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A escolha de 2013 como o Ano da
Contabilidade no Brasil é oportuna
para que a população conheça me-
lhor o significado do trabalho dos
484.583 profissionais da área e dos 10
mil auditores que atuam em 110 em-
presas do setor existentes no País. 

Trata-se de atividade essencial pa-
ra a eficácia da gestão, transparência,
confiabilidade dos balanços, exercí-
cio eficiente da responsabilidade fis-
cal e, portanto, do sucesso dos negó-
cios na iniciativa privada e da
qualidade dos Serviços no se-
tor público, preceitos funda-
mentais na democracia.

Assim, é muito feliz a inicia-
tiva do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) de insti-
tuir o ano comemorativo neste
momento em que o Brasil pre-
cisa da eficiência de suas em-
presas e da administração pú-
blica para enfrentar a crise
econômica mundial, retomar
crescimento substantivo e
consolidar os avanços das duas
últimas décadas. 

Nada disso seria possível
sem contabilidade e auditoria,
presentes desde os primórdios
da aventura econômica da hu-
manidade. Para entender mais clara-
mente a sua importância, vale a pena
navegarmos um pouco na síntese de
sua história.

Didaticamente, podemos dividir o
desenvolvimento do pensamento
contábil em quatro períodos: o pri-
meiro vai do início da civilização até o
Liber Abaci (Livro do Ábaco), do italia-
no Leonardo Fibonacci, em 1202, ou
seja, abrangendo a Antiguidade e par-
te da Idade Média; o segundo é com-
preendido entre 1202 a 1494, quando
foi publicado o Tractatus de Computis
et Scripturis (Contabilidade por Parti-

das Dobradas), do frei italiano Luca
Pacioli, considerado o pai da contabi-
lidade, que deu origem à sistematiza-
ção dos registros; segue-se, de 1494 a
1840, a fase que compreende o Renas-
cimento e a Revolução Industrial, na
qual as ciências contábeis ajudaram a
estabelecer o controle das riquezas do
Novo Mundo. 

Em 1840, com La Contabilità Ap-
plicatta alle Amministrazioni Private e
Pubbliche, do também italiano Fran-
cesco Villa, iniciou-se a quarta etapa.
Quanto à auditoria, ela se estabeleceu
como profissão, inicialmente na In-
glaterra, no momento em que o con-

tador deixou de prestar Serviços a
uma única organização para assesso-
rar colegas, mercadores e maior nú-
mero de empreendimentos.

O primeiro curso de contabilidade
no Brasil foi a Fundação Escola de Co-
mércio Álvares Penteado, surgida em
1902, em São Paulo. Em 1946, o De-
creto-Lei n° 9.295 criou o CFC e defi-
niu o perfil dos contabilistas: conta-
dores eram os graduados em cursos
universitários de Ciências Contábeis;
técnicos em contabilidade, os forma-
dos em escolas técnicas comerciais.

Outros dois marcos da contabili-

dade e da auditoria no País ocorre-
ram em 1976: a nova Lei das S.A (n°
6.404) e a Lei n° 6.385, que criou a
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Seu artigo 26 determina que
somente os auditores independentes
registrados na CVM podem auditar
demonstrações contábeis das com-
panhias abertas e integrantes do
mercado mobiliário. O Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil
(Ibracon), criado em 1971, formula
normas e princípios.

A contabilidade brasileira, alinha-
da às normas internacionais, é fiadora
da transparência e da prestação de

contas à sociedade. Na audito-
ria, os profissionais são agen-
tes de sustentação da gover-
nança corporativa, contribuin-
do para a transparência e con-
fiabilidade da gestão empresa-
rial e do mercado de capitais.

Ao realizar seu trabalho, o
auditor está sempre atento às
eventuais evidências de pro-
blemas, embora nem sempre
tenha acesso à totalidade das
informações. Afinal, quando
os gestores de uma empresa
ou instituição financeira dese-
jam praticar fraudes, a primei-
ra pessoa que precisam ludi-
briar é o auditor. 

Nesses casos, portanto,
apresentam documentação e

dados paralelos e/ou incompletos aos
profissionais, que não têm o poder de
polícia para investigar e nem o de fis-
cal para exigir papéis. Apesar disso,
são recorrentes as ações preventivas e
intervenções bem-sucedidas das au-
ditorias no sentido de evitar que orga-
nizações lesem os seus sócios, clien-
tes e a Economia popular.

Cada vez mais, e dentro dos limites
da lei, contadores e auditores buscam
aperfeiçoar seu trabalho para reduzir
a ação de maus administradores. Esse
é um compromisso perene da catego-
ria com o Brasil e a sociedade. 

MARIE BENDELAC E WANDA QUADRA
WELLNESS & EXECUTIVE COACHES

O
custo dos conflitos nas organizações.
Quanto tempo desperdiçamos em
conflitos ao invés de produzir? Umes-
tudo internacional realizado em 2008
no Brasil, na Europa e nos Estados
Unidos demonstrou que em média,
são gastas mais de duas horas por se-
mana e por colaborador em conse-

quência de conflitos organizacionais.
Conflitos de todo tipo comprometem o bem estar indi-

vidual e coletivo e como con-
sequência, a produtividade
despenca. Segundo Éric Al-
bert, médico psiquiatra, con-
sultor e referência das maio-
res corporações francesas no
campo do estresse e do com-
portamento, a degradação
das relações entre colabora-
dores constitui o primeiro fa-
tor de stress nas empresas. 

Encontramos nas organi-
zações, um vasto campo para
exercitarmos a comunicação
compassiva. No mundo atu-
al, pode parecer paradoxal
associar compaixão a resulta-
dos, principalmente em am-
bientes de alta competitivi-
dade e muita pressão, porque
o termo é muitas vezes, confundido com falta de firmeza
ou assertividade.

Segundo o Marshall B. Rosenberg, PhD. em Psicologia e
autor do livro “Comunicação Não Violenta”, é de nossa na-
tureza gostar de dar e receber de forma compassiva”. Para-
doxalmente, somos todos violentos e com frequência, não
o reconhecemos porque nossa visão da violência é aquela
de matar, espancar e guerrear.

A violência “passiva”, verbal ou não verbal, usada na

nossa forma comum de nos comunicar seria mais insidio-
sa que a violência física. Ela gera raiva e respostas violen-
tas, agressivas, mesmo que sejam de defesa.

Na comunicação compassiva, aprendemos a estabele-
cer e demonstrar empatia, fazer observações sem julgar,
expressar como nos sentimos, o que necessitamos e o que
gostaríamos que o outro faça de forma extremamente pre-
cisa e objetiva. Julgamentos são geralmente recebidos co-
mo críticas e despertam comportamentos defensivos ou
agressivos e afastam as possibilidades de um acordo ou
entendimento comum.

Um consenso pode ser alcançado muito mais rapida-
mente se deixamos a nossa mente livre de preconceitos e

colocamos a nossa atenção
na necessidade que o outro
precisa atender e como se sen-
te naquela situação. Após ex-
pressarmos a nossa compai-
xão, pela compreensão do que
estamos ouvindo e observan-
do, podemos compartilhar as
nossas próprias necessidades
e sentimentos, gerando um
clima de confiança mútua.

Essa abordagem se origina
na Comunicação Não Violen-
ta, um conjunto de técnicas
de para transformar padrões
de pensamento que condu-
zem a discussões, raiva e de-
pressão, resolver conflitos e
criar relacionamentos inter-
pessoais baseados em respei-

to mútuo, compaixão e cooperação.
A CNV, como é conhecida, vem sendo disseminada em

vários setores da sociedade, inclusive em ambientes cor-
porativos.

É um valioso instrumento cujos os resultados são po-
tencializados quando associados ao Coaching para auxi-
liar pessoas a se tornarem mais eficazes na sua comunica-
ção e aprimorarem relacionamentos interpessoais, tanto
na vida pessoal quanto profissional. 

Compaixão ou 
resultados?

Contabilidade e auditoria rimam
com seriedade e democracia

Quer entender 
o consumo? 
Estude a cultura! 
MARCOS HILLER
COORDENADOR DO MBA MARKETING, CONSUMO E MÍDIA ONLINE DA TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS

Só no Brasil fogão tem tampa. No sul do país, uma parcela da
população come pizza com maionese. No Rio de Janeiro se tem o
hábito de colocar catchup na pizza. Peça catchup numa pizzaria
tradicional da cidade de São Paulo para você ver a olhada de re-
pressão que o garçom te dará! Em algumas regiões do Nordeste se
tem o costume de comer catchup no meio do feijão com arroz. 

Só no Brasil alguns carros modelo SUV, como a EcoSport, pos-
suem aquele pneu do step afixado na traseira, geralmente envol-
vidos com capas estilizadas ou até personalizadas. Só no Brasil
máquina de lavar tem a abertura na parte superior, com tampa de
vidro para a dona de casa ver a roupa revirando pra lá e pra cá. 

Há quem diga que uma parcela de pessoas que usam dentadu-
ra no estado de Sergipe tem o costume de colocar aparelho dentá-
rio na dentadura, justamente negar a existência de uma prótese. 

No Brasil, a cor do luto é o preto, enquanto no Japão é o branco
(vi isso outro dia numa cena de funeral em um dos filmes do Bru-
ce Lee). Todos esses fatos, por mais esquisitos e até mesmo pito-
rescos que possam parecer, se dão fortemente por conta de um
elemento chamado cultura. 

Estudar marketing, comunicação, branding e práticas do con-
sumo em geral requer cada vez mais que compreendamos a cul-
tura do consumidor. E o que é a cultura? Nada mais do que esse
acervo de conhecimentos que modela e modula boa parte das re-
lações entre as pessoas. Cultura é aquele elemento central forma-
do por uma mistura de questões sociais, econômicas, políticas de
um determinado grupo. 

É na cultura que encontramos as respostas mais profundas para
desafios e dilemas do processo de marketing hoje em dia. Ferra-
mentas mercadológicas, teoremas de Paretto, cinco forças de Por-
ter, teorias de estratégia competitiva, os exaustivos quatro “pês” de
marketing, entre outros modelos, são fundamentais para entender
os processos de marketing e consumo? Acho que sim. Mas quer
compreender um pouco mais a fundo as verdadeiras motivações,
desejos e comportamentos das pessoas? Vá estudar a cultura. 

Tire o snorkell e coloque o tubo de oxigênio. E nada melhor do
que se ancorar em outras áreas do
conhecimento. Vamos com outro
exemplo! 

Recentemente um amigo que
trabalha na área de pesquisa de
mercado da Kibon/Unilever me
disse que fizeram algumas seções
de pesquisa, por meio da técnica
de grupo focal (ou focus group, co-
mo habitualmente se fala no mer-
cado) com crianças para se detec-
tar novas cores de picolé que a Ki-
bon deveria lançar no Brasil. E
após as discussões com a criança-
da, quais foram as cores preferi-
das? Rosa? Laranja? Vermelho? Ver-
de? Amarelo? Azul? Quem respon-
deu alguma dessas, errou. A cor fa-
vorita da molecada foi o preto.
Sim, um picolé de cor preta. 

Absolutamente imprevisível e
inusitado. E se lançarmos um pi-
colé preto seria um tremendo su-
cesso? Eu não apostaria nisso. E
justamente por isso que esse negó-
cio chamado pesquisa é tão fasci-
nante. Mas por que o preto? Con-
fesso que não sei a razão exata. 

Seria preciso aprofundar-se
um pouco mais para encontrar
respostas críveis. Mas acredito que a razão não esteja no marke-
ting, mas sim na antropologia, na sociologia, na psicologia, na
semiótica. No chamado neuromarketing talvez? Eu acho que
também não. Aliás, não quero soar como uma percepção levia-
na, mas eu acho que misturar Marketing com Medicina é forçar
um pouco a barra. 

Pra mim, mergulhar nas ciências sociais e ler autores como
Nestor Garcia Canclini, Jesus Martín Barbero, Gilles Lipovetsky,
Gisela Castro, Rose de Melo Rocha e Maria Aparecida Baccega tem
me dado respostas bastante lúcidas para todos esses dilemas e
complexidades das relações entre pessoas e marcas. 

Aliás, estudar mais a fundo a razão do preto ter sido a cor favo-
rita das crianças na pesquisa talvez nos traga evidências de por
quê as meninas piram nessas bonecas vestidas de vampiras e
monstros. 

Isso particularmente me inquieta! Muito de minha visão nesse
despretensioso texto é fruto de um curso de mestrado que estou
para concluir na área de comunicação e práticas do consumo. 

Estudamos o tema não como consumismo, não como uma me-
ra relação de troca entre bens e valores monetários. Discutimos o
consumo não à luz de teorias clássicas de comportamento do
consumidor, como a de Abraham Maslow e tantos outros. 

Pensamos o assunto como uma apropriação social, sinérgica e
simbólica. Consumir é estar na sociedade. Consumir é se inscre-
ver em algo. Consumimos o tempo todo, desde um maço de cigar-
ros que compramos na esquina, até uma lata de Coca-Cola que
seguramos na mão ou uma telenovela que assistimos. Consumi-
mos sempre. 

Negar o consumo é negar que vivemos em sociedade. Ah, por
que diabos só no Brasil fogão tem tampa? Oras, por conta de
uma questão cultural. Mais que isso: para a dona de casa brasi-
leira, e só para ela, por mais que a cozinha não esteja com aque-
le brilho impecável, o ato sígnico de se abaixar uma tampa de fo-
gão significa: “Pronto! Missão cumprida! Posso curtir minha no-
vela e meu maridão”. 

Estudar
marketing,
comunicação,
branding e
práticas do
consumo em
geral requer
cada vez 
mais que
compreendamos
a cultura do
consumidor

Um consenso pode ser alcançado
muito mais rapidamente se

deixamos a nossa mente livre de
preconceitos e colocamos a

nossa atenção na necessidade
que o outro precisa atender e

como se sente naquela situação

Cada vez mais, e dentro dos
limites da lei, contadores e
auditores buscam aperfeiçoar seu
trabalho para reduzir a ação de
maus administradores. Esse é um
compromisso perene da categoria
com o Brasil e a sociedade
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  11 nov.  2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




