios e a economia, como fonte geradora 

de novos investimentos mas, como distribuição de renda, deixando de ser só 

aumento de riqueza para a empresa e seus proprietários, tendo como pano de fundo 

a mudança da cultura do “ter” para a cultura do “dar”; Sara Gargantini (2004) 

apresentou ao Curso de Economia e Comércio da Universidade de Bergamo-IT “A 

Contabilidade das Empresas de Economia de Comunhão”, com o intuito de mostrar 

os vários instrumentos Contábeis que possibilitam apresentar a especificidade de 

uma Empresa de EdC, tendo em consideração os estudos organizacionais feitos até 
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então, que procuram mostra a contabilização e o resultado dessa nova visão de agir 

econômico; Luigino Bruni (2012), acadêmico, escritor, jornalista, economista italiano, 

historiador do pensamento econômico e da Economia de Comunhão, escreve muito 

sobre essa realidade e viaja o mundo inteiro falando sobre a EdC. Bruni falou ao 

Instituto Ação Pela Cidadania sobre a “Economia de Comunhão no contexto 

brasileiro”, onde ele explica o caráter pós-moderno e urbano da EdC, como crítica ao 

Capitalismo, pois coloca em questão a divisão dos lucros.  

Segundo o site internacional da EdC o primeiro trabalho acadêmico sobre o 

projeto Economia de Comunhão foi feito em 1992, somente um ano após o 

surgimento dessa nova mentalidade. “Desde então, centenas de jovens assumiram 

esta aventura com grande generosidade, "arriscando" algo de importante como o 

próprio trabalho de conclusão de curso, para estudar e tornar conhecida a Economia 

de Comunhão. Hoje, os trabalhos listados no arquivo web são mais de 300, em 14 

línguas diferentes, de todos os continentes”1.  (edc-online) 

A Economia de comunhão na Liberdade é um estilo empreendedor 

revolucionário, adequado para os tempos de hoje. A Ciência Contábil aplicada pode 

ser uma mola propulsora para as empresas que fazem parte da Economia de 

Comunhão, através de suas técnicas e métodos, teorias e práticas. O quanto uma 

empresa com a visão da EdC pode ganhar usufruindo das práticas contábeis para o 

seu desempenho empreendedor e social. 

O presente estudo buscou responder o seguinte questionamento: Será que 

essa nova proposta econômica, inserida no sistema capitalista e no mercado atual e, 

que dá um novo sentido para o empreendedorismo, pode contar com a 

Contabilidade, uma das mais importantes ciências gerenciais, como escabelo desse 

novo paradigma? 

Para atingir o objetivo geral, que é a Ciência contábil como sustentação para 

a EdC, foi necessário mostrar através de especificidades - que aqui no caso, é o 

embasamento teórico riquíssimo – buscando questionamentos interessantes à 

pesquisa. 

  

 • Desafios da economia global; 

• Contabilidade e a EdC como novo paradigma econômico; 

                                                           
1 Ver Anexo 1 - Rol dos Trabalhos Acadêmicos apresentados sobre a EdC  
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           • Sinal dos tempos; 

• São necessárias empresas que atuam fora da lógica capitalista vigente; 

• O capitalismo; 

• A globalização. 

 

1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para apresentar o trabalho científico foi importante buscar embasamento 

teórico que justifique inclusive a estrutura usada, ou seja, a metodologia aplicada. 

Para Acevedo e Nohara (2013), a pesquisa científica é a utilização de um conjunto 

de procedimentos para alcançar respostas a uma questão apresentada, utilizando-

se de regras pré-definidas. Vários autores apresentam em suas obras esses 

conjuntos de procedimentos ou parte deles, como instrumentos de pesquisa para a 

disposição dos trabalhos acadêmicos. Grande parte da estrutura utilizada para a 

apresentação do trabalho proposto veio da Metodologia oferecida por Diehl e Tatim 

(2004), não deixando de buscar em outros autores uma visão técnica diferente, de 

modo a enriquecer o conteúdo pesquisado e oferecer uma leitura dinâmica. 

(ACEVEDO; NOHARA, 2013). 

O conjunto de procedimentos utilizado é para Diehl e Tatim (2004) necessário 

e, vai utilizado cuidadosamente através de Métodos, Técnicas e processos, para 

possibilitar a classificação da pesquisa.  

 

Esse teve o “[...] propósito de identificar possibilidades no âmbito de sua 
aplicação, no processo de pesquisa científica [...].” (DIEHL; TATIM, 2004, p. 
47).  

 

Os autores classificam os Métodos e Tipos de pesquisa com a intenção de 

oferecer ao pesquisador a possibilidades de enquadramento. 

Para Gil (2010) a classificação da pesquisa é uma atividade importante, pois, 

torna-se possível reconhecer as semelhanças e diferenças entre as diversas 

modalidades consultadas. Assim como os autores citados anteriormente, Gil 

concorda que, a classificação possibilita ao pesquisador decidir acerca de sua 

aplicabilidade na solução dos problemas propostos para a investigação. (GIL, 2010, 

p.25).  
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Essa possibilidade foi aplicada na realização da pesquisa com o intuito de 

deter-se na teoria contábil, mesmo que vasta, mas com a proposta de mostrar o 

quanto larga é sua base para sustentação de uma proposta econômica desafiadora. 

 

Quadro 2 – Classificação dos dados coletados 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS ECONOMIA DE COMUNHÃO 
 

 Teoria da contabilidade;  

 Doutrina da contabilidade;  

 Prática da contabilidade. 
 

 

 O que é 

 A história 

 A difusão 

 A inspiração cultural 
 A empresa da EdC 

 
Fonte: autoria própria  

 

Para Michel (2015), as bases lógicas de investigação são um conjunto 

metodológico que tem a intenção de não trair o assunto proposto e discorrer a 

apresentação de forma a expor as operações mentais, dirigidas à enunciação e à 

verdade maior. Parte-se de uma verdade estabelecida para provar a validade de um 

fato particular. A premissa maior é uma verdade absoluta, que contempla a 

proposição da verdade menor. (MICHEL, 2015, p. 54).  

O produto de uma pesquisa deve oferecer uma leitura clara, atraente e 

interessante para o leitor, como o é para o escritor. A forma de argumentação 

Dedutiva como base lógica de investigação, como forma de orientar a reflexão não é 

simplesmente produzir pensamentos. Seguindo a conceituação de Cervo, Bervian e 

Da Silva (2007) no livro Metodologia Científica, onde afirmam que “[...] a Dedução 

não é um método científico propriamente dito, mas sim a forma de abordagem de 

um tema, de raciocínio ou de argumentação”. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 

43)  

Aqui há que se lembrar de Descartes, como o fez Andrade (2010, p. 119). De 

suas concepções surgiu o modo dedutivo, “cuja técnica se fundamenta em 

esclarecer as ideias através de cadeias de raciocínio em conexão descendente, do 

geral para o particular se chega à conclusão, a previsões de fenômenos típicos”. A 

visão histórica para sustentação do proposto ou do estudo apresentado. A 

observação ao potencial científico. (ANDRADE, 2010).  

A base lógica dedutiva foi a que mais se encaixou para a apresentação 

pesquisada, justamente pelo fato do estudo ter utilizado somente de fatos 
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cientificamente abordados, aprofundados e à disposição da sociedade como bem 

intelectual. Foi com essa intenção que a pesquisa realizada leva aos leitores a 

Contribuição da Ciência Contábil como base para a Economia de Comunhão. 

 

Quadro 3 – Exemplo do Raciocínio Dedutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: adaptado de: ANDRADE (2010) 

 

Segundo Gil (2010), toda pesquisa inicia-se com a abordagem de um 

problema ou indagação. Para o autor a acepção que caracteriza o problema de 

pesquisa científica é o encontrado no Dicionário Houaiss da língua portuguesa, que 

define o substantivo masculino como assunto controverso, ainda não 

satisfatoriamente respondido em qualquer campo do conhecimento, e que pode ser 

objeto de pesquisa científica ou discussões acadêmicas. (GIL, 2010).  

Os fatores que influenciam o problema, no livro organizado por Mascarenhas 

(2012), podem corresponder à curiosidade, imaginação, experiência, filosofia ou ao 

meio externo circundante, como a sociedade, política, economia. A abordagem do 

problema, ou seja, a forma como responder ao problema levantado, se dá de dois 

modos, o quantitativo e o qualitativo. Este último é apresentado pelo autor da 

seguinte forma: Os dados são levantados e analisados ao mesmo tempo. São 

descritivos e voltados para a compreensão do objeto. É considerada fundamental a 

influência do pesquisador, porém com uma estrutura sólida e coerente, capaz de 

receber a aprovação dos membros da comunidade científica. (METODOLOGIA, 

2012).  

A pesquisa qualitativa é também conhecida como pesquisa de análise 

intersubjetiva, ou seja, a comunicação das consciências individuais, umas com as 

outras, realizada com base na reciprocidade. Esse tipo de estudo não pode ser 

traduzido em números, como é o caso da pesquisa quantitativa. A interpretação e a 

 

Grandes ideias precisam de suporte teórico, científico.____universal, geral; 

A EdC é uma grande ideia;_________________________________particular; 

A Contabilidade é uma ciência______________________________particular; 

Logo, a EdC precisa da Ciência Contábil_____________________conclusão. 
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atribuição de significados são básicas no processo qualitativo. (FARIAS FILHO; 

ARRUDA FILHO, 2015).  

A abordagem qualitativa, definida por Ilse (2013), tem o aprofundamento 

como característica de seu estudo; pode descrever a complexidade do problema, 

assim também como analisar a interação de certas variáveis, procurando 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. Pode 

contribuir com sua abordagem no processo de mudanças e, possibilitar o 

entendimento do comportamento de certos indivíduos. Uma forma adequada para 

conhecer a natureza de um fenômeno social. (BEUREN, 2013).  

A pesquisa apresentada no presente trabalho, quanto a abordagem do 

problema, se identificou com o método qualitativo, que é primordial no 

aprofundamento de questões relacionadas com a Contabilidade, seja no âmbito 

teórico ou prático. 

 

Quadro 4 – A transformação de Problema em Objetivo 

Problemas Objetivos 

1. Desafios da economia global; Identificação dos sinais da globalização 
que suscitaram o surgimento da EdC; 

2. Contabilidade e a EdC como novo 
paradigma econômico; 

Identificação do contributo da Ciência 
Contábil à EdC; 

3. Sinal dos tempos; Identificação dos sintomas que sugerem 
a EdC; 

4. São necessárias empresas que 
atuam fora da lógica capitalista 
vigente; 

Identificação da novidade trazida pela 
EdC e o seu sucesso se, sustentado 
pela Ciência Contábil; 

5. O capitalismo; Identificação da contribuição da EdC ao 
sistema; 

6. A globalização. Identificação da atualidade da EdC. 
Fonte: adaptado de FARIAS FILHO; ARRUDA FILHO (2015) 

 

Importante a afirmação do que se quer alcançar com a pesquisa, onde se 

quer chegar. O estudo, com a abordagem descritiva do objetivo, deseja sempre 

compreender, analisar, entender, verificar ou descrever. Para isso os objetivos 

específicos e secundários são importantes, pois podem ajudar a chegar ao objetivo 

geral. (ACEVEDO; NOHARA, 2013).  

Dessa forma podemos concluir que, a técnica científica da Descrição, 

configura a validação do conhecimento prático de todo e qualquer experimento. 

Constitui a habilidade suficientemente precisa para que o interlocutor visualize 
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mentalmente o que o pesquisador observou. Possibilitando a qualquer outro 

pesquisador que, se utilizar da mesma técnica, a replicabilidade, desde que, tudo 

seja cuidadosamente registrado. (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007).  

Segundo Barros e Lehfeld (2007) a pesquisa Descritiva pode ser 

bibliográfica/documental ou de campo. Nela não há interferência do pesquisador, 

pois este deve somente descrever o objeto da pesquisa, preocupar-se em descobrir 

a frequência, a natureza, as características, as causas, as relações e as conexões 

do fenômeno estudado com outros fenômenos existentes. (BARROS; LEHFELD; 

2007). 

Justamente o que se quis demonstrar com o material apresentado neste 

trabalho através da abordagem descritiva, dado que a intenção foi descrever o 

quanto a Contabilidade pode suportar as empresas que aderem ao projeto da 

Economia de Comunhão. 

Para explicitação do propósito a ser atingido a Avaliação Formativa no 

projeto, tem como finalidade, melhorar ou aperfeiçoar sistemas ou processos. 

Normalmente, esse tipo de pesquisa implica um diagnóstico da sociedade atual e 

sugestões para sua formulação, dado a familiaridade com o sistema e a identificação 

do problema. (DIEHL; TATIM, 2004). 

A avaliação formativa, quanto ao propósito, encaixou-se perfeitamente com o 

trabalho apresentado, pelo fato, de que a intenção do pesquisador foi propor um 

aperfeiçoamento as empresas da EdC baseadas no arcabouço teórico que a Ciência 

Contábil tem a oferecer, através de revisão de sistemas ou reformulação de 

estruturas, por exemplo. 

 

Quadro 5 – Planejamento e Controle 
I - Níveis empresariais 
  Estratégico; 

 Tático; 

 Operacional. 

II -  Ciclo administrativo 

  Planejamento; 

 Execução; 

 Controle. 

III - Nível de estruturação da informação 
  Estruturada; 

 Semiestruturada; 

 Não estruturada. 

Fonte: Padoveze (2010) 
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Através do procedimento técnico se obteve os dados necessários para traçar 

um modelo conceitual e operativo da pesquisa, que expressa as ideias de modelo, 

sinopse e plano, isto é, de delineamento. Esse planejamento de pesquisa, segundo 

os autores, “[...] envolve diagramação, previsão de análise e interpretação de coleta 

de dados, atentando para procedimento adotado, a fim de melhor identificar o 

delineamento. Existem dois grandes grupos de delineamento, segundo os escritores 

citados. Um deles é a pesquisa que se vale das chamadas fontes de papel, no qual 

a bibliográfica é uma delas, [...]” (PRODANOV; FREITAS, 2013) elaborada a partir 

de material já publicado sobre o assunto e utilizando-se da técnica de fichamento 

para a coleta dos dados.  

Para dar sustentação às informações de todo material bibliográfico, utilizado 

no trabalho ofertado, buscou-se em Vergara (2016), que bem define esse tipo de 

pesquisa:  

 

[...] estudo sistematizado, desenvolvido com base em material publicado, 
que pode ser fonte primária ou secundária para o estudo. Fornece 
instrumento analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também 
pode esgotar-se em si mesmo. Quanto ao meio de investigação, o 
pesquisador, através da especificação bibliográfica pode informar o tipo de 

busca realizado, sua conceituação e justificativas. (VERGARA 2016, p. 48) 

 

A partir de referências teóricas publicadas, a pesquisa bibliográfica, também 

pode procura explicar um problema. Mas não só, pode ser independente e, percorrer 

todo os passos formais do trabalho científico, como acontece em alguns setores das 

ciências humanas, ou também pode ser parte da pesquisa descritiva ou 

experimental, quando é feita com o intuito de recolher informações e conhecimentos 

prévios acerca de um problema para o qual se procura resposta. Em ambos os 

casos procura-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do 

passado sobre determinado assunto, tema ou problema. (CERVO; BERVIAN; 

SILVA, 2006).  
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Figura 3 – Tipologia da Pesquisa 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: CERVO; BERVIAN; SILVA (2006) 

 

Esse tipo de pesquisa, a bibliográfica, foi a que mais se encaixou para melhor 

apresentar e transmitir o presente trabalho, dado a quantidade de material impresso 

sobre os assuntos levantados. 

“O universo da pesquisa é o conjunto de elementos que possuem 

características para um objeto de estudo”, (VERGARA, 2016, p.21). Segundo 

Minayo (2011, p. 21) o universo da pesquisa é uma totalidade de “significados, de 

motivos, de aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes [...]”. Ela o define 

assim:  

Um conjunto de fenômenos humanos, como parte da realidade social, pois o 

ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seu 

semelhante. (MINAYO, 2011, p. 21).  

O Prof. Fonseca da Universidade Estadual do Ceará vai buscar em Rudio 

(1978) um conceito para população que é: “a totalidade dos indivíduos que possuem 

as mesmas características, definidas para um determinado estudo”. (FONSECA, 

2002). 

O presente trabalho fez uso de material bibliográfico como universo que 

aborda a Teoria Contábil, mesmo sendo um universo gigantesco para ser abordado 

simplesmente em um trabalho de conclusão de curso, mas procurou-se ter como 

limite a resposta ao problema levantado, com foco no que afirma Rudio que, diz que 

o objetivo da pesquisa científica não é estudar elementos isolados, mas antes, 

estabelecer generalizações a partir da observação de uma determinada população. 
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A seleção da amostra é o passo seguinte à identificação do universo. Para Gil 

(2010) amostra é uma pequena parte dos elementos que compõem o universo e que 

pode, se bem apresentado, definir a ideia da população inteira escolhida. Segundo 

ele a amostra, nos levantamentos sociais, pode assumir formas diversas, em função 

do tipo de universo escolhido e pesquisado. Gil apresenta cinco tipos de 

amostragem como os mais utilizados: amostragem aleatória simples, amostragem 

sistemática, estratificada, por conglomerados e também por quotas. (GIL, 2010). 

Para Acevedo e Nohara (2013) a escolha da amostra passa por um processo 

de triagem no universo que se chama amostragem, e esse método possui dois tipos: 

o probabilístico e o não-probabilístico.  

 

A primeira fundamenta-se em leis estatísticas e a segundo baseia-se nos 
critérios apresentados pelo pesquisador. Em cada um desses grupos 
existem vários tipos de amostragem. (ACEVEDO; NOHARA, 2013).  

 

A criteriosidade é importantíssima para Michel (2015) quando se trata de 

escolher a amostra que irá representar o universo. É o subconjunto da população, 

representativo nas principais áreas de interesse da pesquisa. Assim como Gil, o 

autor divide a amostra em cinco tipos de amostragem, tal como é para um também é 

para o outro. Essas só serão confiáveis na pesquisa se compostas de um número 

suficiente de elementos, que seja calculado em função do tipo de amostragem 

escolhido. A conclusão é que, se a amostra não é representativa, nenhum resultado 

à rigor pode ser estendido à população em sua totalidade. (MICHEL, 2015).  

O tipo de amostra escolhido foi o bibliográfico, intelectual, limitado à teoria 

Contábil e aos estudos levantados sobre a EdC, de modo que o trabalho se baseou 

nos critérios apresentados e pesquisados em contato com toda a amostra coletada. 

Na etapa da coleta de dados iniciou-se a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas. Os procedimentos, segundo Lakatos e 

Marconi (2004), variam de acordo com as circunstâncias ou tipo de investigação. Ela 

cita 11 maneiras de obtenção dos dados, dos quais alguns foram escolhidos para 

elaboração deste trabalho, tais como, a documentação indireta, chamada de fonte 

secundária e expressa através da forma bibliográfica. “A pesquisa bibliográfica não é 

mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras”. (LAKATOS; MARCONI, 2004, p.149).  
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Sendo a abordagem do problema qualitativa, centrada na análise de fonte de 

evidências e procedimentos diversificados é bastante complexo e de difícil 

operacionalização. A subjetividade do pesquisador e do pesquisado sempre estarão 

presente, podendo representar um limite para o resultado da pesquisa, por correr o 

risco de apresentar viés ou ser tendencioso para um dos lados. (FARIAS FILHO; 

ARRUDA FILHO; 2015). 

Uma vez definido o objeto da pesquisa, o fenômeno a problematizar, torna-se 

claro que as hipóteses a investigar derivam de algumas fontes. Ela as classifica em 

dois grupos: um pela origem da informação e o outro enfatiza aspectos da 

mensurabilidade. Existem diferentes técnicas de coletar dados, e não se pode 

afirmar que essa ou aquela, seja em absoluto, melhor ou mais adequada que as 

demais. O tipo de levantamento escolhido vai depender principalmente dos objetivos 

da pesquisa, das hipóteses a serem investigadas. (BÊRNI et al., 2012).  

Os dados coletados foram todos bibliográficos, ou seja, intelectuais, dentro de 

tudo o que foi apresentado até os dias de hoje sobre a teoria Contábil e a Economia 

de Comunhão respectivamente. 

A análise de conteúdo é comum no planejamento e no desenvolvimento dos 

trabalhos de campo de uma pesquisa. Auxilia o pesquisador no processo de 

descrição e compreensão do material coletado ou dos sujeitos que colaborarem com 

a investigação. Presta-se tanto aos fins exploratórios quanto aos de verificação, 

confirmando ou não, proposições e evidências de uma dada situação. Compreende 

três etapas fundamentais: pré-análise, exploração do material e o tratamento e 

interpretação dos dados. (MARTINS; LINTZ, 2013). 

Há técnicas específicas para o tratamento de dados qualitativos e Yin (2016) 

as apresenta em cinco fases. A fase analítica, consistente em compilar dados para 

formar uma base de elementos formais; a fase de decomposição, que é em si uma 

separação, um estudo ou uma análise propriamente dita; a fase de recomposição, 

para identificação de padrões emergentes; a fase de interpretação dos dados e por 

fim a extração de conclusões dos elementos. (YIN, 2016). 

Já os dados quantitativos, por serem originalmente em forma numérica, vão 

analisados por técnicas estatísticas, que podem ser descritivas, comparativas ou 

classificatória. Assim apresenta Klein (2015) no livro de “Metodologia de Pesquisa 

em Administração” baseando-se em vários outros autores e suas técnicas. (KLEIN, 

2015, p. 88-89).  
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A análise do trabalho proposto utilizou-se justamente das cinco fases 

apresentadas por Yin (2016) que dedicou toda uma obra para esmiuçar a atividade 

com os dados qualitativos. 

Por meio de todas as técnicas apresentadas foi possível percorrer o 

Cronograma de Atividades, iniciando com a revisão da literatura juntamente com o 

orientador e, complementando o referencial teórico para o enriquecimento do 

trabalho. Já a coleta e tabulação dos dados, por terem sido realizados em material 

teórico, esteve sempre à mão, com uma constante observação da análise de 

resultados.   

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Quando se fala em problema, em nível de indagação, algumas metodologias 

o tratam como questão a ser investigada. Deve possuir estreita relação com o tema 

e as hipóteses de pesquisa, por isso a temática deve ser circunscrita e bem definida. 

“É a etapa crucial para o desenvolvimento da pesquisa e, sua correta formulação e 

análise decidirá que tipo de delineamento de investigação deverão ser adotados”, 

afirma Apolinário (2011).  

 

Figura 4 – Classificação dos problemas e sua relação com o tipo de pesquisa 

Fonte: Apolinário (2011) 

 

Por isso a problemática que alimentou este estudo foi elaborada em forma de 

pergunta, acreditando assim ser de suficiente relevância para a comunidade 
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científica ou para a sociedade, como sustentam Medeiros e Tomasi (2015), quando 

sugerem a delimitação do objeto que constitui o problema, se tratado de pesquisa 

científica. Para eles, o problema que vai levantado em uma atividade de pesquisa 

norteia o estudo acadêmico, a ponto de levar toda a literatura desenvolvida no 

processo laboral a expressar o questionamento do autor, ou ao menos, direcionar o 

leitor a realidade questionada. Dessa forma a pergunta que foi feita não deseja 

esgotar o argumento proposto, mesmo porque seria impossível, dado a vasta 

riqueza reflexiva que ambos os objetos de estudo dispõem, mas, transportar o 

espectador a sua mesma visão. 

O questionamento feito reflete uma visão global e abrangente do tema. 

Relaciona-se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer dos 

conceitos estudados, embasando-se na ideia que tem PEREIRA (2012), quando fala 

de objetivo geral. A intenção apresentada foi de determinar, em certo nível, as ações 

que levaram ao desenho geral da execução da pesquisa, sem perder de vista a 

instância pragmática, segundo Duarte e Barros (2011). 

É certo que o pesquisador quando inicia seu trabalho acadêmico tem diante 

de si uma meta a ser cumprida, uma intenção a ser realizada. É justamente traçando 

o seu objetivo que ele pode vislumbrar o escopo ou o destino ao qual se propôs 

percorrer, para que de uma visão geral ele possa entrever o seu percurso e, para 

isso a especificidade serve de parâmetro. A cada etapa concluída foi preciso 

verificar quais objetivos específicos foram alcançados. (FARIAS FILHO; ARRUDA 

FILHO, 2015, p. 23) 

A Ciência Contábil, com a sua vastidão de conteúdo e possibilidades de 

sustentar um fenômeno emergente, permitiu que se navegasse e não se perdesse 

de vista o propósito geral de “Apresentar por meio da Contabilidade a revolução 

desse original modelo econômico”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Contabilidade na atualidade 

2.1.1 O desenvolvimento da Ciência Contábil 

  

Todos os estudos feitos até hoje são unânimes em dizer que a Contabilidade 

é um produto do Renascimento italiano, mas também podemos dizer que é produto 

de muitas mãos e muitas terras, dado a riquíssima contribuição dos povos orientais. 

(HENDRICKSEN; VAN BREDA, 1999). 

 

Figura 5 – O Desenvolvimento da Contabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Galdi (2014) 

 

Desde o início da teoria contábil com Luca Pacioli, a harmonia na economia 

era uma realidade possível também do ponto de vista científico. Ele deixou 

importante legado para a cultura, abriu as portas para o desenvolvimento da 

Contabilidade, encerrando o período medieval dessa, e iniciando a Contabilidade 

Renascentista e moderna, com a sua notável capacidade e um demasiado respeito 

ao “valor da difusão do conhecimento”. (SIBONI, 2010).  

 Pela análise da evolução do pensamento contábil, percebe-se que a 

Contabilidade é uma área de conhecimento cuja evolução sempre esteve associada 

ao desenvolvimento das atividades mercantis, econômicas e sociais. (FAVERO et 

al., 2011) 

Com a descoberta das Américas, em meados do século XVI, cresceu a 

necessidade de informações a respeito dos investimentos europeus. Foram muitas 

mudanças que aconteceram nesse período e, a Europa viveu intensamente o 
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progresso que podia conquistar com o novo mundo, principalmente a Inglaterra. Não 

se pouparam esforços para que a modernidade e o bem-estar fosse uma realidade 

no novo continente. A Contabilidade deu um passo muito importante nesse período, 

no desenvolvimento como Ciência, conquistando um espaço considerável na 

sociedade empreendedora da época. À medida que foi se delineando a figura do 

profissional contábil, pela demanda que o mercado tinha, também novos 

pensadores, autores, pesquisadores foram surgindo, assim como também a sua 

doutrina, e etc. Se tudo isso foi possível para aquela época, não é utópico dizer hoje, 

que uma empresa, com um comportamento sustentável verdadeiramente, pode 

oferecer algo para a sociedade, e que, o seu modo harmonioso e justo, influência no 

momento da aquisição no mercado de ações. (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2011). 

O papel do contador hoje não é menor do que o dos tempos marcantes da 

história. De lá para cá, essa ciência que também foi se descobrindo social, ao longo 

do caminho, foi sendo enriquecida, aprimorada e continuamente sofre mutações 

para oferecer o que de melhor ela possui. Se, se pensa nos Princípios que ela 

apresenta hoje, pode-se dizer que aplicados e não contrariados, norteiam a visão 

empreendedora, assim também como a aplicação da Lei de Transparência Fiscal e 

as Normas Internacionais de Contabilidade. (DE SÁ, 2004). 

 

Figura 6 – O papel do Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Luiz Bastos 

 

Segundo Siboni (2010), Francesco Marchi (1822-1871) afirmava que deveria 

haver em uma entidade econômica a interação entre pelo menos quatro grupos de 

pessoas: O proprietário, o administrador, funcionários de responsabilidades internas 

(consignatários) e interessados externos (correspondentes). Os mestres vários da 
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Contabilidade evidenciaram em seus estudos o horizonte que cada um tinha diante 

de si, o querer construir uma ciência rica de valores também humanos. A 

personificação dos números, por exemplo, expõe a influência mútua como 

indispensável para uma prática funcional, clara, envolvente, para uma gestão de 

eficiência, isso já nos primórdios! A necessidade de envolver a empresa como um 

todo, contribui para a eficácia e o sucesso do negócio. Atualmente essa ideia deve 

se tornar sempre mais clara para o empresário de hoje. A interdependência das 

áreas ou como se costuma dizer, Governança Corporativa, já era vista assim por 

Francesco Marchi. (SIBONI, 2010, p.47-52). 

Para os mestres e doutores José Luiz dos Santo, Matsumura, Schmidt e 

Luciane Fernandes, autores do livro Contabilidade Geral, a atuação do Contabilista 

não está só em quantificar, registrar e informar sobre a entidade, mas, em analisar e 

revisar os fatos para demonstrar causas determinantes ou constitutivas dela e assim 

dá ao empresário um retorno gerencial. É do Contabilista, até mesmo esclarecer a 

característica dos relacionamentos contabilizáveis, ou seja, os relacionamentos que 

dependem de interesses comuns de pessoas às coisas. “Mensurar é a essência da 

Contabilidade”. (SANTOS et al., 2014) 

 

Figura 7 – A atuação do Contabilista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Martin (2002) 

 

 A exploração de assuntos como a base dos relacionamentos contábeis, as 

características dos pontos de vista a serem adotados para fins contábeis, a natureza 

da unidade de mensuração e os propósitos de registro e comunicação de dados 



36 
 

relevantes constituem uma investigação que é considerada área própria da teoria da 

contabilidade. (SANTOS et al., 2014 p.60) 

 É imprescindível o levantamento de dados dos mais diversos setores, 

independentes de quantos sejam, para uma análise contábil funcional e digna de 

crédito aos usuários. 

  

2.1.2 Exigências do mercado ao longo dos anos 

  

O impulso do homem em responder às suas necessidades, leva-o a 

transformar por consequência o ambiente à sua volta. Por isso é importante a 

formação humana, o sentido do bem comum, das consequências de cada atitude, 

individual ou coletiva que seja. Pensar em quem herdará as condições futuras para 

sobreviver. 

Um exemplo disso é o que apresenta o autor no parágrafo seguinte, com a 

resposta da Ciência Contábil ao desenvolvimento da época. Conhecendo o percurso 

da Contabilidade na História nota-se o cuidado dos pensadores pela ética e boas 

práticas, que dão aos tempos de hoje um modelo de Ciência Social aplicada, pois é 

a ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. 

  

[...] a invenção da contabilidade por partidas dobradas, [...] criou uma base 
para o desenvolvimento do capitalismo privado [...] o desenvolvimento do 
crédito e a acumulação de capital, foram fortes influências [...] A descoberta 
do novo mundo [...] isso condicionou a contabilidade”. (HENDRICKSEN; 
VAN BREDA, 1999 p.39). 

  

Seguindo o raciocínio de Hendricksen e Breda (1999) a Revolução Industrial 

não pode deixar de ser citada, juntamente com suas consequências, que vão desde 

a expansão da indústria até a criação das sociedades por ações e as auditorias 

obrigatórias. A crise nos negócios de ações e a depressão subsequente foram 

também forte exigências do mercado que influenciaram fortemente a história da 

contabilidade. Cada momento de desenvolvimento da história humana teve sempre 

a que ver com o valor monetário, as grandes conquistas, invenções, descobertas e 

de forma ou de outra a organização de tudo isso nos remete a Contabilidade, como 

uso ou desenvolvimento dela. E nesse desenvolver, através das demandas, das 

necessidades é que a Ciência Contábil vai conquistando o seu espaço, o seu 

reconhecimento e até se fazendo necessária, indispensável para a organização do 
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mercado. “Os escândalos acontecidos nos últimos anos no mercado de ações norte-

americano, principalmente no século XXI [...] geraram uma queda considerável em 

sua bolsa de valores, passando-se a falar em todo o mundo de Governança 

Corporativa”.  

 

Figura 8 – Governança Corporativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google.com 

 

Acontecimentos impactantes da sociedade como esse sempre refletem sobre 

a contabilidade. Todos os que já foram citados contribuíram de alguma forma, até 

mesmo para o incremento da mesma. Quantas conquistas foram feitas, a nível de 

desenvolvimento teórico e estrutural das Ciências Contábeis. A contabilidade anda 

de mãos dadas com a história, com a evolução dos tempos e procurando responder 

às demandas. Para aqueles que querem permanecer no mercado, ser competitivos 

e oferecer sua contribuição à sociedade, é imprescindível o Contabilista com a sua 

visão, que engloba a empresa como um todo. Guiado pelos Princípios e normas que 

não o deixam perder o foco da entidade saudável e legal. (NORMAS 

INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, 2010).  

Para a Ciência Contábil é óbvio afirmar a autonomia patrimonial da entidade, 

é indiscutível que o capital integralizado para entidade pertença somente a ela e, 

não vai confundido com o dos seus sócios ou proprietários. Sabiamente esta ciência 

social delibera postulados que resguardam a entidade e tudo o que ela é e 

representa no ambiente econômico que vive. Expressa-se formalmente para 

salvaguardar a sua razão de existir.  
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Figura 9 – Princípios Contábeis 
 
 
 
 
 
 
                      
 

  
 
 
 

Fonte: Google.com 

 

A estrutura conceitual básica da Contabilidade representa o arcabouço teórico 

que define o ambiente no qual a Contabilidade pode ser elaborada, bem como a 

forma de execução da escrituração contábil e do processo de geração e 

apresentação das informações […] permite uma visão abrangente não só dos 

horizontes da Contabilidade como também do papel do contador […] (FAVERO et 

al., p.33, 2011) 

 O grande valor de uma ciência está no quanto ela pode estar a serviço do 

homem, ao seu crescimento e a tudo que lhe diz respeito, da melhor forma possível. 

Talvez seja esse o maior desafio para qualquer ciência. Mas a Contabilidade tem 

sabido aperfeiçoar seus métodos e processos. Hoje se vê a adaptação e a 

conformidade com as normas internacionais, para atender as exigências da 

globalização e da melhor forma possível corresponder ao sinal dos tempos. “A Nova 

Lei das S.A. teve impacto fundamental nos padrões contábeis brasileiros, 

substituindo a tradição italiana até então predominante, cujo foco era o controle do 

patrimônio, pelos padrões norte-americanos, cujo foco é o desempenho”. 

(PIZZOLATO, 2012, p. 3). 

 

2.1.3 Desafios da economia global 

  

O pensamento moderno desenvolveu a liberdade e a igualdade como 

categorias políticas, mas não fez o mesmo com a fraternidade – embora essa seja o 

alicerce das outras duas -, seja por fraqueza, por medo de suas implicações, seja 
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pela eclosão do conflito entre religião e modernidade, que tornou particularmente 

cheio de obstáculos o terreno da fraternidade. (BAGGIO et al., 2008, p. 53-54).  

 

Figura 10 – Tríade da Revolução Francesa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Google.com 

 

Recorda-se que o termo fraternidade compõe a conhecida tríade, lema da 

Revolução Francesa, que em 1789 tornou-se o grito dos ativistas. O slogan é citado 

também na Constituição francesa. Foi o mote dos primeiros regimes democráticos. 

Dado que essa trilogia não conquistou todo o sucesso que esperava ao longo dos 

anos, e nem sequer andaram juntas, foram se despedaçando, se separando a 

medida que os interesses de grupos foram se infiltrando no idealismo revolucionário. 

A fraternidade adormeceu esquecida lá, onde ela mesma foi bradada com 

eloquência. 

Pode-se concluir que a “boa relação entre os homens” não pode ser já uma 

necessidade que a globalização vem trazendo desde o início? A liberdade pode ter 

seu espaço, de qualquer forma, conquistado, principalmente quando se fala de 

economia, de mercado, de produção, etc. A própria contabilidade se adapta para 

responder às exigências do mercado, que não é mais só local, mas, global. A 

conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade é um passo muito 

positivo, no que diz respeito a transparência nas informações, a possibilidade que o 

investidor tem de fazer a leitura das Demonstrações Contábeis através de um único 

padrão mundial. Não se pode negar o desejo global de não querer viver mais 

isoladamente, na sua própria cultura, falando somente a própria língua, conhecendo 

somente o próprio território, usufruindo somente dos próprios recursos, naturais, 

intelectuais, tecnológicos e por aí afora. 
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Quadro 6 – Estrutura das Normas Internacionais de Contabilidade 

 IASC – International Accounting Standards Committee (Comitê de Normas 
Internacionais de Contabilidade) antecessor do IASB  

 IASB – International Accounting Standards Board (Conselho Internacional de 
Normas de Contabilidade) 

 IAS – International Accounting Standards – (Normas Internacionais de 
Contabilidade - NIC) 

 IFRS – International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais 
Financeiras - NIF)  

 SIC – Standing Interpretations Committee (Comitê permanente de interpretação do 
IASC) 

 IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee (Comitê de 
Interpretações de Informações do IASB) 

Fonte: várias 

 

A Ciência Contábil torna-se importante à medida que há desenvolvimento 

econômico. Anda em sintonia com as necessidades, porque o seu objetivo é 

corresponder às exigências que o empreendedor tem para permanecer no mercado, 

de se tornar competitivo, de se expandir. A leitura que o projeto Economia de 

Comunhão na liberdade oferece é viver na prática a igualdade, a liberdade e a 

fraternidade, sobretudo essa última que, nos dias de hoje é mais sentida. A 

prioridade que se tem hoje em viver sustentavelmente não só no nível individual, 

mas coletivo, e mais ainda empresarial, se faz indispensável. No nível contábil o 

Brasil é um país extremamente interessante para a EdC, pois possui a mais 

aperfeiçoada legislação contábil do mundo. (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2009). 

A Contabilidade é vista pelos teóricos desde sempre como uma ferramenta 

muito importante para a gestão empreendedora. Nasceu para servir e certamente 

ser utilizada como mola propulsora. A EdC, frente às ferramentas que a Ciência 

Contábil possui pode dar grandes passos e contribuir eficazmente à difusão desse 

novo modo de pensar econômico. A teoria contábil é rica de valores em todos os 

sentidos, tendo em vista que seus primeiros teóricos não prescindiram do bem-estar 

comum, da união da coletividade, partindo do meio produtivo ao meio social. Basta 

pensar que a produção da contabilidade é a informação, e, sobretudo na linguagem 

mais simples possível, é a acessibilidade a todos. Quando a teoria fala na saúde da 

entidade empreendedora não é pensando que a empresa tem um fim em si mesma, 

mas ela deve subsistir, deve continuar no tempo indefinidamente para gerar 

recursos, para gerar bem-estar, para contribuir com o seu ambiente restrito, mas 

também com o meio local do qual faz parte. “Não é por nada que a Contabilidade é 
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composta por três partes importantíssimas para a entidade: o patrimônio puro, o 

econômico e o social”. (IUDÍCIBUS, 2013, p. 7-8). 

  

[...] a Contabilidade é direcionada para a geração de informações 
gerenciais, à medida que busca evidenciar o comportamento de “resultados” 
nos diversos setores da empresa. (FAVERO et al., p.38, 2011) 

  

Marion (2015) observa que, “com certa frequência várias empresas, 

principalmente as pequenas, têm falido ou enfrentam sérios problemas de 

sobrevivência”. E com as empresas da EdC não é diferente. Ele afirma que, “critica-

se a carga tributária, os encargos sociais, a falta de recursos, os juros altos etc., 

fatores esses que, sem dúvida, contribuem para debilitar a empresa. Entretanto, 

constatou que, muitas vezes, a ‘célula cancerosa’ não repousa nessas críticas, mas 

na má gerência, nas decisões tomadas sem respaldo, sem dados confiáveis… 

Nesses casos, uma contabilidade irreal, distorcida, em consequência de ter sido 

elaborada única e exclusivamente para atender às exigências fiscais”. Para ele, o 

momento em que “aplicar os recursos escassos disponíveis com a máxima 

eficiência” tornou-se, dadas as dificuldades econômicas (concorrência etc.), uma 

tarefa nada fácil. A experiência e o feeling do administrador não são mais fatores 

decisivos no quadro atual; exige-se um elenco de informações reais, que norteiem 

tais decisões. E essas informações estão contidas nos relatórios elaborados pela 

Contabilidade. Não se podem tomar decisões sobre produção, marketing, 

investimentos, financiamento, custos etc. sem Contabilidade. E conclui Marion que, 

evidentemente, o processo decisório decorrente das informações apuradas pela 

Contabilidade não se restringe apenas aos limites da empresa, aos administradores 

e gerentes, mas também a outros segmentos socioeconômicos (investidores, 

fornecedores, bancos, governo, sindicatos e outros interessados). Para Warren 

Buffet, recorda Marion, “sem a Contabilidade não se conhece a saúde da empresa, 

não se toma decisões”. 

[...] através da Contabilidade é que se traçam objetivos, mensuram-se 

resultados e se avaliam desempenhos. É por meio dos relatórios elaborados com 

base no sistema de informações contábeis que administradores decidem quanto ao 

preço a ser praticado, ao mix de produtos a ser vendido e à tecnologia a ser 

utilizada. (SZUSTER et al., 2013) 
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 Iudícibus (2012) conceitua a contabilidade como a “ciência do controle 

econômico” das entidades. Faz um importante trabalho, mas ao longo dos anos a 

realidade econômica com toda a sua gama de aspectos, tem se definido mais como 

questão de mercado, especulação, grandes investimentos e, se distanciado 

consideravelmente da harmonia e da justiça social, como no princípio. É intrínseco 

nos nossos pensadores, tal como o é no cerne da EdC, o olhar mais além, o buscar 

coisas grandes, a construção do bem comum, que vai desde a colaboração técnica 

até a governança corporativa. O desenvolvimento científico acontece ao longo do 

tempo, mas não pode abstrair-se da sobrevivência do que é essencial, do que 

verdadeiramente tem valor. Não são poucos os pensadores que hoje questionam a 

atuação e a prática dos profissionais, do agir contábil. A globalização faz pensar 

onde e como se quer chegar. É muito sentida pelos mestres da contabilidade a 

postura do contador hoje, o seu papel, o seu valor no ambiente econômico. As 

necessidades atuais remetem o profissional a uma autovalorização, a buscar no 

mercado o seu espaço no meio gerencial.  

  

2.2 A Contabilidade e a Economia de Comunhão como novo paradigma 

econômico  

2.2.1 A origem da Contabilidade 

  

Os estudos realizados até agora, para entender quando se deu o nascimento 

da prática contábil, revelam que por volta de 2.500 a.c já se praticava o escambo e a 

arte contábil. Então, no séc. XV vem à tona a contabilidade moderna com o monge 

matemático Lucca Paccioli, inserido no Renascimento. A apresentação da 

Contabilidade por Partidas Dobradas foi revolucionária e teve importantes 

consequências econômicas, comparada à descoberta da máquina a vapor trezentos 

anos depois de Paccioli. (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2009). 
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Figura 11 - Princípio Básico da Partida Dobrada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:  ALMEIDA (2014, p.25) 

  

Somente no final de 1800 é que se difundiu a Ciência Contábil, a 

Contabilidade Contemporânea. Vários foram os estudiosos da teoria Contábil no 

período contemporâneo, tais como os italianos, Fabio Besta, Gino Zappa, Giuseppe 

Cerboni, Francesco Marchi, entre outros. Imediatamente registra-se no restante da 

Europa, especificamente na Alemanha, Inglaterra, Holanda, França, Espanha, uma 

literatura que reconhece a Itália e sua experiência como berço das Partidas 

Dobradas. (SIBONI, 2010).  

 [...] a Contabilidade teve um desenvolvimento extraordinário na Europa a 

partir do século XIII até o início do século XX, pois o continente experimentou nesse 

período um excepcional desenvolvimento comercial. Foi nessa época que teve início 

e, também, domínio, a escola italiana de Contabilidade, que acabou influenciando 

praticamente todo o mundo até o começo do século XX. (FAVERO et al., 2011) 

 Cada Escola desenvolveu pensamentos importantes para a época e para o 

futuro da Contabilidade, uma Escola dava lugar a outra pela necessidade de 

aplicação de novos entendimentos. O arcabouço teórico das Escolas Europeias, do 

Contismo até o Patrimonialismo foi toda a base originária da Escola Norte 

Americana.     

Os primeiros contadores surgiram em Edimburgo, na Escócia. No final do ano 

de 1800 foi aprovado pela Rainha Vitória, o primeiro Instituto de Contadores 

Registrados da Inglaterra. Daí para a frente a profissão tem se desenvolvido sempre, 

de acordo com os acontecimentos históricos e as demandas constantes. Sempre 

mais se evidencia necessária a figura do contador para o ambiente empresarial, é 

imprescindível a sua contribuição e expertise. O profissional tem conquistado seu 

espaço e se destacado no mercado. São várias as áreas de atuação deste 

profissional, que fazem delem peça fundamental para qualquer entidade, seja ela 

pequena ou grande, pública ou privada. (HENDRICKSEN; VAN BREDA, 1999).  
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A Contabilidade, campo de conhecimento essencial para a formação dos 

agentes decisórios dos mais variados níveis, é fruto concebido da relação entre o 

desenrolar dos fatos econômico-financeiros e sua captação e processamento 

segundo os paradigmas de uma metodologia própria e potencializada pela 

racionalidade científica. (IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVALHO, 2005, p. 8)  

Portanto, hoje é indiscutível a essencialidade do Contador e ainda mais a sua 

qualificação. Não por menos nos últimos anos a formação técnica deixou de existir, 

para que os futuros profissionais sejam no mínimo bacharéis. Como a preocupação 

da área é corresponder da melhor forma possível nas tomadas de decisões e 

proteger o seu mais precioso bem: a empresa - o contador tem à mão os Princípios 

Contábeis. Estes norteiam a prática contábil nas suas mais diversas atuações. São 

primordiais para a funcionalidade e desempenho da entidade, pequena ou grande 

que seja. Os nossos mestres de contabilidade no Brasil preocupam-se também que 

essa não seja somente vista como a ciência que se ocupa do caixa, das entradas e 

saídas e pouco pensa no lucro. A Contabilidade, como ciência gerencial deve se 

preocupar com a empresa como um todo, desenvolvendo assim a visão de que o 

Princípio da Continuidade é de interesse principalmente do contador. Esse, que não 

pode ser visto somente como o informador do “estado de saúde” da pessoa jurídica, 

mas como o profissional que também pode curá-la.  

A Contabilidade pode ser a linguagem universal dos negócios e auxiliar as 

empresas no processo de integrar desempenho econômico, social e ecológico. 

(VELLANI, 2011, p. 13). É esse o desafio de hoje para o profissional Contabilista que 

tem diante de si empreendedores perdidos no complexo mundo administrativo. 

  

2.2.2 Ciências Contábeis como suporte para a Economia de Comunhão 

  

Como ciência social, a contabilidade, que estuda o comportamento das 

riquezas que integram o patrimônio, em face das ações humanas, faz uso 

justamente dos Princípios Contábeis, nascido com a Contabilidade Moderna, para 

orientar a sua prática, para nortear com confiança as entidades e os stekeholders, 

todos aqueles que dela se servem. São orientações pertinentes que vão decidir o 

comportamento administrativo, a orientação mercadológica, produtiva, de 

investimento, de relacionamento interno, com a comunidade na qual está inserida e 

etc. Antigamente a necessidade da informação se limitava ao lucro, por parte do 
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proprietário, mas hoje, os interessados de informações são vários, tanto internos 

como externos. (IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVALHO, 2005, p. 8). 

Constituem Princípios de Contabilidade (PC) os enunciados pela Resolução 

CFC nº 750/93. A observância destes é obrigatória no exercício da profissão e 

constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 

Na sua aplicação há situações concretas, e a essência das transações deve 

prevalecer sobre seus aspectos formais. (Redação dada pela Resolução CFC nº 

1.282/10). (RESOLUÇÃO CFC, 1993) 

  

Figura 12 - Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FAVERO (2011) 

  

A conquista das normas não foi simples na sua aplicação nacional, a fim de 

uma orientação comum a todos os profissionais, independentes da área de atuação. 

Foi uma conquista de anos. O grande valor dos Princípios Contábeis é a sua 
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utilidade, pois eles existem para guiar e orientar o percurso que a entidade precisa 

fazer para atingir seu objetivo com segurança, garantindo a sua existência. O mais 

importante é que essa orientação nada mais é que assegurar, como as sinalizações 

de uma autoestrada, que a entidade faça da melhor forma possível o seu percurso, 

chegue ao seu objetivo. Por isso é importante a aplicação desses princípios, com a 

prática contábil, que tantas vezes são deixados de lado pelo empreendedor, por 

achar que ultrapassando os limites de velocidade chegará mais rápido, sã e salvo, 

ou cortando caminho pelo acostamento poderá ganhar tempo. 

Para a Contabilidade a pessoa jurídica é tida como Entidade, isto é, com uma 

existência real, de essência própria e individualidade inconfundível com a do 

proprietário, sobretudo economicamente. Essa pessoa, para o contador deve existir 

como tal, em um período de tempo relativamente longo, indeterminado e, seus 

empenhos e esforços devem ser para que, essa Continuidade seja da melhor forma 

possível. Por isso, tudo o que acontece durante o período de existência dessa 

Pessoa Jurídica (PJ) deve ser registrado, com o máximo critério possível, para que 

nada passe despercebido, pois tudo o que acontece com a empresa é de suma 

importância para o contador, independente do que seja. Como consequência surge 

o Valor Original, que obriga a adoção, por parte da entidade, de valores originais e o 

uso da moeda do país nos quais são gerados os registros das transações. Isso, para 

unificação de interpretações e comparabilidade de dados, para que sejam mais 

homogêneos possível. Assim sendo, a Atualização Monetária deve ser reconhecida 

nos registros contábeis, para que o patrimônio empresarial não sofra nenhum 

equívoco de valor. Portanto, a Competência em registrar as receitas e despesas, no 

período de ocorrência dos fatos, é imprescindível para estabelecer diretrizes na 

classificação das mutações patrimoniais. O contador não pode prescindir da 

Prudência na hora de quantificar as mutações que afetam o patrimônio líquido, 

sobretudo quando houver incerteza de grau variável. Uma Ciência que busca para a 

empresa o desenvolvimento saudável e a existência indefinida no futuro, pode 

contribuir, ilimitadamente, para o desenvolvimento e sustentabilidade, teórica e 

prática, com empresários que desejam construir um caminho de sucesso, dentro do 

mercado atual, com entidades competitivas e lucrativas, grandes ou pequenas, sem 

se colocar contra o sistema, mas, a partir dele próprio, inseridas em uma realidade 

local. Empreendedores empenhados, esforçados e comprometidos pessoalmente, 

que trabalham com competência, assertividade e ética. Personalidades jurídicas de 
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todos os tipos. Esse é o perfil do empresário da Economia de Comunhão. 

(BUGARIM, 2008). 

  

2.2.3 A Economia de comunhão não pode prescindir da Contabilidade 

  

A quem diga que “a Contabilidade hoje é a ‘bússola’ dos empresários de 

sucesso, que entendem que somente a Ciência Contábil é capaz de dar à luz rumo 

ao caminho certo para seus empreendimentos”. O profissional da contabilidade 

recebe uma formação acadêmica que engloba a estrutura empreendedora como um 

todo, desde a produção até os recursos humanos, utilizados pela entidade para 

fazê-la funcionar. O Contabilista recebe essa visão panorâmica para entender que a 

empresa é feita não somente de um “fluxo de caixa”, mas, de setores internos e 

externos que influenciam consideravelmente no patrimônio. O Contabilista deve ter 

sempre presente o meio no qual está inserido o seu objeto de trabalho, os fatores 

que o influenciam. Quem melhor que a Ciência Contábil, para impulsionar os 

empresários que aderem ao projeto da Economia de Comunhão na liberdade? Os 

anseios do empreendedor da EdC podem encontrar resposta e apoio, na 

capacidade que o Contabilista tem de poder informá-lo das condições da entidade e 

dialogar junto com outros profissionais de gestão, o caminho melhor a ser 

percorrido. (LECHETA, 2013). 

A EdC propõe às organizações produtivas, que fazem própria a sua 

mensagem e a sua cultura, as “Linhas para a gestão de uma empresa”, escritas à 

luz da vida e da reflexão de milhares de empresários e trabalhadores. Vida que não 

dispensa o conhecimento científico e a formação acadêmica, muito pelo contrário, 

utiliza todo o saber e descobertas benéficas que a humanidade adquiriu ao longo 

dos anos. Os empresários recebem estudantes das mais diversas áreas do 

conhecimento que querem aprofundar a proposta da EdC através da própria 

disciplina, dando assim a essas empresas um contributo riquíssimo das várias 

teorias científicas. 

Uma empresa sem Contabilidade é uma entidade sem memória, sem 

identidade e sem condições de estabelecer metas e alcançar objetivos. O estado 

democrático de direito tem por princípio a liberdade de expressão e informação. A 

Contabilidade sustenta o sistema de informações da produção nacional, assim como 

a origem e a aplicação dos recursos – o sentido lógico para o desenvolvimento 
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socioeconômico do Estado/Nação. Esta visão ainda representa uma das carências 

de vontade política que precisa ser compreendida e assimilada, porque a aplicação 

de seus conceitos vai além de um viés simbólico ou de uma técnica para 

simplesmente atender a burocracia fiscal/ tributária. (CRC/RS, 2015).  

  

Figura 13 - Estrutura formal de uma empresa de médio porte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CREPALDI (2014) 

   

A visão do empreendedor da EdC encontra plena consonância com os 

anseios da Contabilidade citados acima. O comportamento adotado por uma 

empresa, frente a sustentabilidade, que oferece algo para a sociedade, influencia no 

momento da aquisição no mercado de ações. São necessárias empresas que atuem 

fora da lógica capitalista vigente. Outra globalização é possível!  
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A perspectiva da Economia de Comunhão, frente às ferramentas que a 

Ciência Contábil possui, pode contribuir para mudar o quadro mundial e a crise 

generalizada. Há décadas se sofre com um desequilíbrio econômico crescente que 

até os dias de hoje mostra-se duradouro. As várias experiências ideológicas feitas 

ao longo dos anos não proporcionaram resultados convincentes.  

 [...] as propostas de combate à pobreza nascidas no cerne do capitalismo [...] 

apresentam o empresário como principal ator social, como é o caso da Economia de 

Comunhão, embora possam trazer benefícios pontuais e imediatos, acabam por 

serem funcionais ao neoliberalismo à medida que não promovem alterações 

estruturais, agravando a situação ao invés de atenuá-la [...]. (CARVALHO, 2007) 

 As Ciências gerenciais parecem trabalhar de encontro com a manutenção 

dos grandes detentores de mercado. Labutando para que o gerenciamento 

econômico funcione, ou melhor, seja incrementado, atualizado, informatizado, 

competitivo para quem já está estabilizado, muitas vezes indo contra os princípios 

Contábeis. Tem se trabalhado, no caso do Brasil, com a questão tributária, quase 

que se limitando a verificar e controlar para que o fisco não seja contrariado. 

  

2.3 Economia de Comunhão: um estilo de gestão desafiador 

2.3.1 Sinal dos tempos 

  

A humanidade sempre evidenciou, através de vários acontecimentos, a 

necessidade de uma mudança de rota. Foram várias as pessoas que, na história da 

humanidade, conseguiram interpretar e transmitir a urgência de uma mudança de 

mentalidade. A evolução humana tem caminhado, tem procurado bem ou mal 

corresponder, mesmo que alguns esforços deixaram marcas profundas em alguns 

povos. A socióloga e pesquisadora Araújo (1992) contextualiza a Economia de 

Comunhão, buscando na história da humanidade os sinais dos tempos para uma 

mudança de mentalidade, um comportamento econômico inovador e desafiador, 

chamando a atenção para a dimensão local dos dias de hoje. Que tudo o que diz 

respeito a uma região do planeta envolve e atinge o mundo inteiro. Não se vive mais 

isolado na própria cultura, na própria dificuldade, no bem-estar nacional e até 

mesmo na própria guerra. Tudo atinge todos. Tudo influencia a todos. (ARAÚJO, 

1992, p. 35) 
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Figura 14 – A Grande Depressão ou Crise de 1929 

 
Fonte: Silva (2017) 

 

Procurando responder às exigências da atualidade, os adeptos da proposta 

que a Economia de Comunhão traz, buscam “humanizar a economia”, como bem 

explica Lubich (2001), sua inspiradora: muitos empresários e trabalhadores já vivem 

a própria atividade econômica, com um algo a mais, um plus, diferentemente 

daqueles que vivem puramente em busca do bem material. As empresas da EdC se 

empenham em todos os aspectos da própria atividade, a colocar no centro das 

atenções as exigências, as aspirações da pessoa e o bem comum”. Cada ano que 

passa cresce sempre mais o número de aderentes ao projeto que a EdC propõe. É 

sentido por demais a situação que a humanidade se encontra, o caminho que está 

percorrendo, a urgência em fazer de alguma forma a própria parte. Já são vinte e 

cinco anos de estrada construída pelos empresários da EdC. São muitos os 

colaboradores deste projeto, não somente no Brasil, mas, espalhados nos cinco 

continentes. Entre esses, tantos concluíram seu percurso de vida deixando um 

legado para a história. (LUBICH, 2001, p. 24-25) 

Desde o início, a EdC despertou o interesse de jovens estudantes, das mais 

variadas áreas do saber, da economia à pedagogia, são as muitas teses que dão à 

EdC o suporte científico. A Contabilidade não fica de fora e, talvez seja um dos mais 

importantes contributos que a Ciência possa dar ao desenvolvimento da EdC. 

Gerencialmente, a Contabilidade pode ser definida como o processo de 
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identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação, e 

comunicação de informação (tanto financeira como operacional) utilizada pela 

administração para planejamento, avaliação e controle dentro da organização e para 

assegurar o uso e a responsabilidade sobre seus recursos. (PADOVEZE, 1999, p.1). 

Atuando dentro da visão descrita por Padoveze (1999) o contabilista é 

indispensável para uma administração que busca ter um olhar global de 

planejamento. 

  

2.3.2 A história da EdC 

  

Num panorama em ascensão, envolvido por toda a realidade de tentativas 

frustrantes do mundo econômico até então, a EdC surge, com um estilo de pensar 

econômico desafiador para os empresários da sua época. A “Economia de 

Comunhão” parte de uma personalidade carismática, revolucionária e profética que 

em 1991, faz ecoar de um país latino-americano um apelo, que podemos chamar de 

resposta à comunidade global e à crise financeira. Em pouco menos de 10 anos 

mais de quinhentos empresários no mundo inteiro aceitam o desafio de construir a 

História, dando continuidade a uma parte do slogan da Revolução francesa 

esquecido no tempo: fraternidade. Assim os descreve Ferrucci (2009) a seguir: 

 Empresários, trabalhadores, gestores, consumidores, poupadores, cidadãos, 

pesquisadores econômicos, todos empenhados em vários níveis a promover uma 

prática e uma cultura econômica voltada para a comunhão, a gratuidade e a 

reciprocidade, propondo e vivendo um estilo de vida alternativo àquele dominante no 

sistema capitalista. (FERRUCI, 2009, p.1). 

A EdC é fruto de uma profunda experiência de comunhão vivida por Chiara 

Lubich e suas primeiras companheiras, imersas na dura realidade da segunda 

guerra mundial, “[...] em uma situação europeia de penúria econômica e de um 

ambiente de horror e ódio”[...]. “É emblemático que Chiara nasce três anos após a 

Revolução Russa, quando parte do mundo iria tentar por várias décadas um novo 

modelo econômico baseado numa igualdade social compulsória e muitas vezes 

violenta [...] Chiara tinha nove anos quando eclode a crise econômica de 1929”. Ela 

e suas companheiras viram sua cidade natal destruída e, não foram poupadas pela 

pergunta que todos se fazem em certo momento da vida, diante dos sonhos 

destruídos de jovens corações: existe algo pelo qual vale à pena viver? Juntas, 
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fazem a descoberta que muda radicalmente suas vidas e, como consequência, a 

das pessoas que as encontram no cotidiano. Rapidamente extrapolam os limites da 

pequena cidade do norte da Itália, da Europa e, em poucos anos chegam aos cinco 

continentes. A descoberta que elas fizeram e que mudou a vida de milhares de 

pessoas há mais de meio século foi responder ao ódio e aos estragos da guerra, 

que gera discriminação, intolerância, indiferença com a disponibilidade, a comunhão 

e o arriscar a própria vida umas pelas outras. Chiara também propõe um objetivo 

grande a suas amigas: que direcionassem a própria vida para trabalhar por um 

mundo menos violento, sem privações materiais, um mundo menos desigual social e 

economicamente, um mundo pensado numa ótica menos egoísta e mais solidária. 

(FARIA, 2015). 

Foi dessa experiência que em 1991 nasce a proposta da EdC. Chiara, que já 

era líder de um movimento vastíssimo, do qual fazem parte pessoas de todas as 

latitudes, raças, religiões e culturas, dos mais humildes aos mais importantes como, 

políticos, empresários, líderes mundiais, reis e rainhas; visita o Brasil, na sua mais 

expressiva cidade, São Paulo. Ainda do avião Chiara percebe o cenário de 

desigualdade que a cidade apresenta. Sabe que os seus seguidores no Brasil estão 

por toda parte, no mais monumental arranha-céu aos mocambos e favelas. Dali, 

parte o apelo que depois chega ao mundo inteiro, aos membros do seu movimento, 

que ampliem o método já vivido internamente por eles, chegando a nível 

empresarial, num agir econômico nos mais diferentes âmbitos. Empresas que 

coloquem em prática a mesma comunhão vivida por eles pessoalmente. “Um agir 

econômico baseado na ‘Cultura do dar’, uma organização produtiva que quer 

conjugar regras e valores empresariais com os valores da comunhão, nos quais o 

coração ‘nunca está longe’”. 

A proposta de Chiara Lubich é que essas empresas, imbuídas desse espírito, 

se empenhem em fazer da própria atividade econômica um lugar de encontro, um 

lugar de comunhão e concretamente contribuam à fraternidade universal. Dessa 

forma, aderindo ao projeto, elas livremente dividem o lucro em três partes: uma parte 

para ajudar quem se encontra em dificuldade, não só no local em que a empresa 

está inserida, mas também para ajudar outras empresas que como ela fazem parte 

de uma cadeia mundial; outra parte para fomentar iniciativas culturais que difundam 

a “cultura do dar”, da paz, da legalidade e da sustentabilidade, gerando assim uma 

mentalidade nova de reciprocidade, confiança e abertura não só internamente, mas 
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também com seus fornecedores, consumidores e administração pública, com a 

comunidade nacional e internacional, visando o interesse geral; e por último a 

terceira parte, para o desenvolvimento da própria empresa, tornando-a competitiva 

no mercado, geradora de lucro, emprego e sustentável. (BURCKART, 1999, p. 74- 

75). 

  

2.3.3 A EdC e os teóricos da Contabilidade 

  

Iudícibus, Marion e Faria (2011) quando falam da teoria Contábil ressaltam a 

riqueza recebida. Falam de Fibonacci com seus cálculos comerciais que marcam a 

contabilidade antiga da moderna. Pegolotti, que deixou seu Manual do Comerciante, 

importante análise para a evolução contábil. Reconhecem Benedetto Cotrugu, autor 

do mais perfeito trabalho sobre práticas comerciais antes de Pacioli. Identificam 

como grandes mestres Francesco Villa, Marchi e Cerboni, que dão uma roupagem 

científica ao método de Escrituração e, como o maior mestre Fabio Besta como 

autor da mais perfeita e abrangente definição da disciplina Contábil. Isso sem falar 

no reconhecido avanço das teorias e práticas contábeis norte-americanas. 

(IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2001, p. 11-15). 

Na teoria contábil, desde o seu nascimento, são muitas as ideias consonantes 

com a proposta econômica praticada pela EdC. Os Autores de ontem expressaram 

suas ideias e deram o próprio contributo não só pensando no tempo em que viviam, 

mas desejavam constituir práticas transcendentes. Os de hoje não são diferentes. 

Nossos mestres, no tempo, procuram enfatizar a riqueza deixada pelos de ontem, na 

aplicação e transmissão de suas ideias e teorias. Gino Zappa, grande autor europeu 

do século XIX, já entendia que a empresa é um único sistema do qual fazem parte 

todas as operações. Ele sustentava a ideia de que a empresa é uma unidade na 

multiplicidade que é o mercado, o ambiente no qual ela faz parte e que nada em seu 

interior pode ser visto isoladamente. (SIBONI, 2010). 

As várias Escolas de teorias contábeis da história vão desde a Escola 

Contista no século XV até a Escola Patrimonialista no século XX, cada uma difundia 

o que achava que era o cerne da Contabilidade. Foram muitos os estudos feitos ao 

longos dos séculos, um caminho de desenvolvimento no qual nada se tolhia mas, 

enriquecia a Ciência, passando pela criação das contas e a consolidação das 

Partidas Dobradas; a conjugação com a Administração, por uma melhor 
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estruturação empresarial, confirmando a preocupação que desde sempre a 

Contabilidade teve com a saúde das empresas; a aproximação da Ciência 

Econômica, enfatizando assim a inter-relação entre as ciências gerenciais, que 

oferece ao empreendedor uma base sólida para gestão; enfim a padronização 

contábil, a profissionalização do Contabilista; até o foco atual que é o patrimônio e 

tudo o que o gera, o incrementa, o desenvolve e o mantém. (SANTOS; SCHIMIDT; 

MACHADO, 2005). 

O ambiente econômico contemporâneo exige excelência dos sistemas 

corporativos de contabilidade gerencial. Com a tremenda competição global, o 

rápido progresso na tecnologia de processos e produtos e as violentas flutuações 

nas taxas de câmbio e preços das matérias-primas, o sistema de contabilidade 

gerencial de uma organização precisa fornecer informações oportunas e precisa, 

para facilitar os esforços de controle de custos, para medir e melhorar a 

produtividade e para a descoberta de melhores processos de produção. 

(CREPALDI; CREPALDI, 2014). 

  

Figura 15 - Objetivo das Demonstrações Contábeis 

 

Fonte:  ALMEIDA (2014) 

  

A proposta da EdC vê a empresa como um ambiente construído por vários 

setores, ligados entre si por um único objetivo: o sucesso do negócio, que depende 

de todos que fazem parte desta unidade contábil, todos. 
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2.4 Um novo modo de gestão que redefine o sentido dos lucros 

2.4.1 O objetivo da Economia de Comunhão na Liberdade 

 

 A perspectiva da Economia de Comunhão, frente às ferramentas que a 

Ciência Contábil possui, contribui certamente para lutar contra a crise generalizada. 

Lançando mão ao que as ciências gerenciais podem oferecer às empresas da EdC, 

a proposta da “cultura do dar” pode encontrar espaço no ambiente consumista que o 

capitalismo impõe e abrir espaço para que a ética tenha lugar no centro das 

atividades econômicas. Eficiência, equidade e felicidade pública são capazes de 

tornar o mercado um lugar de encontro e civilizador. O trabalho como sonha 

qualquer administrador em busca de sucesso e reconhecimento profissional. As 

pessoas precisam descobrir que no mundo dos negócios é válido também afirmar: 

“A mais alegria em dar do que em receber”. Esse dar não é sinónimo de esmola, de 

beneficência, paternalismo, assistencialismo ou ainda com o fim de receber incentivo 

fiscal. O dar que a EdC propõe é sinônimo de liberdade, felicidade, promoção do 

bem-estar coletivo, de sustentabilidade. (BRUNI; ZAMAGNI, 2010). 

  

Figura 16 - Objetivo das Demonstrações Contábeis 

 

Fonte:  ALMEIDA (2014) 

 

O Nobel 2015 de economia, dado a Angus Deaton pelos seus estudos sobre 

desenvolvimento econômico, bem-estar, desigualdade, consumo, e sobre os fatores 

determinantes da pobreza, é um sinal muito importante: depois de alguns anos em 

que, em plena crise financeira, a Academia de Estocolmo e seus consultores 

continuavam a premiar os economistas que haviam estudado e promovido à 



56 
 

economia e as finanças, e tinham contribuído a gerar a crise, com o Nobel a Deaton 

volta-se a premiar, no lugar mais importante para a ciência contemporânea, 

cientistas sociais a pleno título, continuadores da ciência política ou civil que está na 

origem da economia moderna. (FERRUCCI, 2015).  

Abandonar a “cultura do ter”, que sustenta um consumo desenfreado e um 

acúmulo irracional, que cria necessidades sempre mais supérfluas, em vista da 

promoção da partilha, da difusão do bem comum. Uma nova visão das interações no 

mercado a uma concepção de que é possível a promoção da dignidade e da 

distribuição de riquezas (materiais e não materiais). Mas nada disso acontece 

automaticamente ou por meio de decreto, sem a difusão de uma cultura econômica 

diferente. Como sempre dizia Chiara Lúbich: “é preciso mover os corações”. A 

proposta é ter como objeto não somente o lucro que é o artefato da partilha, mas, a 

felicidade do homem e a sua dignidade. (BORGES, 2015). 

Afirma Luigino Bruni, sobre a ideia central da EdC: 

 

[...] é olhar a experiência da sociabilidade humana e da reciprocidade dentro 
da vida econômica normal; nem ao lado, nem antes, nem depois. Os 
princípios outros, que não o lucro e a troca instrumental, podem - querendo 
- encontrar espaço dentro da atividade econômica. (BRUNI, 2005) 

 

 A jornalista Iracema da Cruz (2016) em um seu recente livro sobre a EdC 

utiliza-se das lentes de Luhmann (1998) para referir-se ao objetivo desta, que é 

colaborar com a transformação do capitalismo, assim como é estruturado e, 

“partindo dele próprio, inserir na atividade financeira princípios que foram excluídos 

da racionalidade econômica e relegados à esfera privada, como a dádiva, a 

gratuidade e a comunhão”. A autora afirma que “a EdC surgiu do fracasso do 

sistema econômico, da contradição intrínseca deste que é garantir o crescimento de 

si próprio, entendido como desenvolvimento, mas, por perseguir esta sua função 

basilar, ao lado do progresso e da produção de riquezas ilimitadas, produz pobreza 

e miséria em escala mundial”.  

  

2.4.2 Um novo paradigma 

  

Burckart (1999) explica que “Para transformar os padrões de consumo e de 

produção [...] é preciso um comportamento novo, uma cultura nova por parte dos 
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consumidores”. “A cultura do dar parte de uma experiência prático-teórica de 

impostação da sociedade, se coloca no centro de todos os valores e dinamismos 

sociais dos mais fundamentais”. Estamos diante de uma mudança de paradigma 

radical, que incide em toda a vida social e que possui um enorme potencial para a 

construção, por exemplo, do chamado “capital social”, que na economia social é tido 

como normas que promovem confiança e reciprocidade, que constitui a base do 

desenvolvimento. A Economia de Comunhão quer ser uma tentativa de humanizar a 

economia e apresentar-se como alternativa econômica para a sociedade atual, 

sugerindo uma nova gestão sustentável que não engloba somente um contexto 

exclusivamente ambiental, mas, integral e com ênfase social como um todo. A EdC 

tem a convicção de que o desenvolvimento sustentável exige a integração de seus 

componentes econômicos, ambiental e social. (BURCKART, 1999, p. 63-73). 

 Constituiu-se no uso ativo dos bens, uma ação dotada de racionalidade. 

Poderíamos dizer, segundo Weber (2005), uma racionalidade simultaneamente 

axiológica e teleológica, isto é, motivada por valores, visando a um fim: a 

erradicação da pobreza e o equilíbrio social. (CRUZ, 2016 p.36) 

 O desejo de possuir dinheiro e de acumular riquezas é uma paixão forte nos 

seres humanos, análoga ao instinto sexual, à fome, à busca pelo poder. Por esse 

motivo as civilizações sempre pensaram que essas paixões exigem educação e 

instituições que as saibam educar e, possivelmente, transformá-las e orientá-las 

para qualquer forma de bem comum. (BRUNI, 2009).  

É o uso que se faz dos objetos que o torna positivo ou negativo. O 

desequilíbrio nunca é positivo e produz suas consequências, em pequena ou grande 

escala. Quando do dinheiro não se faz um bem para satisfazer as próprias 

necessidade ou a dos outros, mas, um fim em si mesmo, impede-se, bloqueia-se, 

limita-se a riqueza de circular e, portanto, de gerar o bem comum, a acessibilidade e 

a oportunidade a todos, de uma satisfação ou realização pessoal e coletiva. De um 

meio se faz um fim e da precisão do outro um instrumento para chegar a esse 

escopo. A economia adoece quando se inverte meio e fim. 

 O lucro é o aspecto central da EdC, bem como a empresa, que se apresenta 

como espaço social de concretização do “projeto”. Tal espaço não se limita à 

empresa como tal, mas a partir dela, abre-se a todo o seu entorno. Da mesma 

forma, a compreensão do lucro na atividade econômica se transforma de fim para 

meio; meio para se concretizar a partilha e a comunhão. (CRUZ, 2016 p.37) 
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 A contabilidade como ciência social é uma ferramenta indispensável na 

gestão empresarial moderna, que pode responder plenamente ao desafio lançado 

por Chiara Lubich. É a linguagem dos negócios. Ainda que ela se utilize de métodos 

quantitativos, não pode ser confundida com as ciências Matemáticas (ou exatas) que 

independem das ações humanas. Na contabilidade tudo ocorre em razão da ação do 

homem. Ela não deve ser tida também, apenas como simples cálculo de impostos. 

Os cálculos contábeis se bem utilizados, geram informações que podem fazer a 

diferença em decisões de sucesso ou falência eminente. (MARION, 2015).  

Não basta produzir lucro a qualquer custo, e depois dividi-lo: é preciso deixar 

que essa nova cultura penetre entre os trabalhadores na fábrica, no escritório, entre 

os profissionais, no âmbito das negociações comerciais internacionais. (FERRUCCI, 

2009). 

 

Figura 17 – Lucros Compartilhados: Relatório EdC 2016 

 
Fonte: EdC-oline.org (2016) 

 

É uma mentalidade que vai difundida no ambiente do trabalho, para que a 

célula laboral seja harmônica e equilibrada, irradiando vida dentro e fora. É uma 

mentalidade que vai além da partilha do lucro, onde as empresas estão abertas a 

gerar relacionamentos de reciprocidade. 
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2.4.3 Os 25 anos da Economia de Comunhão 

  

Nos primeiros anos o projeto de Economia de Comunhão teve repercussão 

imediata, não apenas na América Latina, onde foi lançado, mas também nos outros 

continentes. O grupo de empresários liderados por Chiara Lubich se lança na 

renovação das práticas econômicas e das relações de mercado, inspirados por essa 

nova proposta cultural que põe o homem no centro das relações. Em outubro de 

2015 haviam 811 empresas das mais variadas dimensões. Hoje existem diversos 

polos de negócios ao redor do mundo, empresas dos mais diversos segmentos, com 

ou sem fins lucrativos, instituições públicas e privadas. (FERRUCCI, 2015).  

  

Tabela 1 - Distribuição Geográfica das Empresas aderentes à EdC no Mundo 

ÁREA GEOGRÁFICA EMPRESAS ADERENTES À EdC 

EUROPA 463 

AMÉRICA DO SUL 220 

AMÉRICA DO NORTE 26 

ÁSIA 18 

ÁFRICA 84 

TOTAL 811 

Fonte: FERRUCCI (2015) 

  

Foi criada uma rede internacional de comunhão de necessidades, recursos e 

talentos; programas de incentivo ao empreendedorismo, financiamentos coletivos e 

mobilização política. Durante esses 25 anos de vida vários congressos, encontros e 

seminários foram realizados em muitos países do mundo, para divulgar a cultura da 

partilha e a proposta da EdC. Pesquisas acadêmicas foram e continuam sendo feitas 

nas mais diversas áreas do saber. Foi criada uma associação nacional que articula e 

representa a EdC no Brasil e fora dele. Essa busca promover acordos de 

cooperação com associações de outros países2. (ANPECOM, 2016). 

 

 

 

                                                           
2 Ver Anexo 1 ANPECOM – Associação Nacional Por Uma Economia de Comunhão  
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2.5 São necessárias empresas que atuam fora da lógica capitalista vigente 

2.5.1 O Capitalismo 

  

Um sistema econômico baseado no princípio da livre iniciativa e, mais 

precisamente, do livre investimento de capital privado. Uma única norma: a 

competição econômica e uma única lei: a lógica da oferta e da procura. O objetivo é 

o lucro econômico e o seu princípio é a liberdade da atividade econômica. Sua 

ideologia é o economicismo, ou seja, a redução de todos os fatos sociais a 

dimensões econômicas, de que o comportamento humano em sociedade é 

explicado unicamente por estímulos. As relações humanas se reduzem a uma 

exacerbada competição e recíproco alheamento. A antropologia do capitalismo 

entende o homem como sujeito que produz-consome, e sua inteira existência 

humana é expressa pelo mecanismo do mercado, tornando-se consequentemente 

mercadoria. A mentalidade capitalista leva à verdadeira “idolatria do mercado”, 

impedindo o reconhecimento estrutural do seu próprio limite. A concepção capitalista 

da economia de mercado não possui um fundamento cultural autenticamente 

humano, que lhe permita conceber o homem no seu todo. (ZAPALLÀ, 1992, p.109-

118). 

Os modelos reais e eficazes poderão nascer apenas no quadro das diversas 

situações históricas, graças ao esforço dos responsáveis que enfrentam os 

problemas concretos em todos os seus aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais que se entrelaçam mutuamente. (ARAÚJO, 1992, p.47) 

O utilitarismo que orienta a economia neoclássica tradicional impõe uma 

limitação ao bem-estar geral, proposta pelos modelos econômicos. Os estudiosos de 

ética chamam de egoísmo, o fato da utilidade de uma pessoa ser embasada 

somente nos próprios interesses e na simples função da riqueza pessoal. Para a 

prática contábil isso é um problema, no que diz respeito às informações, pois elas 

não podem se restringir somente a um ou outro grupo, por dificuldade ou 

impossibilidade de comparar utilidades individuais. Muitos economistas sugerem o 

conceito de “ótimo de pareto”, a partir do qual não é possível melhorar a situação de 

um indivíduo sem prejudicar a de outro. A Ciência Contábil tem como função 

fundamental a disponibilização de informações da entidade para tomada de 

decisões a todos os interessados, internos e externos. Para a realização da sua 

prática principal, a contabilidade não deve fornecer informações compreendidas ou 
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utilizadas apenas por algumas pessoas. Inversamente, não pode excluir informações 

relevantes, somente porque é de difícil compreensão para alguns, ou porque 

determinados investidores ou credores optam por não a utilizar. Essas informações 

colocadas à disposição do público interessado devem ser da mais alta confiança e 

clareza, para que nenhum dos seus usuários venha a incorrer em decisões 

errôneas. Para a FASB (Financial Accouting Standards Board) - a organização que 

padroniza os procedimentos da contabilidade americana - é de suma importância a 

integridade, a neutralidade, valorização dos direitos humanos, a justiça e a ética 

para o profissional contábil. (HENDRICKSEN; VAN BREDA, 1999, p.147). 

  

2.5.2 A globalização 

  

A tendência de unidade que se destaca nas relações internacionais possui 

raízes profundas, que envolvem a cultura, a política, a economia, a ideologia e até 

mesmo a técnica, entre outras, explica Buonomo (1992) na citação abaixo.  

 

[...] Existe uma necessidade concreta, específica e funcional nesta 
tendência. [...] Mas, não se pode negar, que a agregação mais motivada por 
esta orientação é a de ordem econômica, desde o período sucessivo à 
Segunda Guerra Mundial. [...] O aspecto econômico foi determinante para o 
entendimento de relações permanentes e de uma verdadeira integração 
entre os Estado. (BUONOMO, 1992. p.143-149). 

  

Dentro desse processo econômico, a Contabilidade, por força, também faz o 

seu percurso de harmonização contábil. A Ciência Contabilista, como sempre, é 

impulsionada pelas exigências do tempo, a adaptar-se no seu ambiente profissional, 

para corresponder a globalização dos mercados, de forma prática, em conceitos e 

objetivos. Já nos anos 70, com a integração da Comunidade Europeia, teve grande 

impulso a adoção das Normas Contábeis Internacionais (NIC). O International 

Accounting Board Committee (IASB), atento a essa demanda trabalhou durante 

anos para a convergência dos padrões contábeis no mundo. “O profissional da 

contabilidade se vê dependente de qualificação para atuarem além de suas 

fronteiras”. “A United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) que 

faz parte da ONU, é um órgão global atento às necessidades de um ambiente 

econômico cada vez mais globalizado, que decidiu pelo desenvolvimento de um 

modelo único de currículo de Contabilidade”. “A benefício da comunidade 
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internacional, a harmonização das qualificações requeridas do contador diminui as 

diferenças nos sistemas educacionais e incrementa a prestação dos serviços 

contábeis”3. “A Contabilidade e sua teoria estão atentos ao desenvolvimento 

econômico e social da sociedade, a fim de suprir os usuários e manter o sistema de 

informação o mais competitivo possível”. (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2011, p. 

261-264). 

Afirma Araújo (1999) que “Paralelamente com a globalização, refletindo sobre 

a teoria econômica, economistas de valor, como o Nobel 1998, o indiano Amartya 

Sen, colocaram em questão um novo conceito de desenvolvimento: o 

desenvolvimento humano, que supera em muito o desenvolvimento identificado 

somente com o crescimento econômico. A pessoa e suas necessidades, que deve 

ser o fim e o objetivo central de todas as metas de políticas econômicas e não uma 

política de consumo desastroso seja para a comunidade humana que para o 

ambiente e o ecossistema”.  

  

2.5.3 Construindo a História 

  

A Economia de Comunhão4, como nova proposta econômica, que dá um novo 

sentido ao lucro empresarial, necessita da Ciência Contábil, uma das mais 

importantes Ciências Gerenciais, como escabelo desse novo paradigma econômico. 

Mais uma vez a Contabilidade tem a oportunidade de construir a História, de não 

ficar indiferente às necessidades emergentes de hoje. A conjuntura atual 

generalizada, uma pobreza estruturada e uma supressão igualitária que brada por 

uma atuação econômica eficaz, torna necessário o caminhar em sintonia. Os tempos 

de hoje exigem uma ação em conjunto, uma ciência cada vez mais interdependente. 

O mercado que se apresenta é formado por empresas que anseiam por uma 

possibilidade de permanecer de pé, por uma maneira nova de se conceber as 

operações financeiras. (LUBICH, 1999).  

A solidariedade vivida por Chiara Lubich e seus seguidores, colocada à base 

de cada ação humana, também econômica, caracteriza o estilo de vida de mais de 

quatro milhões e meio de pessoas, espalhadas no mundo inteiro e que procuram 

                                                           
3 Ver Anexo 2 IFAC – International Federation of Accountants 

4 Ver Anexo 3 Documento de Identidade da Economia de Comunhão 
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viver assim cotidianamente. Depois de quase cinquenta anos vivendo assim, esse 

estilo de vida concretizou-se no projeto Economia de Comunhão. A experiência da 

EdC, com as particularidades que são próprias do estilo de vida citado, coloca-se 

lado a lado das numerosas iniciativas individuais e coletivas, que procuraram e 

continuam procurando “humanizar a economia”. Suas empresas se empenham em 

todos os aspectos da própria atividade, a colocar no centro das atenções as 

exigências e aspirações do homem e todas as instâncias do bem comum. O modo 

como essas empresas trabalham atrai a confiança e a boa vontade dos seus 

clientes, fornecedores e investidores. Não se tinha em mente uma teoria, ao propor 

esse estilo econômico. No entanto, economistas, sociólogos, filósofos e estudiosos 

de outras disciplinas, encontram nessa nova experiência e nas ideias e categorias 

da “comunhão”, uma nova chave de leitura dos relacionamentos sociais, que pode 

contribuir a superar o cenário individualista que prevalece hoje na ciência 

econômica. (FARIA, 2015).  

[...] A felicidade é um direito humano, e a sua busca é uma propensão 

humana universal. [...] Para alcançar a felicidade, os seres humanos precisam ser 

livres, iguais e fraternos. (BAGGIO, 2009. p.13-14).  

Há sabedoria no provérbio africano: “Ours is not mine” (O nosso não é meu). 

Segundo Luigino (2010) “há realmente um novo interesse teórico na questão da 

reciprocidade, até entre economistas. O desenvolvimento da literatura sobre a 

reciprocidade está ligado ao nascimento e desenvolvimento da economia 

experimental e da economia comportamental, que mostrou a importância de 

comportamentos que diferenciam daqueles previstos pela teoria econômica 

convencional, herdeira de Smith”. Para os mestres da Contabilidade também não é 

diferente. Assim demonstra Vellani (2011) quando faz o seguinte questionamento: 

Qual empresa tem maior potencial para contribuir ao desenvolvimento 

sustentável: uma que investe bilhões de reais ao ano para preservar uma área 

nativa distante de suas operações ou outra que investe menos de 100 mil reais ao 

ano para tratar seus próprios resíduos? Uma que investe bilhões de reais ao ano 

para educar uma comunidade sem relação com seus negócios ou outra que investe 

menos de 100 mil reais ao ano para educar seus próprios funcionários? (VELLANI, 

2011). 

Vellani (2011) faz memória a Antônio Lopes de Sá e Thiago nascimento 

Borger, no modo de visualizarem a empresa como uma célula social, significando 
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que, se o objetivo do negócio for somente o lucro sem oferecer benefícios a 

terceiros, pode ser nociva ao meio onde está inserido. Sendo assim, certamente 

será ruim para si próprio. Justamente por estarem convencidos de que esses são 

interdependentes e interligados à economia, à sociedade e aos ecossistemas. Esse 

entendimento, se absorvido pelos empresários, é estímulo a repensarem sobre suas 

responsabilidades perante a sociedade. A continuidade de seus negócios depende 

do relacionamento com esses elementos. 
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3 ANÁLISE DO ESTUDO 

3.1 A Ciência a serviço do homem 

 
Em contato com o material teórico utilizado para o aprofundamento da ideia 

científica contábil, não foi difícil perceber que ao longo do seu percurso a 

Contabilidade servil de base ou suporte, até mesmo para muitas outras ciências e, 

que os grandes acontecimentos na história da humanidade, relacionados 

principalmente com o desenvolvimento social, político e econômico se serviram dela 

para decolarem. 

 

Quadro 7 – A evolução do conhecimento contábil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Fonte: NIYAMA et al. (2014) 

 

Apesar de ter feito a escolha por uma pesquisa toda bibliográfica e nem um 

pouco de campo, não foi difícil perceber entrelinhas que os grandes nomes da 

Contabilidade atual, como Eliseu Martins (2005), Marion (2011), Ildícibus (2012), 
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entre outros, se preocupam com a prática contábil, com a postura dos profissionais 

de hoje, não ficam indiferentes ao descaso de muitos profissionais que atrofiam o 

próprio conhecimento gerencial adquirido na Academia, fechando-se num escritório 

e acompanhando praticamente o cumprimento legal das empresas. Os relatórios 

contábeis são deixados de lado, completamente esquecidos, a cargo de poucas 

grandes empresas de auditoria, das quais as pequenas e médias empresas nem 

podem sonhar em usufruir de tal serviço.  

No entanto, é louvável o trabalho feito em função da valorização do 

profissional contabilista, do seu aprimoramento técnico e da cura pelos seus 

pressupostos, realizado pelos vários organismos como, a ABRASCA, APIMEC, 

BM&FBOVESPA, IBRACON, SUSEP entre outros. São vários também os 

organismos internacionais que trabalham seriamente para que o exercício da 

profissão não seja manipulado por interesses particulares. 

 

3.2 O trem da História 

 

Mesmo que as empresas que fazem EdC, desde o inicio de sua história, 

tenham sido sempre diversificadas estruturalmente, ou seja, de vários portes, 

pequenas, médias, grandes, abertas ou fechadas, públicas ou privadas, a realidade 

da técnica gerencial destas não é diferente de todas as outras do mercado. O 

serviço contábil oferecido é o mesmo. O que precisa mudar é a postura do 

profissional diante de empresas com um potencial enorme de transformar o meio, se 

acompanhadas por uma expertise gerencial ao alcance de todos. O que as 

empresas da EdC visam é oferecer uma mudança de mentalidade, dentro do 

sistema capitalista, estabelecer a “cultura do dar” em contraposição à do “ter” que o 

capitalismo exacerbado impõe.   

Um simples raciocínio do contabilista pode dizer muito para o pequeno 

empreendedor que, através da sua atividade quase sempre é fonte de renda para 

outras tantas famílias além da própria. A interpretação de um contador pode fazer 

toda a diferença em uma época onde as pequenas e médias empresas são 

responsáveis por grande fatia, tanto da população consumidora, quanto do setor 

empregador. 
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Figura 18 – Critério de classificação do porte das empresas por pessoas 
ocupadas 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fonte: SEBRAE (2014) 

 

No material estudado para o desenvolvimento desta pesquisa, que por sinal 

escritos por expoentes da Ciência Contábil, pôde-se ver o quanto o profissional 

Contabilista recebe na academia, tanto na de ontem quanto na de hoje. Uma das 

formações mais completas dentro das ciências gerenciais. Porém, o mercado que 

recebe esse profissional exige quase uma mudança de comportamento e de prática 

laboral. Não é por menos que mestres como Elizeu Martins, Ildícibus, Sérgio Leitão, 

Lopes de Sá, entre outros, estão sempre refletindo sobre o percurso profissional. 

Isso sem contar com as deliberações feitas pelos organismos que regulam a 

profissão tanto nacionais como internacionais. 

 

[...] Décadas atrás, a contabilidade vivia num idílio platônico com ela 
mesma, glorificando o custo histórico, até que os economistas (segundo 
Nelson Carvalho) bateram à nossa porta, mostrando que estávamos 
dormindo em berço esplêndido e que as empresas, entre outros problemas 
causados pela inflação, estavam pagando imposto sobre uma parte do lucro 
que era fictícia.[...] ILDÍCIBUS (2013) 

 

Por muito tempo preocupou-se com a postura do contador, o seu lugar dentro 

do esquema gerencial, a necessidade do seu papel nas decisões de controle, ou 

seja, buscou-se uma verdadeira valorização da profissão. Olhando o percurso feito 

até os dias de hoje, o desenvolvimento desta ocupação, até mesmo por parte da 

formação acadêmica, percebe-se uma ascensão, acompanhada do aumento de uma 

demanda por parte das organizações econômicas, públicas e privadas. Pode-se 
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dizer que hoje não se concebe a ausência de auditória externa em todos os 

seguimentos administrativos da sociedade.  

Alcançou-se um reconhecimento em grande escala por parte das grandes 

organizações, mas, e a base, já citada nos parágrafos anteriores? Os escritórios de 

Contabilidade que atendem a “massa” possuem a visão do contador assim como a 

tem os organismos de deliberações? 

 

3.3  As empresas de EdC com “A faca e o queijo na mão” 

 

O mercado global precisa de um espírito, de uma alma que dê sentido ao 

funcionamento da “engrenagem” capitalista tanto a nível público como privado. O 

acúmulo de riqueza desequilibrado que o cenário atual apresenta, pede uma 

mudança de paradigma.  

A Economia de Comunhão – EdC, quer se apresentar como um “modelo 

econômico” à sociedade de hoje e, como bem definiu o professo Bruni (2014), em 

uma sua explicação sobre a ciência econômica, “toda ciência utiliza-se de modelos 

teóricos, de representações simplificadas da realidade”. É esse o papel que a EdC 

tem feito para as várias áreas do conhecimento, através dos acadêmicos que 

utilizam a sua prática como modelo para a sociedade atual e apresentando-a, 

embasada pelos diversos conhecimentos científicos.  

O que as ferramentas contábeis podem fazer ao alcance de empresas como 

as de EdC, ou mesmo com uma simples Farmácia – não as Drugstore – que vende 

o básico, procurada em um momento de emergência? O que pode acontecer com a 

empresa familiar, com o empreendedor rural, com uma SIMPLES NACIONAL, um 

microempreendedor individual? Esse perfil de empreendedor deveria poder contar 

com esses instrumentos, como por exemplo, a utilização das Contas, um Fluxo de 

Caixa, um Balanço Patrimonial, uma DRE (Demonstração do Resultado do 

Exercício). E por que não um Relatório Contábil? 

A Teoria Contábil influencia na elaboração de cada uma dessas ferramentas 

citadas acima, e proporciona ao empresário um retrato da situação passada, 

presente e futura da entidade, possibilitando assim as tomadas de decisões que 

podem possibilitar, sem sobra de dúvidas, um desenvolvimento saudável, real e 

seguro para a empresa. 
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO 

 

O estudo apresentado buscou responder o questionamento citado no início do 

trabalho: Será que essa nova proposta econômica, inserida no sistema capitalista e 

no mercado atual e, que dá um novo sentido para o empreendedorismo, pode contar 

com a Contabilidade, uma das mais importantes ciências gerenciais, como escabelo 

desse novo paradigma? 

Concluiu-se e se confirmou a grande possibilidade que a Ciência Contábil 

possui para dar suporte a qualquer que seja os desafios que a EdC possa vir a 

enfrentar. A História construída por essa Ciência mostra todas as conquistas 

merecidamente alcançadas, que a enrobustiram ao longo dos anos percorridos até 

os dias atuais. Esse desenvolvimento teórico e pratico observado hoje, confirma a 

importância que tal Ciência representa para cada época da História. Hoje é notável a 

essencialidade por parte do Contador em qualquer ramificação organizacional da 

sociedade. 

Os estudiosos da atualidade confirmam também que ha ainda a necessidade 

de não se perder profissionalmente em interesses particulares, visto que o 

profissional contábil está em todos os ambitos da sociedade. Percebeu-se que os 

organismos nacionais e internacionais trabalham com afinco, através de normas 

reguladoras, para resguardar o Contabilista no desenvolvimento da sua atividade. 

Dado a vastidão do conteúdo contábil, com as várias áreas de atuação da 

profissão contabilista, não foi possível dar uma resposta à altura do que busca a 

proposta da EdC, e do que tem para oferecer a Ciência Contábil. Por esse motivo 

fica o convite a outros acadêmicos e docentes a aproveitarem a oportunidade de 

aprofundar o assunto, e desse modo contribuir na construção da História. 

De qualquer forma o material utilizado, e aqui referenciado, proporcionou 

justamente o desejo de continuar a abordar o assunto em outra ocasião. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Rol de Alguns Trabalhos Acadêmicos Apresentados no Brasil sobre 

a EdC 

 

Esta relação corresponde a uma amostra dos trabalhos acadêmicos sobre o 

tema da Economia de Comunhão. As informações apresentadas a seguir foram 

extraídas do site da EdC http://www.ecodicom.net e estão relacionadas pelo ano de 

apresentação.  

 

Autor: Ângelo Alves da Silva  
Ano apresentação: 2002  
Tema: Gestão Financeira: um estudo acerca da contribuição da Contabilidade na 
gestão do capital de giro das médias e grandes indústrias de confecções do estado 
do Paraná  
Universidade: Universidade de São Paulo  
Título: Mestrado em Controladoria e Contabilidade 
 
Autor: Suellen Cristina Ferreira Farago  
Ano apresentação: 2005  
Tema: Os resultados da destinação do lucro no projeto de Economia de Comunhão: 
a construção de uma nova sociedade  
Universidade: Faculdade de Ciências Gerenciais de Vilhena  
Título: Bacharel em Ciências Contábeis 
 
Autor: Rosicler Fátima Chiarello  
Ano apresentação: 2005  
Tema: Interferência da Economia de Comunhão nas evidenciações de 
responsabilidade social das empresas  
Universidade: Universidade Federal de Santa Catarina  
Título: Bacharel em Ciências Contábeis 
 
Autor: Ruth Helena Soares Rosa Antônio  
Ano apresentação: 2005  
Tema: Um novo modelo de gestão empresarial: EdC  
Universidade: Faculdade Internacional de Curitiba  
Título: Especialista em gerência contábil, auditoria e controladoria no curso 
 
Autor: Ana Cláudia Morrissy Machado  
Ano apresentação: 2006  
Tema: Economia de Comunhão: elementos para uma teoria organizacional  
Universidade: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
Título: Doutorado em Engenharia Industrial 

http://www.ecodicom.net/
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Autor: Andréia de Melo Giacomini  
Ano apresentação: 2007  
Tema: Economia de Comunhão: uma forma socialmente responsável de distribuição 
do lucro  
Universidade: Universidade Federal de Santa Catarina  
Título: Bacharel em Ciências Contábeis 
 
Autor: Andreza Daniela Pontes Lucas  
Ano apresentação: 2007  
Tema: A difusão de empresas de Economia de Comunhão no mercado sob a ótica 
da Teoria dos Jogos  
Universidade: Universidade Federal de Pernambuco  
Título: Mestrado em Engenharia de Produção 
 
Autor: Moisés Ferreira da Cunha  
Ano apresentação: 2011  
Tema: Avaliação de empresas no Brasil pelo fluxo de caixa descontado: evidências 
empíricas sob o ponto de vista do desempenho econômico-financeiro  
Universidade: Universidade de São Paulo  
Título: Pós-graduação em Ciências Contábeis 
 
Autor: Willian Braathen Salgueiro  
Ano apresentação: 2011  
Tema: A partilha do lucro nas empresas de Economia de Comunhão  
Universidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
Título: Bacharel em Administração 
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ANEXO II – ANPECOM – Associação Nacional por uma Economia de 

Comunhão 

 

 
 

 

Quem Somos 

 

A Associação Nacional por uma Economia de Comunhão (Anpecom) tem o 

objetivo de reunir e articular pessoas, empresas, instituições públicas e 

privadas que estejam interessadas em contribuir com os objetivos da 

Economia de Comunhão, potencializando as capacidades de todos, 

através da constituição e alimentação constante de uma rede nacional e 

internacional de relacionamentos e contatos. Queremos agregar pessoas, 

empresas e instituições que desejam construir uma nova cultura econômica 

e reduzir a pobreza através daquilo que podem e sabem fazer em seus 

espaços de atuação. Acreditamos que o empreendedorismo é um 

instrumento potente para a superação da pobreza, desde que concebido 

dentro de uma nova perspectiva cultural. Por isso nasceu a Economia de 

Comunhão. (anpecom.com.br) 
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ANEXO III – IFAC – International Federation of Accountants 
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ANEXO III – Documento de Identidade da Economia de Comunhão 
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ANEXO V – Chiara Lubich 

 

A apresentação que se segue sobre Chiara Lubich foi extraída diretamente no 

site oficial do Movimento dos Focolares http://www.focolare.org.  

Fundadora e presidente do Movimento dos Focolares, Chiara nasceu em 

1920, em Trento, Itália. Com a idade de 23 anos, durante a II Guerra Mundial, ela, 

juntamente com algumas companheiras, começou a sua experiência – uma 

redescoberta dos valores evangélicos - e decidiu escolher Deus Amor como único 

ideal de sua vida. Esta foi à origem de um vasto movimento de renovação espiritual 

e social, de dimensão mundial. Nascido e aprovado na Igreja Católica, atualmente 

está presente em mais 182 países (mais de 100.000 membros internos e mais de 2 

milhões de aderentes e simpatizantes). Aberto a todos, reúne - pelo seu ideal de 

unidade, de fraternidade universal, além dos católicos, cristãos de várias 

denominações, fiéis das grandes religiões e pessoas que não professam uma fé 

religiosa. Todos participam, segundo a própria consciência e fé religiosa, de modos 

diferentes do movimento e da sua espiritualidade. 

Unidade é a palavra-chave dos focolares, cujo objetivo é contribuir para que a 

humanidade se torne uma grande família. Chiara afirma a importância da unidade 

como um "sinal dos tempos": unidade entre as pessoas, as gerações, as raças, os 

cristãos de várias confissões e entre as religiões. A espiritualidade da unidade 

ajudou a cancelar séculos de preconceitos entre os cristãos. Milhares de pessoas de 

diferentes denominações cristãs participam do Movimento. Em 1960, Chiara Lubich 

iniciou um diálogo com personalidades importantes tais como os Patriarcas 

Ecumênicos de Constantinopla, de Athenágoras I até o atual Bartolomeu I; os 

Arcebispos de Canterbury: Ramsey, Coggan, Runcie e Carey; os Bispos luteranos 

Dietzfelbinger, Hanselmann e Kruse; o Prior de Taizé, Roger Schutz. Em julho de 

1997, na II Assembleia Ecumênica da Europa, em Graz (Áustria), Chiara apresentou 

"Uma espiritualidade para a reconciliação", renovando em todos a esperança e o 

empenho rumo à Unidade. 

A difusão do Movimento no mundo favoreceu e incrementou o diálogo com 

pessoas de diferentes religiões (judeus, muçulmanos, budistas, taoístas, siks, 

animistas). Eles também são convidados a viver este ideal de unidade. Em 1981, por 

exemplo, Chiara Lubich convidada por Nikkyo Niwano, presidente da Rissho 

KoseiKai, apresentou a sua experiência espiritual a mais de 10.000 budistas, em 

http://www.focolare.org/
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Tóquio. Em janeiro de 1997, Chiara foi convidada a falar a grupos de monges, 

monjas e leigos budistas na Tailândia, instaurando um diálogo extraordinário entre o 

cristianismo e o budismo. Em maio de 1997, em Nova Iorque, Chiara teve um 

encontro pessoal com W.D. Mohammed, na época, líder da American Muslim 

Mission. Chiara foi a primeira mulher branca, cristã e leiga a narrar a sua experiência 

de vida na mesquita de Malcom Shabazz, em Harlem (Nova Iorque), a mais de 3 mil 

muçulmanos, abrindo assim as portas ao diálogo com o mundo islâmico afro 

americano. Em abril de 1998, Chiara encontrou a terceira maior comunidade judaica 

do mundo, em Buenos Aires, construindo um maior relacionamento de amor 

recíproco entre cristãos e hebreus. Desde os primeiros tempos, pessoas de 

convicções não-religiosas participam das atividades do Movimento que promovem 

os valores da pessoa e a construção de um mundo unido.  Em 1994, Chiara Lubich 

se torna presidente de honra da WCRP – World Conference of Religions for Peace 

(Conferência Mundial das Religiões pela Paz), pela sua influência decisiva para o 

progresso da paz. Em maio de 1997, Chiara falou a mais de 700 pessoas no Palácio 

de Vidro da ONU, em Nova Iorque, que compunham um público multirracial, 

multicultural e multireligioso. No seu discurso ressaltou a afinidade que existe entre a 

ONU e o Movimento dos Focolares. E convidou todos a estabelecer relacionamentos 

de reciprocidade, uma reciprocidade "...que exige a superação de antigas e novas 

lógicas de grupos ideológicos... (...) capaz de levar cada protagonista da vida 

internacional a viver o outro, a assumir as necessidades do outro, as suas 

capacidades, não somente nas situações de emergência, mas a partilhar 

diariamente a própria existência". Gilian Martin Sorensen, assistente das relações 

exteriores da ONU, exprimindo a saudação do Secretário Geral Koffi Annan, assim 

se exprimiu: "Chiara nos mostra o impacto que pode causar uma só pessoa que 

acredita com paixão naquilo que faz...O trabalho de Chiara Lubich foi todo imbuído 

de educação para a Paz, de um senso profundo de harmonia e da consciência de 

que somos todos intimamente ligados uns aos outros como o ar que respiramos...". 

Tendo por base o que Chiara chama de "cultura da partilha", lançou um projeto 

conhecido como "economia de comunhão na liberdade", segundo princípios que 

expôs pela primeira vez justamente no Brasil, em 1991. A ideia foi acolhida 

imediatamente. Hoje mais de 800 empresas aderiram à economia de comunhão no 

mundo inteiro. Nesse projeto se entreveem linhas sociais e econômicas que 

articulam princípios nunca antes justapostos: economia, solidariedade e liberdade. A 
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economia de Comunhão foi tema de dezenas de teses em várias universidades do 

mundo.  

Chiara Lubich morreu em 14 de março de 2008, em Rocca di Papa, 

circundada pelo seu povo. Nos dias seguintes, milhares de pessoas, de simples 

operários a personalidade do mundo político e religioso, chegaram a Rocca di Papa 

para homenageá-la.  O funeral realizou-se na Basílica de São Paulo Fora dos 

Muros, em Roma, que não pode conter a grande multidão (40 mil pessoas). Enviado 

por Bento XVI – que em sua mensagem, definiu Chiara, entre outras coisas, “mulher 

de fé intrépida, mansa mensageira de esperança e de paz” – o Secretário de 

Estado, Tarcísio Bertone, presidiu a celebração eucarística, concelebrada com 

outros nove cardeais, mais de 40 bispos e centenas de sacerdotes. 

Autora de inúmeras obras de caráter espiritual, traduzidas em 21 línguas, a 

partir de 1995 Chiara Lubich recebeu vários prêmios, reconhecimentos e doutorados 

honoris causa e tornou-se cidadã honorária de várias cidades no mundo. As 

motivações evidenciam, em especial, a contribuição à paz e à unidade entre os 

povos, religiões e culturas. Durante essas cerimônias públicas, de várias maneiras, 

Chiara Lubich aprofunda os diversos aspectos do carisma da unidade que o Espírito 

Santo lhe confiou, e a ele atribui os frutos de paz e unidade que são reconhecidos 

como seus. 

 

Organismos internacionais 

 

 Unesco – Prêmio Educação para a Paz 1996 (Paris, dezembro de 1996) 

 Conselho da Europa – Prêmio Direitos Humanos 1998 (Estrasburgo, 

setembro de 1998) 

 

Chefes de Estado 

 

 Brasil – Ordem do Cruzeiro do Sul, do Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso (Roma, outubro de 1998) 

 República Federal Alemã – Grande Cruz ao mérito, do Presidente da 

República Johannes Rau (Roma, junho de 2000) 

 República Italiana – Cavaleiro da Grande Cruz, do Presidente da República 

Carlo Azeglio Ciampi (Roma, junho de 2003) 

http://www.focolare.org/pt/news/2008/03/19/quotdonna-di-intrepida-fede-mite-messaggera-di-speranza-e-di-pacequot/
http://www.focolare.org/pt/chiara-lubich/spiritualita-dellunita/
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Ecumenismo 

 

 Da Igreja Anglicana – Cruz da Ordem de Santo Agostinho de Canterbury, dos 

primazes anglicanos Robert Runcie (Londres, 1981) e George Carey 

(Londres, 1996) 

 Da Igreja Ortodoxa – Cruz Bizantina dos patriarcas ecumênicos Dimitrios I 

(Istambul, 1984) e Bartolomeu I (Istambul, 1995) 

 Da Cidade de Augsburg (Alemanha) – Prêmio Celebração da Paz Augustana 

(entre luteranos e católicos) (Augsburg, 1988) 

 

Diálogo inter-religioso 

 

 Prêmio Templeton pelo progresso da religião (Londres, abril de 1977) 

 Da Comunidade judaica de Roma – Uma oliveira pela Paz (Rocca di Papa, 

outubro de 1995) 

 Do Fon de Fontem, rei dos Bangwa, Lucas Njifua, nomeação como “Mafua 

Ndem”, Rainha enviada por Deus (Fontem, República dos Camarões, maio de 

2000) 

 Dos Movimentos hindus de inspiração gandhista Shanti Ashram e Sarvodaya 

– Prêmio Defensor da Paz (Coimbatore, Índia, janeiro de 2001) 

 

Doutorados Honoris Causa 

 

 Polônia – Ciências Sociais – Universidade Católica de Lublin (junho de 1996) 

 Tailândia – Comunicação Social – St. John University, Bancoc (janeiro de 

1997) 

 Filipinas – Teologia – Pontifícia Universidade Santo Tomás, Manila (janeiro de 

1997) 

 Taiwan – Teologia – Fu Jen University, Taipei (janeiro de 1997) 

 EUA – Ciências Humanas – Sacred Heart University, Fairfield (maio de 1997) 

 México – Filosofia – Universidade San Juan Bautista de la Salle, Cidade do 

México (junho de 1997) 

 Argentina – Interdisciplinar – das 13 faculdades da Universidade Estatal de 

Buenos Aires (abril de 1998) 
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 Brasil – Humanidades e Ciências da Religião – Universidade Católica de São 

Paulo (abril de 1998) 

 Brasil – Economia – Universidade Católica de Pernambuco (maio de 1998) 

 Itália – Economia – Universidade Católica de Milão – Sede de Piacenza 

(janeiro de 1999) 

 Malta – Psicologia – Universidade de Malta (fevereiro de 1999) 

 EUA – Pedagogia – Universidade Católica da América, Washington 

(novembro de 2000) 

 Eslováquia – Teologia – Universidade de Trnava (junho de 2003) 

 Venezuela – Artes – Universidade Católica de Maracaibo (julho de 2003) 

 Itália – Vida consagrada – Instituto ‘Claretianum’ – Pontifícia Universidade 

Lateranense (Roma – outubro de 2004) 

 Grã-Bretanha – Teologia – Hope University de Liverpool (janeiro de 2008) 

 

Cidadanias honorárias 

 

 Palermo (Itália), janeiro de 1998 

 Buenos Aires (Argentina), abril de 1998 

 Roma (Itália), janeiro de 2000 

 Florença (Itália), setembro de 2000 

 Genova (Itália), dezembro de 2001 

 Turim (Itália), junho de 2002 

 Milão (Itália), março de 2004 

 La Spezia (Itália), maio de 2006 

 Rocca di Papa (Itália), abril de 1995 

 Pompéia (Itália), abril de 1996 

 Tagaytay (Filipinas), janeiro de 1997 

 Rimini (Itália), setembro de 1997 

 Chacabuco (Argentina), abril de 1998 

 Incisa in Valdarno (Itália), setembro de 2000 

 Rovigo (Itália), dezembro de 2000 

 Bra (Itália) junho de 2002 

 Todi (Itália) novembro de 2005 

 Osimo (Ancona – Itália), janeiro de 2008 



95 
 

 Jánoshalma (Hungria), fevereiro de 2008 

 

Outros reconhecimentos da administração pública 

 

 Região Ligúria (Itália) – Prêmio pela paz e a solidariedade, dezembro de 2001 

 Região Lombardia (Itália) – Prêmio Rosa Camuna, novembro de 2003 

 Trento (Itália) – Águia ardente de São Venceslau, janeiro de 1995 

 Bolonha (Itália) – Turrita de Prata, setembro de 1997 

 Belém (Brasil) – Brasão das Armas de Belém, dezembro de 1998 

 Brescia (Itália) – Grosso d’oro, outubro de 1999 

 Alba (Itália) – Prêmio Cidade de Alba, setembro de 2000 

 Castelgandolfo (Itália), Prêmio Cidade de Castelgandolfo, Cidade da Paz, abril 

de 2003 

 Santa Maria de Capua Vetere (Itália) Prêmio S. M. Capua Vetere, Cidade de 

Paz, junho de 2003 

 Frascati (Itália) Civis Tusculanus, setembro de 2004 

 Mollens (Suíça) – Conferimento da ““Bourgeoisie d’honneur”, do presidente da 

Bourgeoisie de Mollens e do prefeito de Mollens, agosto de 2007 

 

Igrejas Locais 

 

 Trento (Itália) – Medalha de ouro de São Virgilio – (janeiro de 1995) 

 Eslovênia – Medalha dos santos Cirilo e Metódio – (abril de 1999) 

 Brescia (Itália) – Prêmio da bondade Paolo VI – (setembro de 2005) 

 

Entidades culturais 

 

 Medalha de Honra ao Mérito– Universidade de São Paulo (USP), (São Paulo, 

abril de 1998) 

 Placa de prata Cateriniana – Centro Cateriniano de Sena, (Sena, setembro de 

1987) 

 Prêmio Casentino – Centro Cultural Michelangelo – cidade de Florença, de 

letras e artes, (Arezzo, julho de 1987) 
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 I Prêmio internacional Diálogo entre os povos, do Centro franciscano 

internacional de estudos, (Massa Carrara, Itália, outubro de 1993) 

 Prêmio UELCI: Autor do ano 1995 – União dos Editores e Livreiros Católicos 

Italianos, (Milão, março de 1995) 

 Prêmio civilização do amor pelo diálogo inter-religioso – Fórum Internacional 

Civilização do Amor, (Rieti, Itália, junho de 1996) 

 Prêmio internacional Telamone pela Paz 1999 – Centro de programação 

social, (Agrigento, Itália, novembro de 1999) 

 Prêmio Coração Amigo 1999 – Associação Coração Amigo, (Brescia, Itália, 

outubro de 1999) 

 Prêmio “O Trentino do ano” – Associação cultural U.C.T. Homem-Cidade -

Território, (Trento, Itália, junho de 2001) 

 Prêmio Rotary Club, (Trento, junho de 2001) 

 Prêmio Stefano Borgia pelo diálogo intercultural e inter-religioso – Centro 

Internacional de estudos borgianos, (Velletri, Itália, novembro de 2001) 

 Título de sócio honorário do Centro de Estudos Luigi Gedda (Roma, março de 

2003) 

 Instituição da Cátedra Livre “Chiara Lubich” – Universidade Católica “Cecilo 

Acosta” (Maracaibo, Venezuela, fevereiro de 2005) 

 Lifetime Achievement Award – Family Theater Productions (FTP) de 

Hollywood (Montet, Svizzera, 16 luglio 2006) 

 Prêmio Thomas Moro – Universidade Católica de Paraguay (Asuncion 

dezembro de 2006) 

 

 


