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RESUMO 

CRUZ, June Alisson Westarb. A rela~ao da contabilidade com a teoria da burocracia e as 
evolu~oes em decorrencia da utiliza-:ao da internet na pratica contabil. 0 estudo das 
organizay5es instiga a visualizayao do desenvolvimento das praticas profissionais, em 
especial a observancia da pratica contabiL A presente pesquisa tern como objetivo propiciar 
aos leitores uma visao atual da contabilidade e seu desenvolvimento no tempo, trazendo por 
meio de pesquisa de campo, algumas heranyas da burocracia de Weber e algumas mudanyas 
decorrentes do uso da internet na contabilidade. Atraves da aplicayao de questionario com 
perguntas fechadas, a tres organiza96es contabeis, com urn total de cinquenta e duas 
respostas, pode-se confrontar a pesquisa empirica com o referendal te6rico, demonstrando 
que a contabilidade vern se desenvolvendo e modificando-se por varios fatores, entre eles a 
efetiva utiliza~ao dos meios digitais de cornunica~ao, e ao mesmo tempo mantem sua 
seguranya e confiabilidade na base s61ida da burocracia. Podendo concluir que existe uma 
forte caracteristica burocratica na pratica contabil e que sua estrutura vern modificando-se a 
medida que os meios de comunicayao vern sendo facilitados, possibilitando uma maior 
agilidade na gera9ao de informay5es e a uma demanda de estrutura menor, para a efetiva 
execu9ao da contabilidade. 

PALA VRA CHA VE: Pratica contabil; Burocracia; Internet; e Organiza~oes. 
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INTRODUCAO 

Este trabalho tern a finalidade de estudar as organizacoes contabeis por meio de dados 

coletados em campo. Trata-se da grande onda de informacao relacionada com a Teoria da 

Burocracia e a cria<;ao de sistemas informatizados nos 6rgaos publicos e institui<;5es 

financeiras no Brasil, que fez com que organiza<;5es privadas acompanhassem esta nova 

rotina, em especial as instituic;oes contabeis e financeiras, que anteriormente enfrentavam 

burocracias que demandavam muito tempo, funcionarios e ate maquinas enormes de registros. 

0 advento da Web facilitou a obtenc;ao de informac;oes, quebrou o antigo sistema de filas e 

protocolos, fazendo com que as organiza<;5es comerciais pudessem comprar e vender acoes, 

pagar e agendar contas, emitir guias e boletos e, principalrnente, obter acesso a 6rgaos 

publicos com agilidade. 

As mudanc;as devem ser elaboradas de forma com que, ao se realizarem, se execute 

urn servic;o utilizando menos recursos e tempo do que da forma· anterior. Neste sentido, 

pretende-se observar as mudanc;as que a utilizacao da internet criou dentro das empresas 

prestadoras de servic;os contabeis, verificando se este acontecimento resultou em economia de 

recursos, tempo ou reducao de estruturas. 

A questao principal deste estudo e a compreensao de algumas mudancas da pratica 

contabil em relagao a T eoria da Burocracia e a utilizacao de novas tecnologias de 

informac;6es, por meio de urn estudo da pnhica contabil, identificando algumas mudanc;as 

estruturais ocorridas nos escrit6rios de prestac;ao de servic;os contabeis em decorrencia da 

evoluc;ao do fluxo de informac;6es devido a efetiva utilizac;ao da Internet nas praticas da 

profissao. 

Sao objetivos deste estudo; (1) identificacao dos principais processos que foram 

facilitados ap6s a utilizac;ao da Internet, (2) identificac;ao da mudan<;a estrutural que ocorreu 

nas organiza<;6es, (3) identificar a estrutura burocratica de Weber na pratica contabil, (4) 

identificar as disfunc;oes da burocracia apresentadas por Merton. 

Segundo FREIRE (2001), mapear as rotinas da contabilidade e observar o sentido da 

profissao contabil torna-se valoroso, pois possibilita observar a evoluc;ao da pratica da 

profissao e sua dependencia das novas tecnologias. 

0 presente estudo pretende contribuir com o inventario contemporaneo da realidade 

da profissao contabil, nos remetendo a reflexao sobre os principais processos que foram 

facilitados pela utilizac;ao da Internet. 
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Para 1sso, tornou-se necessaria mapear as atuais rotinas contabeis que sofrem 

dependencia da Web, observar a estrutura necessaria para processar as rotinas atuais e 

comparar com a estrutura de uma organizayao contabil. 

A profissao contabil passou por mudanc;as em suas rotinas, tendo como principia o de 

que o tempo e urn elemento ativo do processo de desenvolvimento, sendo a internet urn dos 

principais agentes de transformac;ao da estrutura de recursos de uma organizac;ao contabil. 0 

estudo das organizac;oes nos faz re:fletir sobre seus autores, periodos e evoluc;oes, assim como 

a Teoria Classica - posteriormente a Teoria das Rela96es Humanas, sendo sintetizada na 

Teoria Neoclassica ate a Teoria Contingencial - torna-se importante e interessante na 

avaliac;ao dos acontecimentos da pratica contabil, pois esta pesquisa propiciou mapear e 

identificar as mudanc;as que a profissao do contador sofreu ao longo do periodo estudado e 

nos possibilitou observar a tendencia estrutural da profissao. 

Alem da introdu9ao o trabalho compoem-se em metodologia de pesquisa, 

fundamentac;ao te6rico, analise das informac;oes coletadas, considerac;oes finais dos objetivos 

e conclusao. 

1 METODOLOGIA 

Baseado na metodologia apresentada por Demo (1995), o presente estudo se 

caracteriza como um estudo empirico descritivo e de pesquisa de campo , sendo dividido em 

duas etapas distintas: Na primeira etapa da pesquisa, foram realizados os levantamentos 

te6ricos necessaries para embasar a pesquisa. Na segunda etapa aplicada os questiomirios. Na 

terceira etapa, foram inventariados os resultados dos questionarios. Na quarta etapa foram 

realizadas as analises dos dados e as considerac;oes pertinentes da amilise. Sua caracterizac;ao 

como pesquisa quanto aos fins e descritiva pelo fato de pretender expor algumas 

caracteristicas da profissao contabil, e quanto aos meios, e caracterizada como pesquisa de 

campo pelo fato de ser uma pesquisa empfrica realizada por meio da aplicac;ao de urn 

questionario. 

1.1 Popuiac;ao da Pesquisa 

A presente pesquisa foi realizada em tres organizac;oes contabeis da Cidade de 

Curitiba, no estado do Parana, que foram escolhidas devido ao contato do pesquisador com 

seus respectivos proprietaries. Estas organizay5es sao de estruturas semelhantes que tem em 



3 

media l 00 clientes cada. Sendo o questionario do estudo submetido ao total dos colaboradores 

das organizayoes, num numero de cinqi.ienta e nove colaboradores, obtendo um retorno de 

cinqi.ienta e duas pesquisas respondidas. 

1.2 .Metodo de Coleta de Dados 

Atraves da aplica<;ao do questionario aos colaboradores, pode-se realizar uma 

pesquisa descritiva, sendo as questoes ordenadas de forma que se possibilite observar os 

objetivos propostos da forma que se seguem nas analises dos dados do presente estudo. 

Os dados da presente pesquisa foram coletados por meio da aplica<;ao do questionario 

rl"' I{) t;_nP..:;t?iPs, descritivas e objetiv~" 0 o,nestionaric ~oi orden~rio de forma a observar os 

objetivos da pesquisa sendo pre-testado em uma empresa de servi<;os contabeis de menor 

porte, que nao se relaciona com os dados coletados do estudo, para verificar se existia 

consistencia na colocayao das perguntas e verif1car se alguma questao seria interpretada de 

modo equivocado aos objetivos do estudo. 0 questiomirio foi submetido aos funciomirios dos 

escrit6rios contabeis, sendo respondido durante o expediente, utilizando-se um tempo medio 

de trinta minutos. 

1.3 Limita~ao da Pesquisa 

A presente pesquisa limita-se ao fato de ter como amostra apenas tres organiza<;oes 

contabeis em meio a infinidade de empresas do ramo. Outra limita<;ao se mostra na coleta dos 

dados que foi realizada com base na aplicayao de urn (mico questiomirio, nao sendo feito 

nenhum levantamento hist6rico das organiza<;oes estudadas. Entre outras limita<;oes, tem-se 

tambem o fa to· de a pesquisa nao ser respondida pela totalidade dos colaboradores das 

empresas, em que possibilitaria uma melhor analise e confiabilidade dos dados. 
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2 FUNOA!VIENTA(:r\0 TEORICA 

2.1 A Contabilidade 

2.1.1 Hist6rico da Contabilidade 

A contabilidade surgiu ha mais de 8.000 anos, utilizando-se de forma rudimentar do 

credito e do debito, oriundos das rela<;:oes entre direitos e obriga<;:oes, referindo-se 

inicialmente a pessoas. Como conseqih:;ncia do surgimento do capitalismo, essa ciencia foi 

crescendo, tornando os registros mais complexes ate o aparecimento da conta capital no final 

do seculo XHI (MARION, 2000). 

Na Antiguidade ja existiam as trocas de bens e servi<;:os e registros sobre os fatos, os 

impastos ja se faziam com escritas de forma rudimentar em tabletes de barro cozido e placas 

de madeira ou pedra para registrar os pagamentos de servi<;:os. Empregavam-se tambem ramos 

de arvores assinalados com talhos como provas de divida ou de quita<;ao. Esses metodos de 

escritura<;:ao foram empregados ate o aparecimento do papiro e do ca.Iamo (pena de escrever), 

facilitando o registro das informa<;oes dos neg6cios. 0 homem, cada vez mais sentindo a 

necessidade de preservar seus bens, foi desenvolvendo tecnicas menos rudimentares para 

controlar seus rebanhos (MARION, 2000). 

A contabilidade do mundo medieval apareceu em 1494, quando o Frei Lucas Paccioli 

enfatizou a teoria das partidas dobradas do debito e do credito, correspondente a: numeros 

positives e a numeros negatives, contribuindo para inserir a contabilidade entre os ramos do 

conhecimento humano (MARION, 2000). 

Os Egipcios legaram um riquissimo acervo aos historiadores da Contabilidade, as 

"Partidas do Diario" ja registravam contas, tais como: "Contas de Pagamento de Escravos"; 

"Contas de Vendas Diarias" e "Conta Sintetica Mensa! dos Tributos Diversos" (MARION, 

2000). 

Depois vteram os Gregos. Baseados nos Egipcios para escriturarem as contas de 

custos e receitas, procederam, anualmente, a uma confronta<;ao dos saldos (MARION, 2000). 

A Contabilidade foi crescendo em consequencia das necessidades geradas com o 

surgimento do capitalismo no seculo XII e XIII, quando o trabalho escravo deu Iugar ao 
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trabalho assalariado, tornando os registros mais comple:-.:os, quando, finalmente, no final do 

seculo XIII, apareceu a conta "capital'' (MOURA, 2003). 

No inicio do seculo XIV, surgiram os registros de custos comerciais e industriais, 

custo de aquisic;ao, custo de transpOite e dos tributos, juros sabre capital. 

··o seculo .n 7/ ficou conhecido co/110 o herrr·o da "Era Cicntifica": 

Pacal ja tinha inventado a ca/cu/adora, a Contabi/idade chegou nas 

Universidades, 0 que 110 Brasil, pois, are en tao, S(J era /ecionada COI/I 

a aula de comercio da corte, em 1809 ". Moura (2003, p. 72). 

A partir de 1517 comec;a a fase moderna da Contabilidade com o aparecimento do 

inventaxio e como faze-lo. Surgiram tambem os livros mercantis: Diario e Razao; livros sabre 

registros de operac;oes: aquisic;ao, permuta, sociedade, etc; sabre contas em geral: como abrir 

e como encerrar, contas de armazenamento, lucros e perdas, sabre arquivamento de contas e 

documentos (FRANCO, 1996). 

2.1.2 Objeto Contabil 

Segundo Iudicibus (2000, p.67) 

"0 objeto de/imita o campo de abrangencia de uma ciencia, tanto nas 

ciencias formais quanta nas factuais, das quais fazem parte as ciencias 

sociais. Na contabilidade, o objeto e sempre o patrimonio de uma entidade, 

dejinindo como um conjunto de bens, direitos e obrigar;oes para com 

terceiros, pertencente a uma pessoa flsica, a um con junto de pessoas, como 

ocorre nas sociedades informais, ou a uma sociedade ou instituir;ilo de 

qua!quer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode, ou nilo, 

incluir lucro. " 

MOURA (2000, p. 9) concorda que a contabilidade e a ciencia que estuda e 

acompanha a constituic;ao, a ciencia do controle econ6mico, funcionamento e liquidac;ao das 

empresas. 0 homem primitivo ja tinha como objetivo o patrim6nio, representado pelos bens 

adquiridos da natureza, contabilizando, de forma rudimentar (na sua cabec;a), os rebanhos e 

outros, ate encontrar formas mais eficientes para processar seus registros ( atraves dos 

desenhos e gravac;oes nas cavernas, que representavam as especies adquiridas). Nas tabuas de 

argilas, gravavam-se as caras dos animais que se queriam controlar e o numero 
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correspondente e:1s cabecas existentes, surgindo, dessa forma, o inventario, c!assificado pelos 

rebanhos, metais e escravos. 

P011anto, percebe-se que a contabilidade observa desde a era primitiva o patrimonio 

com seu objetivo de estudo, sob o qual se exerce a administra<;:ao economica, no sentido de 

sua permanencia e produtividade, se apresentando sob inumeros aspectos de estudos, o 

cientifico, o tecnico eo pratico. 

2.1.3 Finalidade Contabil 

Segundo Franco (1996, p.22): 

"A finalidade da contabilidade e controlar os fen6menos ocorridos no 

patrim6nio de uma entidade atraves do registro, da classificafi10, da 

demonstra[JGO expositiva, da analise e interpreta[Jiio dos jatos ne/es 

ocorridos, objetivando fornecer infonnafoes e orienta[Joes necessarias a 
tomada de decisoes- sabre sua composi[Ji1o e varia[Joes, bern como sabre o 

resultado econ6mico decorrente da gesti1o da riqueza patrimonial. '' 

E desse ponto de vista conceitual que o novo papel do responsavel pela contabilidade 

se acresce de outras responsabilidades e, inclusive, da necessidade de uma participac;ao social 

mais integrada ao novo contexto administrativo e gerencial das organizas:oes. 

Se e dado a contabilidade urn completo conhecimento de todos os atos e fatos 

praticados no ambito da organiza9ao, e ate mesmo daqueles que praticados fora da entidad,e 

que venham, de alguma forma, a afetar o seu patrimonio ou o seu resultado, eimperioso que 

os profissionais de contabilidade saibam utilizar esse grandioso manancial de informa96es na 

produc;ao de relat6rios e demonstratives que bern evidenciem a abrangencia e impacto total.da 

gestao do neg6cio nos aspectos sociais, econ6mico-financeiros e patrimoniais. 

A profissao contabil tern assumido uma func;ao que oferece a sociedade varios 

beneficios, incluindo menores riscos ao investir e a melhor destina<;:ao dos recursos, gerando 

beneficios indiretos, como o emprego, entre outros. 



·· .. j contahilidade, no ohjcri1·o de mender scus ttsu{irios cxlcnws c infernos, 

quais sejam: governo. huncos, clienres. .fill'necedores. consttlltidores. 

im·estidorcs, acionisras e jimciol1(/rios, apresen/a puhlicmnen/e stms pe~·as 

conttiheis que muito sen·cm a profissionais que dercnhmn mediano 

conhecimelllo das 1ecnicas e me!Odos adotados pe!a ciencia, emhora 

encontram-se muiros profissionais graduados em curso superior e ate 

possuidores de .fi.Jmta{Jio em p6s-graduar;ao que m7o se sentem em 

condir;Des de .fazer uma /eirura desses demonslrativos, dai o que dizer de 

pessoas que nem sequer chegaram a formar;fio de seu nh·ei prim/wio e que 

precisam utilizar essas il~fi.mnar;·Des.? Ha uma real necessidade de utilizar 

uma /inguagem mais simp/ificada e de facil entendimento na apresentar;fio 

dessas demonstrar;()es a usuarios sem conhecimento tecnico-contabi!, a 

partir desse racioci•,jo que varios pesquisadores da doutrina contahi! 

pensaram na elaborar;fio do ba/anr;o social onde nfio sera evidenciado 

apenas mlmeros, mas tambem os beneficios que as empresas prestaram a 

sociedade. " (SA, 2003, p. 67). 
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Dimensionar a avao social das empresas e urn dos desafios atuais do profissional 

conHtbil, Saber quais as informav5es que serao prestadas, qual a melhor maneira e o que 

evidenciar, sao indagay5es que encontrarao resposta na cria9ao do balan9o social, urn 

relat6rio de analise com potencialidade para auxiliar na gestao intema dos empreendimentos, 

dirigido a gestao intema e a sociedade. 

Para Kroetz (2001, p. 57), a contabilidade evoluiu sob a influencia de pressoes 

extemas cada vez mais intensas, o que significa uma pressao social a exigir uma revoluyao 

nos procedimentos, e tanto os cientistas como os profissionais da area tern a responsabilidade 

de esforvar-se e comprometer-se nos seus limites para que este anseio nao se frustre. 

E preciso perceber que o conjunto de valores que direcionam nosso desenvolvimento 

economico e, conseqiientemente, nossa rela<;:iio com o ambiente natural, encontrou uma 

barreira intransponivel com a mudanva paradigmatica em curso, urn elemento pre.:. 

organizacional dos processes economicos cujo principal eixo e a busca sustentavel. 

Com o desenvolvimento economico, a responsabilidade no uso das informav5es 

fornecidas pela contabilidade para a busca do objetivo desejavel, existem criterios 

fundamentais a serem observados e obedecidos simultaneamente, dentre eles a equidade 

social, para atender as necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de gerav5es 

futuras. 
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l\ contabilidade esta em constante transforma~ao, mantendo atualizados seus usuarios 

0 mercado exige, hoje, um profissional cada vez mais gabaritado e competente a tim de 

atender o ambiente social que utiliza suas informayoes. Esses profissionais devem admitir de 

certa forma os valores presentes no ambiente onde se juntam as pessoas. 0 jogo do 

conhecimento nos dias de hoje e o novo jogo do mercado. Nada melhor que compartilhar 

esses valores, gerando estimulo entre as pessoas para o auto-conhecimento e ao conhecimento 

do outro, fortalecendo o espirito de equipe e o respeito mutuo. 

Os profissionais contabeis devem tambem atuar na area social, haja vista que os 

problemas decorrentes na sociedade sao de natureza multidisciplinar, evolvendo aspectos 

monetarios, fiscais, sociais, culturais, eticos e ideol6gicos, percebendo, entretanto, que o 

conjunto de valores cabe a todos os profissionais. A resporisabiiidade social insere-se no novo 

contexto em que se encontra a contabilidade, sendo necessaria a uniao de todos para alcan9ar 

o exito em diversos aspectos na sua fun9ao social, o da prosperidade que decorre da produ9ao 

uti! atendendo a uma posi9ao necessaria para que o capital tenha aplicayao humanitaria e 

etica. Segundo Hammes (1998) somente atraves dos estudos contabeis de nossa epoca e 
possivel oferecer esses criterios para estabelecer modelos de comportamento eficazes da 

riqueza patrimonial. 

"Vive-se, entretanto, mana era informatizada onde a maioria dos sen'it;os 

burocraticos antes praticados pelo homem cedeu Iugar a informatica, OS 

programas de computadores ja oferecem ftrramentas que facilitam o 

processo de escriturat;iio das contas de uma empresa e o fornecimento de 

relat6rios, o contabilista niio deixou de ser requisitador devido a essas 

mudant;as, pois ainda tem a fimt;iio de assessor nas tomadas de decisoes, 

embora as rnaquinas executem os trabalhos ainda sao os seres humanos que 

tomam as decisoes e ai entra o profissional que tem conhecimento, postura 

etica e ativa, dominio da comunicat;iio oral e escrita para assessorar seus 

clientes nas praticas decisivas". (HAMMES, 1998, p. 34) 

2.2 Tecnologias 

2.2.1 Avanyos da Tecnologia 

0 entendimento e a evoluyao dos meios de informayao sempre comentam os grandes 

avanyos da humanidade. 0 que hoje se divulga como Era da Informayao trata-se de urn 
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simbolo que simboliza uma preocupac;ao mais extremada com o conhecimento aplicado na 

gera~ao de riqueza e bem-estar social que ja vern se consolidando ao Iongo da hist6ria do 

homem. 

0 profissional da contabilidade tern uma importancia marcante e meios para fornecer 

informavoes mais precisas, evidenciando em seus efeitos a posic;ao financeira e patrimonial 

das entidades, mesmo quando nao se encontra presente dentro de urn escrit6rio tradicional 

(HAMl\1ES, 1998). 

Apesar dos seguidos avan<;os tecnol6gicos, a figura do contador ainda e indispensavel 

para completa-los. Calculos de impastos, transporte e outros encargos estavam, ate pouco 

tempo, fora de arquitetura de transac;oes via internet. Mas o conceito de inteligencia fiscal 

percebe essa situac;.ao. e j:'i propiciou Cl surgimentn no Brasil de ferramentas que automatizam 

a contabilidade na propria web. 

'~4te agora, a revolw;:iio da inforrnar;iio estava centralizada nos dados - sua 

coleta, transmissiio, analise e apresentar;iio. Eta estava focada no chamado 

"T" da "TI" (Tecnologia da Jnformar;iio). A proxima revolur;iio da 

informar;iio tenta responder a seguinte pergunta: qual e 0 significado da 

informar;iio e qual e o seu prop6sito? Esse questionamento exige de 

imediato, a redefinir;iio niio apenas das tarefas que sao rea/izadas com a 

ajuda da informar;iio, mas tambem das instituir;oes que efetuam essas 

tarefas". (DRUCKER, 2000, p. 1) 

Ap6s a segunda rnetade do seculo XX, urn novo cenario e observado corn o advento 

da informatica, quando a tecnologia passou tarnbern a ser utilizada no sentido de aurnentar a 

capacidade mental dos recursos humanos envolvidos nas diversas atividades da empresa. 

Considerando-se a Revoluc;ao Industrial como marco fundamental para o avanc;o tecnol6gico, 

pode-se observar que os conceitos de Ciencia e Tecnologia evoluirarn a partir da segunda 

rnetade do seculo passado, passando a serern cornpreendidos ap6s uma interac;ao entre as 

diversas areas do conhecimento, quando o interca.rnbio das ciencias exatas e hurnanas se 

traduziu em beneficios ao processo de inovac;ao. 

Na prestac;ao dos servic;os contabeis, Deitos (2003, p. 22) considera que os irnpactos 

dos avanc;os tecnol6gicos se dao basicamente por duas vias: 

'~4 primeira refore-se aos m>anr;os tecnol6gicos ocorridos no contexto 

externo ao setor contabil, no ambiente macro dos neg6cios, notadamente os 

ocorridos nas empresas que silo, ou que poderiio vir a ser, usuizrias dos 



sen'iros conti7heis .. 1 segundo rcjerc-se tiqueles ocorridos inrernmnente no 

se/or. relativos (Js lecno!ogia.•; que produ::em alterm;:iies nos processus e 

ferrmnen!as para a cxecur,x7o das aliFidades necessarias no proccssmncnto 

dosfi.ltos contaheis c l1 gcra<,·ao das i;?f(mnar;x"'Jes" (DEITOS, 2003. p. 22). 
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0 surgimento da Internet desafiou os padroes tradicionais de gesHio, inovando a 

criatividade e acelerando a nova forma de comunica<;ao interativa, provocando nas empresas e 

na sociedade mudan<;as de habitos, valoriza<;ao social e novas oportunidades junto ao sistema 

gerencial (CLETO, 2000). 

Dentre as utiliza<;oes da internet pelos profissionais contabeis estao os downloads· de 

programas utilizaveis no seu dia-a-dia, envio de declara<;oes a Secretaria da Receita Federal e 

a Secrctaria da Fazenda Estadual, obtenyao de cc~:cid0e;& n~gativas e acompanhamento do 

andamento de processos em diversos 6rgaos do governo, pagamento de documentos on-line, 

solicita<;ao de CNP J, c6pia de documentos e certidoes padronizados, participar;ao de cursos de 

extensao a fim de expandir conhecimentos, atualizar ca.Iculos de impastos para pagamento em 

atraso, procedimentos que vern crescendo significativamente nos ultimos anos, alem de obter 

informar;oes ou estatisticas que podem auxiliar seus clientes e a si pr6prios, nos diversos sites 

de 6rgaos publicos e entidades direta ou indiretamente relacionados com a profissao contabiL 

(BELTRAN, 2003). 

0 profissional contabil pode ainda utilizar a Internet para pesquisas bibliognificas em 

publica<;oes nacionais e estrangeiras ou em consultas a bibliotecas virtuais, como a biblioteca 

inserida na home-page do Conselho Federal de Corttabilidade, acompanhar toda programa<;ao 

de eventos regionais, nacionais e internacionais de interesse da classe contabil (BELTRAN, 

2003). 

"0 ftnomeno da Internet, para toda a comunidade contabil contemporanea, 

como, alias, para toda a sociedade humana, e ainda uma experiencia nova, 

surpreendente, m'assaladora e, pelas transformaroes que traz consigo, 

inquietante. Todos se recordam que ha apenas 8 anos a Internet 

simplesmente niio existia. ,. (CATELLI, 2001, p. 24) 

Em termos de relacionamento com os consumidores de servi<;os contabeis, ha a 

possibilidade de interar;ao de computadores do profissional contabil e seus clientes pela Web, 

com a finalidade de participar de tomadas de decisoes ou prestar orienta<;oes, 

independentemente da localiza<;ao de ambos. 



"() aparecimenlo exp!osil·o da !nrcrnet (. .. J cstilnwdijicando prn.fi!!ldamcntc 

economias. mercados e cslruturas setoriais: os produtos c scn·i(·os e scu 

jluxo: a scgmentm,'i'io, os 1·a!ores c o comporramcnro dos conswnidorcs: o 

mercado de traba!ho. 0 impac!o, pon!m, pode scr oinda maior nos 

sociedodes e po!iticas empresariais e, acimo de tudo, na maneira como 

encora!llos o mundo e mis tllesmos denrro dele··. (DRUCKER 2000. p.'l-8). 
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Para Drucker (2000, p.48), nao e a informatica nem a inteligencia artificial que Ira 

causar impacto na revoluvao da informavao e sim o comercio eletronico. 

"0 impocto da ReFolw;ao do ll~forma<_;ao esta apenas come<;ando. Afos a 

for<;a motriz de.<;se impacto nao e a informatica, a inteligencia artificial, 0 

efeito dos compwadores sobre a romada de deci.wies ou a eiabora<_;ao de 

politicos ou de estrategias. E a/go que praticamente ninguem previu nem 

mesmo se falm'a ha I 0 ou 15 anos: o comercio e/etronico. ··· (DRUCKER 

2000, p.48) 

Ainda segundo Drucker (2000, p. 48), os impactos serao mawres nas sociedades e 

politicas empresariais e, acima de tudo, na maneira como percebemos nossa existencia e da 

forma em que nos relacionamos entre outros. 

2.2.2 Escrit6rio Virtual 

Segundo Beltran (2003), "um escritorio virtual e aquele que presta servi~os em locais 

nCio tradicionais", sen do um conceito ainda e recente no Brasil, mas muito difundido nos 

grandes centres comerciais do pais. 

Os escrit6rios virtuais surgiram com o objetivo de atender aos profissionais que pouco 

ficam em seus escrit6rios, mas que precisam deles como ponto de apoio e de referencia, como 

e o caso dos profissionais liberais, que passam a maior parte do seu tempo visitando clientes 

ou para aqueles que trabalham em sua residencia e necessita apenas de um endereyo 

comercial (GLOOR, 2001). 

Segundo Kalakota (2002), a globalizayao da economia deu grande contribuiyao para o 

surgimento desses neg6cios com a melhor opyao de terceirizayao para empresas e 

profissicinais liberais, otimizando cada vez mais a rela9ao custo beneficia em suas atividades. 

Pode-se citar como vantagens ao terceirizar urn endere((o profissional: 



12 

• Concentra<;ao apenas nos seus negoctos, deixando as preocupayoes com 

manutenvao do im6vel, equipe de apoio, limpeza, seguro, gastos com energia eletrica, 

aluguel, telefone, impastos, taxas e seguran<;a por conta da empresa terceirizada; 

• Pagamento apenas pela utilizavao do espac;o dentro de urn sistema pre

acordado, sem ter que onerar gastos em epocas de baixa produtividade e ferias; 

• Disposic;ao de toda infra-esturutra necessaria para desenvolvimento do 

trabalho. 

A alternativa de dispor de um escrit6rio virtual e uma decorrencia da moderniza<;ao da 

economia, na qual a busca de conforto se soma a procura pela praticidade que os neg6cios 

exigem hoje como condi<;ao de um sucesso sempre buscado e, no mundo real, 

sacrificadamcntc cG::cretizado . .. 

Os fat ores que influenciaram o aparecimento de "escritorios contabeis virtuais" 

(PASSA, 2001, p. 15) tornando OS profissionais contabeis frente as oportunidades oferecidas 

pela era da informatica esHio relacionados com o avan<;o tecnol6gico, as tendencias 

tributarias, a reformula<;ao do trabalho e a evolu<;ao do transporte aereo, a uniao entre as 

telecomunica<;5es e a informatica, os telefones m6veis celulares e via satelite e sua amplia<;ao 

das areas de cobertura, a utiliza<;ao da internet sem a utiliza<;ao de computadores e os 

computadores de mao. 

Esses meios trouxeram maiores oportunidades e mudan<;as o surgimento dos neg6cios 

eletronicos (e-business) e expansao de sistemas abertos a clientes e fornecedores atraves de 

sistemas integrados de contabilidade e gestao, tornando o contador mais perto de seus 

clientes, mesmo quando estao muito distantes (PASSA, 2001). 

As tendencias tributarias tern desenvolvido esforyos no sentido de interligar os 

contribuintes diretamente aos computadores dos governos estaduais e federais. 

Os 6rgaos governamentais aprimoraram ainda mais os servi<;os que hoje ja estao 

disponibilizados, como a Receita Federal, Previdencia Social e Secretarias da Fazenda, esta 

ultima colocando em pratica de uma vez o posto fiscal eletronico no Estado da Bahia, dando 

acesso aos clientes a uma gama de servi<;os, tais como: solicita<;ao de inscri9ao estadual, 

pedido de autoriza<;ao para confec<;ao de talonario de notas fiscais e atualiza<;oes cadastrais. 

Esta cada vez mais facil encontrar a legisla<;ao brasileira na web, pois estes sites 

disponibilizam em tempo real todas as mudan<;as nas respectivas leis (PASS A, 2001 ). 
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2.2.3 A Era Vir1ual 

Nossos meios de comunicayao e a tecnologia apresentam uma serie de possibilidades 

interessantes para as empresas realizarem neg6cios e melhorarem sua performance e 

lucratividade. Cada vez mais empresas buscam na internet um auxilio para otimizar a 

divulga<;ao de seus produtos e servi<;os, atendendo a urn maior numero de possiveis clientes. 

'Jfas o computador e a tecnologia da informar;ao que surgiram com e!e 

nao tem lido praticamente nenhum impacto na decistio de construir ou nao 

um novo predio de escrit6rios, uma esco/a, um hospital ou uma prisl'io. E/es 

nl'io rive ram nenhum impacto nas esco!has do .fabricante de equipamento, ao 

ainda, na decistio de wn grande banco de comprar outro grande banco. 

Para as tarefas de administrar;l'io, a tecnologia da informar;ao ate agora tem 

sido uma produtora de dados em Iugar de produtora de informar;ao. 

(DRUCKER, 2000, p.2) 

Outro novo conceito em informatica que vern se interagindo nas empresas e o GED, 

com finalidade de fazer com que o acesso e a consulta as informayoes contidas em qualquer 

material impresso de uma empresa seja atraves de sistema informatizado, abandonando-se a 

manipulac;ao de papeis e arquivos fisicos. Esses mesmo arquivos poderao ser disponibilizados 

atraves da internet para seus clientes (O'BRIEN, 2001). 

0 meio eletronico oferece rapidez e agilidade no transite de informac;oes, reduzindo 

os espac;os e os custos na sua conservac;ao, essa e uma das vantagens do GED: a capacidade 

de armazenamento das midias 6ticas, eliminando varias gavetas dos escrit6rios e tambem a 

velocidade de acesso as informa<;oes. Para ilustrar melhor a reduc;ao do espac;o, urn CD-Roin 

pode armazenar ate 13.600 paginas de documento, no entanto, esta opc;ao de arquivamento 

deve oferecer o mesmo grau de seguranc;a que os documentos de papel oferece (O'BRIEN, 

2001). 

A vantagem do GED numa empresa contabil que possui estantes e mais estantes, com 

dezenas de caixas de documentos sendo necessario converter urn volume muito grande de 

papeis, por isso e importante ava}iar se vale a pena adquirir OS softwares e hardwares 

necessaries e contratar funcionarios para operar o sistema ou recorrer a urn bureau (utiliza 

equipamentos de alta velocidade indicada para cada tipo de imagem) de servic;os (O'BRIEN, 

2001). 
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Outra ferramenta que tem importancia na utilizac;ao do documento eletronico eo Selo 

Cronol6gico Digital, com a finalidade de ser utilizado futuramente para provar que o 

documento eletronico existia na data alegada. Para isso deveni ser criptografado uma data e 

hora a esse documento. 

Nesses casos trata-se de utilizar terramentas contemporaneas para efetivar a 

diminuic;ao do volume de documentos impressos em papel, diminuindo protocolos e cortando 

etapas consideradas antes, como imprescindiveis na prote<;ao dos patrimonios. 

2.2.4 Contabilidade e a Informa<;ao 

A contabilidadP _pode contribuir com o desenvolvirnento cia pequemt ernpresa ao 

adotar urna func;ao consultiva e preditiva, auxiliando os ernpresarios a especificarern suas 

necessidades de informac;ao antecipadamente, substituindo a mera func;ao interpretativa de 

relat6rios sem a participac;ao do empresario (CATELLI, 2001). 

0 papel do contabilista e decisivo para que as inforrnac;oes contabeis sejam utilizadas 

na gestao da pequena, media e da grande empresa (KROETZ, 2001 ). 

Alguma coisa ainda esta por fazer para rnelhorar os atuais relat6rios contabeis, 

utilizando-se dos melhores e mais modernos metodos de informac;oes com o objetivo de levar 

informac;oes claras aos usuaries. Para isso, o profissional tern que se sentir motivado e 

valorizado no seu ambito profissional (CATELLI, 2001). 

A iniciativa e a competencia do profissional da contabilidade na atualidade, tern 

passado por profundas transformac;oes, cujos reflexos sao sentidos das mais variadas formas. 

Essas alterac;oes provocam mudanc;as em diversos aspectos, principalmente de cunho cultural, 

tendo em vista a aproximac;ao das nac;oes, aproximac;:oes estas, propiciadas pelas facilidades 

de acesso a informac;:ao (BIO, 1985). 

Com o surgimento da internet veto urn impulso mawr na utilizac;:ao dos me10s 

eletronicos. No entanto, nao basta para a organizac;ao obter as informac;oes contabeis de 

qualquer maneira, sendo necessaria, portanto, que estas sejam sempre confiaveis e que 

reflitam a posic;ao que se quer conhecer de uma entidade, tenha ela fins lucrativos ou nao 

(BELTRAN, 2003). 
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2.3 A Teoria da Bm·ocracia 

2.3. i Contexto Geral 

A Teoria das Organizayoes vem apresentando uma farta discussao a respeito de 

modelos organizacionais. As organizayoes sao, indiscutivelmente, o tipo de sistema 

predominante na sociedade contempod1nea. ''E licito afirmar que a sociedade moderna se 

caracteriza pelas organizar.-·oes'' (MOTTA; PEREIRA, 1980, p. 3). A Teoria · das 

Organizayoes encontra seu sentido no ambito da Sociologia das Organizayoes Complexas, e 

mostrar isso e o principal merito de Weber, que descreveu as organiza9oes burocniticas com 

uma perspectiva dimensionaL juntando ''tna serie de atributos organizacionais que, rresentes, 

configuram uma forma burocn\tica de organizayao. 

Atraves de observayoes te6ricas, pode-se perceber o surgimento e a forma da Teoria 

Burocnitica ao Iongo do tempo, conforme as determinayoes economico-sociais existentes. 0 

tema tern a modesta fun9ao de acrescentar ao tema uma abordagem analitica, de reflexao do 

autor em relayao as bibliografias estudadas. Trata-se de uma interpreta9ao e associa9ao novas 

para com a contabilidade, fundamentada em textos reconhecidos. 

2.3.2 Origem da Burocracia 

A Administra9ao, enquanto organiza9ao formal burocnitica, identifica-se com o 

Estado, muito antes de seu surgimento na area da empresa privada. 

"A burocracia protege uma generalidade imaginaria de interesses 

particulares. As jinalidades do Estado sao as da burocracia, e as 

jinalidades desta se transform am em jinalidades do Est ado. A burocracia e 
sinonimo de toda casta, seja hindu ou chinesa. Ela possui o Estado como 

suapropriedade'' (TRAGTENBERG, 1992, p. 24) 

Seu surgimento se deu como forma de dominayao estatal na antiga Mesopotamia, 

india, Russia, China e antigo Egito. Emergindo como media9ao dos interesses particulares e 

gerais, pode ser caracterizada no modo de produyao asiatico, coordenando os esforyos da 

sociedade, determinando uma maior divisao de trabalho, separando mais rigidamente a 

agricultura e o artesanato. Da-se, entao, a apropria9ao de poucos representantes que retribuem 

e representam a sociedade. 
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No Egito, na antiga IVlesopotamia e na China, a agua era controlada por funcionarios 

do Estado que exerciam domina<;ao sobre os camponeses que eram incapazes de organizar-se. 

Sua ideologia se mostra na divisao dos funcionarios como portadores de simbolos, e nao pelo 

conhecimento tecnico e utilitario real. Seus registros emergem em institui<;oes como a lgreja e 

o Exercito. 

Embora algumas caracteristicas burocraticas se mostrem presentes ha seculos atnl.s, 

seu efetivo estudo como teoria mostrou-se presente atraves de Max Weber, um sociologo 

alemao que constitui uma forma de autoconsciencia e autocritica, "produto de uma · das 

maiores desagrega98es e reorganiza9ao social, na transifao do seculo XIX e XX" 

(TRAGTENBERG, 1992, p. 108). 

Esse fato r>r:orre no final do seculo passado, quando a Alemanha se revela importante 

competidora dos mercados mundiais com a Inglaterra, que desencadeani o processo do 

capitalismo industrial. Neste meio, a Alemanha passa por um arranque industrial, regido pela 

burocracia de Bismarck e pela estrutura~ao de urn proletariado de consciencia individual e por 

uma burguesia dependente do Estado. 

Sob este contexto, entre 1889 e 1920, os principais estudos de Weber revelam-se 

abrangendo os mecanismos do capitalismo, escrevendo artigos a respeito da Revolu~ao Russa 

de 1905. Visto como pr6spero politico da "Dieta" Municipal de Berlim, era conselheiro e 

pertencia ao grupo liberal. 

Sua percep~ao da burocracia deve-se ao fato de realizar varias pesquisas relacionadas 

ao trabalho rural, a respeito da sele~ao e adapta~ao dos operarios nas grandes industrias, o 

comportamento do consumidor, entre outros, sendo que todos os seus estudos eram realizados 

e comprovados de forma estatistica, por meio de questionarios submetidos ao publico a ser 

pesquisado. Seus referenciais te6ricos observavam considera~oes de Kant, Rickert, entre 

outros. 

Weber tinha forma~ao burguesa, era educado de acordo com a cultura da epoca, mas, 

apesar disso, reconhecia que sua classe nao dispunha de maturidade para a dire~ao do pais, 

critica "a Alemanha dominada ilegitimamente e manipulada por funcionarios que nada 

entendem de politica, e especialmente o militarismo que tomou o comando e lembra a 

necessidade de falar menos no Estado e /embrar mais da Na9ao" (TRAGTENBERG, 1992, 

p. 119). 

A passagem de burocracia simples para a Teoria da Burocracia se da atraves de 

Weber, especialmente por seus estudos a respeito da burocracia, cujo contato direto sentiu por 

ocasiao da Primeira Grande Guerra, administrando o hospital da Alemanha, convertendo seus 
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colabores de "diletantes i.!lll lmrocrutas racionais" (TRAGTENBERG, 1992, p. 137). Sua 

obra foi traduzida para o ingles em 194 7 e so mente a partir dai seus escritos passaram a ser 

discutidos nos meios academicos e empresariais do rnundo como a Teoria da Burocracia. 

2.3.3 Aspectos do Surgimento 

Uma caracteristica distinta das modernas sociedades e seu caniter burocratico, 

possibilitando que as organizac;oes atinjam dimensoes enormes sem que haja disfunc;oes 

graves. Entre outros, esse e urn dos fatos que fez da burocracia um sistema dominante nas 

organizac;oes. 

A burocracia surgm em ~~~.~-;?.c- de ?..!gt.!!1S aspectos como a necessid?.de de me~ 'dos 

te6ricos que possibilitassem uma abordagem global e integrada dos problemas 

organizacionais - tentativa que Taylor e Fayol exploraram em suas teorias, porem, com 

enfoques totalmente divergentes e incompletos, que se caracterizam, na maioria das vari{weis, 

como a organizac;ao estrutural e do comportamento humano; da tendencia de crescimento das 

organizac;5es, que necessitariam de modelos bem definidos e aplicados a grandes estruturas, e 

do descobrimento das obras de Weber, que rapidamente foram aplicadas de forma pnitica, 

proporcionando as bases para a Teoria da Burocracia. 

2.3.4 Caracteristicas da Teoria 

A Teoria fundamenta-se em uma perspectiva dimensional, obtendo uma serie de 

atributos que, se presentes, constituem uma forma burocnitica de organizac;ao. De acordo com 

Motta e Pereira, 1980, os atributos sao eles: 

a. Divisao do trabalho: atende a uma racionalidade, decorrendo a 

eficiencia no cumprimento dos objetivos da organizac;ao, sendo assim uma 

estrutura racionalmente organizada; 

b. Hierarquia de autoridade: "um sistema firmemente organizado de 

mando e subordina9ao m1ltua das autoridades, mediante supervisao das inferiores 

pelas superiores, sistema esse que oferece ao subordinado a possibilidade de apelar 

da decisao de uma autoridade inferior a uma autoridade superior" (MAX WEBER, 

1958, p. 294 apud MOTTA; PEREIRA, 1980, p. 16); 
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c. Separa<;ao entre administra<;ao e proprietario; surge o profissional 

especializado em genr as organiza<;oes, onde nao se trata necessariamente do 

proprietario, e sim de um profissional preparado; 

d. Salario e promo<;ao baseados na competencia tecnica; as escolhas sao 

realizadas pelo merito e nao por preferencias pessoais; 

e. Impessoalidade no relacionamento: "obedece o principia da 

administrac;ao sine ira ac studio, sem (Jdio ou paixao ··· (MOTTA ; PEREIRA, 1980, p. 

18); 

f Rotinas e procedimentos padronizados: o funcionario nao age como 

quer, mas sim como o que a burocracia determina ou imp5e. 0 desempenho no cargo e 

asseg"rado por nm conjunto de regras; 

g. Carater legal das normas: e uma organiza<;ao regida por normas pre-

estabelecidas por escrito, caracterizada por ter uma legisla<;ao propria; 

h. Carater formal das comunica<;oes: usa-se comunica<;ao escrita. Todas as 

a<;oes e decis5es sao comprovadas por documenta<;ao adequada, sendo realizadas 

repetitivamente atraves de formularies. 

Para Weber, essas caracteristicas formulam o modelo ideal de organiza<;ao ou 

burocracia, assim sendo o chamado "tipo ideal" trata-se de uma abstra<;ao, que trazem 

caracteristicas extremas do modelo, assim teoricamente nao se pode relacionar uma 

organiza<;ao pratica ao modelo teorico ideal. 

2.3. 5 Tipos de Autoridades Exercidas 

Autoridade significa a probabilidade de que urn comando especifico seja obedecido, 

representando o poder institucionalizado e oficializado. E poder implica o potencial para 

exercer influencia sobre o proximo. Sendo assim, a autoridade proporciona o poder. A 

tipologia de autoridade de Weber baseia-se nas fontes e tipos de legitimidade empregados e 

nao nos tipos de poder. 

A autoridade e classificada como tradicional, devido ao fato de o subordinado aceitar 

a ordem superior pelo fato de ser sempre assim; como carismatica, na qual "os subordinados 

aceitam ordem de um superior, justificada par causa da injluencia·de sua personalidade, com 

a qual se identifica" (ETZIONI, 1973, p. 83); e como racional ou burocratica, que existe 

quando os subordinados aceitam ordens dos superiores como justificativas, porque concordam 

com normas que consideram legitimas. A obediencia nao e devida a pessoa em si, mas a urn 
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conjunto de regras e regulamentos legais estabelecidos. Nesse caso, a cren<;a na justic;a e o 

sustentacula da legitima<;ao, ''como o gm·enw, quando aceilo como jusl[/lcado. porque 

concordcr com um cot!Junlo de preceitos mms uhstratos que considermn 

legitimos. "(ETZIONI, 1973, p. 83). 

2.3.6 Disfun<;oes da Burocracia 

Nosso senso comum nos remete a burocracia como urn lento processo de controle que 

impede as solu<;oes pniticas, rapidas e eficientes. Este senso comum e percebido atraves do 

estudo de suas disfun<;oes. 

0 mode!o hurocrMic" ."'m ~~_~~ f0rm~ original nos remete ~ 0pi11iiSt'<; diferentf'~.com.o ~ 

de Veblen "incapacidade treinada" ou a de Dewey de "psicose ocupacional" ou ainda a de 

Warnotte de "deformarao profissional" (CAMPOS, 1976, p. 111). 

Segundo Campos (1976) "sua il!flexibilidade, sua aplicarao pratica produz uma serie 

de desajustes" , ele ainda diz que podemos ser comparados a pintinhos, que podem ser 

condicionados para que o som de uma campainha se converta em sinal de alimento, e a 

mesma campainha seja utilizada para a sua decapita<;ao. Diz ainda que, em geral, usa-se 

medidas correspondentes a prepara<;ao anterior em condi<;6es diferentes, possibilitando uma 

adoc;:ao errada de conduta, exercendo sobre os funcionarios uma constante pressao para torna

los met6dicos, prudentes e disciplinados. 

Entre outras disfun<;6es, a mais popular apresentada por Campos, e o fato de as 

normas e os regulamentos deixarem de ser ferramentas de trabalho para serem o objetivo do 

trabalho, ou seja, "a submissiio as normas, de inicio concebida como meio, transjorma-se em 

umfim em si mesma" (CAMPOS, 1976, p. 113), passando o cumprimento das normas a ser'o 

fator principal dos burocratas, nao importan:do os reflexos pniticos de agilidade e eficiencia 

causados. 

Em rela<;ao a motiva<;ao, Campos refere-se aos carreiristas como pessoas que nao 

observam desafios pelo fato de suas vidas estarem pre determinadas, havendo pouca 

competiyao, ficando desse modo a agressividade reduzida no interior do grupo, funyao que 

agrega valor a pnitica burocnitica. 

Mudan<;as sao pouco bern vindas, pois os "interesses chocam-se com qualquer ordem 

nova que elimine ou diminua a certeza das vantagens estabelecidas" (MERLON, 1963, p. 

361-367 apud CAMPOS 1976, p. 117). 
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Outra caracteristica da estrutura burocratica e a enfase no carater impessoal das 

relac;oes entre os colaboradores da organizac;ao, que tende a produzir contlitos do burocrata 

corn sew; clientes ou pessoas externas a organizayao Devido ao fato de categorizar o 

tratamento, alguns individuos se queixam com a impessoalidade adotada pelos funciomirios 

dizendo que os funciomirios adotam postura de "superioridade" (l\1ERLON, 1963, p. 371 

apud CAMPOS 1976, p. 119). Assim, entre outras diferentes disfunr;oes. a explicitac;ao do 

comportamento formal e impessoal estabelecido pela teoria se da no tratamento com o publico 

externo a organizayao, pois algumas vezes o publico deseja uma atenyao especial. 

A analise das disfun<;oes praticas da Teoria, nos faz perceber que em sua 

aplicabilidade alguns pontos sao passiveis de questionamentos e estudos; a sociedade, porem, 

reduziu-se para as massas populacionais, em suas disfun<;oes. 

2.3.7 Niveis de Burocracia 

0 tipo ideal de burocracia como ja foi abordado anteriormente, trata-se de uma 

abstras;ao extrema do modelo burocratico, o que nos remete a niveis de burocracias. 

"Nem toda associa<;(io formal possuira o conjunto das caracteristicas 

incorporadas no tipo ideal de burocracia. 0 tipo ideal poder ser usado com 

uma medida que nos possibilita determinar em que aspecto particular uma 

organiza<;(io e burocratizada. 0 tipo ideal de burocracia pode ser usado 

como uma regua de doze polegadas. Nao se pode esperar, por exemplo, que 

todos os objetivos medidos pela regua tenham exatamente doze polegadas

algumas terao mais outros terao menos" (GOULDNER, 1950, p. 53 apud 

CAMPOS, 1976, p. 32). 

Trata-se de uma condis;ao cuja ausencia ou presens;a nao se observa. Ela simplesmente 

esta, podendo ate afirmar que a burocracia e dimensionada, de acordo com o experimento de 

Udy, pois ele utilizou sete caracteristicas burocraticas, subdivididas em elementos 

burocraticos e elementos racionais. Utilizando as respostas de ausente ou presente para cada 

caracteristica, ele encontrou varias;oes entre as associas;oes no padrao das respostas para sete 

dimensoes, sendo que as caracteristicas nao estavam nem totalmente ausentes nem totalmente 

presentes em qualquer organizas;ao. Foram constituidas escalas para medir cada uma das seis 

dimensoes, sendo utilizado junto com outros metodos o formato da tecnica de consistencia 
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interna de Likert. Apesar de tratar-se de escalas reduzidas. elas obtiveram um coeficiente de 

precisao pela tecnica de correla<;ao das metades colocada entre 0,80 e 0,90. 

Na analise destes resultados podemos perceber que e valido abordar a burocracia por 

uma perspectiva dimensional, possibilitando a continuidade da discussao de organiza<;oes 

altamente burocratizadas, mas de maneira cientifica e refinada, possibilitando ainda que 

outras organiza<;oes percebam seu grau de burocratiza<;ao e estimulem a sua realidade 

contemporanea de acordo com sua necessidade. 

2.3.8 Observavoes Gerais 

0 ju!gamento q:.:: '.\'eber fez do capitalismo e da n1odcrna :;ociedade ~~e massa, fvi 

essencialmente critico, apesar de aparentemente parecer favoravel. Percebe-se que o choque 

em relavao a maneira pela qual tal sociedade fazia a reavaliavao do significado tradicional da 

racionalidade, em sua existencia, observa-se uma manifesta<;ao moral conflituosa em rela<;ao a 
moderna sociedade das massas, "como e amplamente sabido, ele salientou que a 

racionalidade formal e instrumental (Zwech·ationalitat) e determinada par uma expectativa 

de resultado, au .fins calculados". (WEBER 1968, p. 24 apud RAMOS 1981, p. 5). 

Weber descreve a burocracia como empenhada em funv5es racionais, no contexto 

peculiar de uma sociedade capitalista centrada no mercado, e cuja racionalidade e funcional e 

nao substantiva. Percebe-se ainda a visao de mercado como a maior fonte de fomento da 

capacidade produtiva de uma sociedade organizada. · 

A burocracia age de forma a unir a sociedade civil ao Estado, e passa a essencialidade 

em nossos dias. A obra de Weber insere-se no quadro ideol6gico da reprodu<;ao do trabalho 

simples e da industrializa<;ao extensiva, na medida em que se separa o trabalhador dos meio's 

de produ<;ao, e o administrador e os meios de administra<;ao, sendo a racionalidade 

operacionalizada atraves da razao comercial, atraves do capital contabil. 

Percebe-se que o modelo burocratico contribui para a Teoria das Organizavoes de 

forma impar. Com sua percep9ao formal, Weber pro poe urn modelo engenhoso que 

proporcionou o desenvolvimento estrutural das organiza<;oes, e apesar de suas disfun<;oes, 

interpretadas como as consequencias da aplicabilidade da Teoria, possibilitou-se desenvolver, 

resolver e criar inumeros conflitos e virtudes sociais atuais. Nossa realidade de hoje deve-se, 

em muito, a Teoria da Burocracia, que atraves de suas metodologias, desenvolveu nossa 

sociedade e aproximou o estado do seu povo, sendo observada em seus varios niveis nas 

organiza<;oes de hoje. 
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3 ANALISES E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Ao submeter os dados coletados nas empresas, possibilitou-se a analise na aplicac;ao 

dos testes e conceitos acima, onde se percebe atraves da estatistica descritiva, (CRESPO, 

2004, p. 134) entre a estrutura atual de pessoal dos escrit6rios e a estrutura de dois e cinco 

anos atras, que pode ser explicado pelo aumento da utiliza<;ao da internet nas rotinas e nos 

processos das organiza<;5es, de acordo com o elevado nivel de significa.ncia apresentado e ao 

baixo indice do erro padrao. 

Atraves da analise dos dados empiricos pode-se observar uma farta heran<;a da Teo ria 

da Burocracia nas rotinas contabeis, pois indicios apresentados nos modelos de Weber e 

Merion, apresentam-se nas quest5es propostas aos colaboradores das organiza<;5es estudadas. 

Com a explicita apresenta<;ao de uma hierarquia horizontal de tomada de decis5es 

centralizadas e de subordina<;5es absolutas e rotinas previamente estabelecidas onde os 

procedimentos sao pre-estabelecidos e devem ser seguidos a risca, a tal ponto de correr o risco 

de prejudicar os objetivos da empresa, percebendo-se uma racional visao de cumprimento de 

normas, em que o meio (normas e regras) passa a ser o fim, ficando explicito o conceito de 

disfun<;ao apresentado por Merion. 

3.1 Dados Coletados 

Por me10 da aplica<;ao de questiom1rio, entre mar<;o e abril do ano de 2005, a 

cinqi.ienta e dois integrantes de tres organizav5es contabeis com estruturas semelhantes e que 

atingem mercados semelhantes, conforme quadro abaixo: 

Quadro 01 

TIPO QUANTIOADE DE CUENTES NUMERO DE EMPREGADOS 
Escrit6rio A 98 21 
Escrit6rio B 86 15 
Escrit6rio C 111 23 

F oram remetidos cinqi.ienta e nove questiomirios, on de observou-se cinqi.ienta e duas 

resposta, obtendo uma participa<;ao de 91,5 2% dos colaboradores das organiza<;oes contabeis 

propostas, sendo suas respostas conforme os quadros abaixo: 
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Quadro 02 

NIVEL DE ESCOLARIDADE DOS RESPONDENTES 
f\Jfvel Tecnico 15 
0Uf'er.lor incornpleto 24 
::::uperior completo 7 
P6s-qraduacao G 
TOTAL 52 

Conforme solicitado na questi'io de numero quatro, um total de cinqilenta e dois 

colaboradores utiliza a Internet, tendo um resultado de 100% de utiliza~ao, com um tempo 

medio de utilizayao acima de duas horas diarias. 

Quadro 03 

PRINCIPAlS MOTIVOS f!F IITII 17Arii.o 
. - - . - - - .,. ____ ,_ -~"' ~- .. . . -

Enviar documentos e relat6rios para outras empresas 23 
Enviar documentos fiscais e de controle para o governo 19 
Comprar e vender a.;;6es 1 
Efetuar pagamentos 7 
Consultar legisla-;ao 32 
Comunicar-se com os cfientes 18 
Outros 37 

Em duas das tres empresas estudadas utilizam sistemas de controle de acesso a 

Internet, possibilitando a Iimita<;ao de acessos aos funciomirios. Conforme quadro 04, pode-se 

observar que a utilizayao da internet para realizar trabalhos dentro das organizav5es vern 

aumentando ao passo que a utilizayao dos demais meios de execu9ao vern tendo sua utilizayao 

diminuida. 

Quadro 04 

Metodo hoje 2 anos 5 anos 
Pessoalmente nos 6rqaos competentes 5 8 23 
Pela internet 45 36 2 
Pelo Office Boy 5 16 29 
Pelo des_pachante 3 6 5 
Pelo telefone 22 28 49 
Atraves de maquinas de escrever 1 5 20 

Ao questionar sobre o efetivo que incorporava as organizayoes contabeis estudadas ha 

dois e ha cinco anos, chegou-se aos seguintes dados: 
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Ao perguntar se o volume de trabalho (per capita) na empresa estudada aumentou 

ap6s a utiliza~ao da Internet como ferramenta de trabalho, pode-se observar que 100% dos 

respondentes disseram que sim, que a Internet havia aumentado o nivel de trabalho por 

pessoa, e a mesma porcentagem aplicou-se na pergunta seguinte que questiona se os 

colaboradores conseguiriam executar suas fun~oes sem a utiliza~ao da Internet nos dias de 

hoje~ 

Em duas das tres organiza~oes nao existe plano de carreira, mas em todas elas 

observa-se uma hlerarquia explicita e urn sistema de trabalho departamentalizado onde as 

decisoes sao tomadas de forma rigida pelo responsavel, nao possibilitando a tomada de 

decisoes flexiveis entre os colaboradores .. 

Observou-se que na totalidade da amostragem do estudo, ou seja, nas tres 

organiza~oes contabeis estudadas, existe a padronizayao das rotinas atraves de manuais de 

conduta. 

3.1.11dentifica~ao dos Principais Processos Facilitados Pelo Uso da Internet 

Percebeu-se que a principal fun~ao da utiliza~ao da Internet em organizayoes 

contabeis e a consulta de legislayoes, seguidas do envio de documentos e relat6rios para 
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outras empresas e envio de documentos nscais ao governo e a comunica<;ao com clientes, que 

demonstra a mudan<;a de conduta em rela<;ao ao metoda de execuc;:ao dessas rotinas ao 

observar as mudan<;:as ocorridas no quadro "04'' do item ~~02" deste estudo. Trazendo uma 

crescente utiiiza<;ao da Internet no periodo de cinco anos e mostrando-se um declinio na 

utiliza<;ao de metodos presenciais como a ida pessoal a 6rgl'ios ou a utilizas:ao de despachantes 

ou de O.fflce-boy. 

3 .1.2 Identifica<;ao da Mudan<;a Estrutural que Ocorreu nas Organiza<;5es Contabeis 

Este objetivo se mostra decrescente em seu volume, pois atraves dos anos percebe-se 

um<I oflerr1<;ao de recl":;-rro do efPtivo empregado nas organizayoes conti!beis, conforme grafico 

"0 1" do item "02" deste estudo, on de as tres organiza<;5es estudadas se most ram menores no 

efetivo empregado em rela<;ao ao periodo de cinco anos. E agrega-se grande parte deste 

acontecimento ao facilitador dos meios digitais que encontram-se fortemente estabelecidos 

nesse tipo de organiza<;ao, que reduziu suas distancias e seus protocolos devido ao advento do 

on-line. 

3.1.3 Identificar a Estrutura Burocratica de Weber na Pratica Contabil 

Tais heran<;as ficam claras ao observarmos os dados captados de forma empirica, em 

que percebem-se caracteristicas de uma estrutura formal e funcionalista, estando entre as 

caracteristicas mais explicitas, a hierarquia horizontal e rigida, a centralizac;ao da tomada de 

decis5es, regulamenta<;ao das rotinas pre-definidas entre outras caracteristicas menos 

percepti veis. 

3 .1.4 Identificar as Disfun<;5es da Burocracia Apresentadas por Merton nas Rotinas 

Contabeis. 

A identificac;ao das disfunr;5es nao e provada atraves dos dados captados pelo 

questionario proposto, porem, em uma verificac;ao empirica, percebe-se que a principal 

disfunc;ao apresentada nas organiza<;5es estudadas, trata-se do dominio das regras sobre a 

conduta dos colaboradores, que sobrep5e os objetivos da organizac;ao, em que seguir as 

normas intemas e mais importante do que seguir a missao das mesmas. Este fato se comprova 

pela pnitica deste estudo que ao ser colocado dentro das organizar;5es, recebeu uma rigida 
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critica por parte dos co!aboradores de duas empresas, devido ao fato de constar nas normas 

internas que nao se poderiam estabelecer pesquisas internas na organizacao para fins 

academicos, sendo este estudo viabilizado pela insistencia e inf1uencia do pesquisador junto a 
direcao das empresas. 

3.2 Analise Geral e Discussao dos Dados 

As observayoes do estudo se mostram viaveis ao passo que a pesqursa empirica 

possibiiita uma transparente percepyao dos fatores abordados, a aplicayao do questionario 

possibi!itou o inventario de algumas praticas da profissao contabil em meio aos escrit6rios da 

area. Sendo possibilitada a observt~~?in rl~-: mtin~s cle modo geral que foram f~r.ilitadas pr12 

uti!izayao da Internet, pode-se observar tambem a ap!icayao da teoria da burocracia de Weber 

e suas disfunv6es apresentadas por Merton. Esse pesquisador considera o objetivo principal 

como a junr;;ao dos objetivos intermediarios da pesquisa, tendo que relacionar os resultados 

pesquisados em prol de uma analise global, que possibilite expressar as duvidas que nos 

propormos a esclarecer e explorar objetivos externos que sao derivados das razoes que 

originam o estudo. 

3.3 Considera~oes Finais 

A coleta de dados atraves da utilizavao do questionario apresentou-se eficiente, devido 

a representativa fatia da populavao tirada como amostra, possibilitando identificar algumas 

caracteristicas propostas pela pesquisa. As empresas sao estruturadas de forma muito 

semelhantes, com urn numero aproximado de empregados e de clientes. 0 nivel de 

escolaridade dos respondentes se mostra satisfat6rio, pois na sua maioria trata-se de 

estudantes universitarios. 

A utilizavao da internet se mostrou eficiente e pratica no dia a dia dos escrit6rios, 

sendo que a maioria das comunicay()es extemas ao escrit6rio e estabelecida atraves da 

internet, sendo a consulta da Iegislar;;ao e o envio de relat6rios de documentos para outras 

empresas os principais motivos de utilizar;;ao. As rotinas vern se mostrando cada vez menos 

presenciais junto aos 6rgaos ligados aos escrit6rios, havendo uma diminuir;;ao na utilizar;;ao de 

Office Boys e na visita pessoal aos 6rgaos competentes e urn aumento de comunicar;;ao pela 

internet. A estrutura de pessoal vern diminuindo ao passo que o trabalho (per capita) vern 

aumentando, instigando a reflexao sobre a possivel relar;;ao entre a utilizar;;ao da internet e a 
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diminui<;ao estrutural dos escrit6rios, haja vista que a internet demonstra um crescente indice 

de utilizac;ao nos t.'tltimos cinco anos, e em contrapanida as estruturas de pessoal vern tendo 

uma decrescente evolu<;ao. As principais caracteristicas predominantes visualizadas nas 

organizac;oes estao a hierarquia horizontal e rigida, a centralizac;oes nas tomadas de decisoes, 

regulamentac;ao dos processos, entre outros. As organizac;oes mostram-se f1exiveis na 

percepc;ao das mudanc;as do mercado e ao mesmo tempo tradicionais na observancia da 

burocracia como forma dominante de seguranc;a e controle 

4CONCLUSAO 

A realiz!>~ao deste estudo proporc10nou ao pesquisador, um contato freqiiente RS 

rotinas e praticas da contabilidade, atraves das organizac;oes estudadas. A coleta dos dados, 

pode ser considerada a parte mais prazerosa do processo de pesquisa, pois a convivencia junto 

aos profissionais da contabilidade contribuiu para a percepc;ao da agilidade e capacidade 

tecnica exigida pela profissao. 

A relac;ao das organizac;oes com a Burocracia e com a tecnologia, e presente em 

nossos dias, porem o inventario das mudanc;as ocorridas sob a influencia destes fatores se 

mostra valoroso, ao ponto que contribui para a formulac;ao de novas tendencias na 

contabilidade. 

Formar conceitos e certezas torna-se perigoso em face das limitac;oes desta pesquisa, 

porem, algumas contribuic;oes sao percebidas pela ligac;ao que se pretende fazer entre o 

modelo te6rico de Weber, a pratica da profissao e a tendencia futura da profissao. 

0 principal legado do estudo e perceber que a burocracia esta presente nos dias e 

rotinas da profissao contabil, e que a tecnologia nos remete a uma nova realidade, que deve 

ser acompanhada com cuidados, interferindo diretamente na estrutura das organizac;oes 

contabeis, possibilitando maior rendimento dos colaboradores, e dirriinuindo a estrutura geral 

das empresas. A evoluc;ao atraves da tecnologia se mostra principalmente no uso da Internet, 

que tornou OS protocolos mais ageis e nao presenciais. 

A percepc;ao do trabalho conjunto da burocracia com a tecnologia, nos remete a 

percorrer urn caminho arduo entre as praticas antigas e as novas, criando uma hist6ria de 

evoluc;ao que nos carrega de cultura em meio aos debitos e creditos. 

A contabilidade mostra-se uma profissao moderna e dinamica, que acompanha as 

tendencias do futuro e percebe o valor do seu passado. 
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APENDICE A- RES POST AS REFERENTE A APLICA<;AO DOS QUESTIONA.RIOS DA PESQUISA 

NUMERO RESPOSTAS 
1 NIVEL TECNICO 

SUPERIOR INCOMPLETO 
SUPERIOR COMPLETO 
POS-GRADUA<;AO 

2 

3 

4 

5 

6 

SIM 
NAO 

MENOS DE 1/2 HORA 
ENTRE 1/2 E 1 HORA 
ENTRE I E 2 HORAS 
MAIS DE 2 HORAS 

ENVIAR DOCUMENTOS E RELATORIOS PARA OUTRAS EMPRESAS 
ENVIAR DOCUMENTOS FISCAIS E DE CONTROLE PARA 0 GO VERNO 
COMPRA E VENDA DE A<;OES 
EFETUAR PAGAMENTOS 
CONSULTAR LEGISLAc;:'AO 
COMUNICAR-SE COM CLIENTES 
OUTROS 

SIM 
NAO 

PESSOALMENTE NOS OGAOS COMPETENTES 
PELAINTERNET 
PELO OFFICE BOY 
PELO DESP ACHANTE 
PELO TELEFOi\E 
ATRAVES DE ~~~~QL!INASDEESCREVER 

QUANTIDADE 
15 
24 

7 
6 

5~1 
0 

0 
0 

52 

23 
19 

1 

7 
32 
18 
37 

291 
23 

8 
36 
16 
6 

28 
5 

.• '101 



:'f 

,,,.. 

:;. . ~:i. '. ,. I 

·~: ·~. 
~.:~· 

'''·''·' '7 · PESSOALMENTE NOS 6GAOS COMPETENTES 
PELA INTERNET 

23 
2 

29 
5 

49 
20 

PELO OFFICE BOY 
PELO DESPACHANTE 
PELO TELEFONE 
ATRA VES DE MAQUINAS DE ESCREVER .. 

I 8 EMPRESAA 32j 
EMPRESAB 27 
EMPRESAC 29 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

EMPRESAA 
EMPRESAB 
EMPRESAC 

SIM 
NAO 

SIM 
NAO 

SIM 
NAO 

SIM 
NAO 

SIM 
NAO 

37 
35 
31 

5~1 

5~1 
211 
31 

4~1 

421 
10 

I ts s~ 411 
NAO 11 



APENDICE B - Questiomirio para coleta dos dados 

Sua.S respostas sao muito importantes, por favor colabore com esta pesquisa, que tern a finalidade de 

mapear as principais retinas da sua organiza~ao, verificar quais mudan~as ocorreram depois da efetiva 

utiliz~ao da internet e relacionar a contabilidade com o modelo burocnitico. Em caso de duvida, 

procure orienta<;ao da pessoa responsavel pela aplica~ao deste questionario. 

1. Qual seu nivel de escolaridade? 

a}, ;Nivel Tec11ico 0 
~ '-. :··-~- . 
b) Superior incomplete 0 .. . . '-~' ' . 

· c) Superior Complete 0 

2. Voce e usuario de Internet? 

.. ')·s· "'a·. un 

b)Nao 

0 

0 

3i:Qiuinto:tempo~ em media, voce utiliza a Internet por dia: 
_:;:~~---- .. ; ·.' 

." a);M:~no~ de .112 hora. 
-::-:.r i"··-- :._: ;;_-·{··•~ .·_ .:, ·_, .. ;_; __ .-·,-. - . ~;;~ 

.. tJj Entre l/2 e 1 hom 

0 

0 

c) Entre 1 e 2 horas 0 

.... q) Mais de 2 horas 0 
-~~:-· .-·~ .:):?-~- :-•::• 

-: .-· 4~ Para que voce usa a internet: 

a) En vial"" dq_<:.nmentos e relat6rios da empresa para outras empresas 

~~~~;!oft::t&:ms e ~ ~onUnle~ara o governo 
-::~-""' . • :~·-·.. -~-'··~···.~- --~-~ ~--"1 ' ' 

d) Fazer pagamentos para a em pres a 
·~·~-

e) Consultar le!:,risl~oes 

c;·•· f) .Comunicar-se com seus clientes 
_'-;! 

g) Outros 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

. s~.Sua empresa f3+ __ aJ!:,TUm tip~ de controle das informa~oes e/ou correspondencia que chega aos 
;';.,;;.i,:~~; _....,r-;~"'f-·- ~ 

,_,., .. ' eomputadores da e:rp.presa via Internet? 
·#t:.~~::,;:~ ~ .:• : .~~j: 

.. :~Sim'.> 0 

b)Nao 0 

6. Como seus principais trabalhos eram realizados a 2 anos atnis? 
. . :~ 

...,, -~: a}jPessoalmente nos 6tgaos competentes 

b) Pela internet 

0 

0 



c) Pelo Office Boy 0 

d) Pelo despachante 0 
... 

e) Pelo telefone 0 

t{ Outros: 0 

7. Como seus principais, trabalhos eram realizados a 5 anos atnis? 

a) Pessoalmente nos 6rgaos competentes 0 

b) Pela internet 

c) Pelo Office Boy 

. _;,., .. ~l£elo d~pachante 

·~ · - ¢l,I>~l6.¢Iefone 
:._ .:~·~r ... · -,-, -

f}Outros:' 

. ..,., ... 

0 

0 

0 

0 

0 

8. Quantas pessoas trabalhavam na sua empresa ha. 2 anos atras? 

R: 
.,_: f--

'r'J:- . -~· 

9~ Quantas pessoas trabalhavam na sua empresa ha 5 anos atras? 

R: 

~~:~·voce acha que -0 v~lume de trabalho (per capita) na sua empresa aumentou ap6s a utiliza~ao da 

. ~rn~t como ferra:Di~nta de trabalho?. --.,:·· . ·.- .. · -· .: '•• 

~sim 0 
:c-:.: 

b) nao o 
ll. Voce consei:,ruiria trabalhar hoje, sem o auxilio da internet? 
~~ ' ·~ 

a) sim 0 

,•;;;##.'·•'~~;? .. ~".:~~ ·.: ,, -.;: . 0·'"' .~ . k 
~;~ :·:;,· ·1~~ -Aempres~ qri~. YP~:trabalha tern plano de carreira? 
:r:_::.,~-~~~-~-~:;~:~~~- . ; . ··' 
x;. ;,;~)'sifu ··., ,,~:··· ; . 0 

b)nao 0 

13. Existe uma hierarquia explicita na empresa em que voce trabalha? 

~' ~):sim 

b)nao 

0 

0 

>'~-~·'l~~,§uae~presa e Cotnpbsta de.departamentos? 

~···· -l~t4 • . .. · :~·~: ~ 
15. Voce tern flexibilidade na tomada de decisoes? 

aJsim 
-<~~~-!> )§"~- ~ 

- bJnao 

· .. - ·r·;· ;_- .. ·-:-~ 
~-"~1':~~·,, ... ~'!1~~~ .. ::;. 

r'i_:t:··i · : -·~.· , -, 
''·!_·._ 

0 

0 


