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Resumo/Abstract
O objetivo desta pesquisa é analisar a trajetória de terceirização dos processos contábeis (outsourcing
accounting) contemplando os custos de transação, na perspectiva da Teoria dos Custos de Transação, e
os mecanismos de governança da informação contábil em uma cooperativa agroindustrial brasileira de
grande porte. Trata-se de um estudo de caso único, cujos dados foram coletados por meio de
entrevistas semiestruturadas, documentos e observações, e avaliados por meio da análise de conteúdo.
Os resultados indicam que a terceirização dos processos contábeis na cooperativa segue um modelo
híbrido, mantendo processos estratégicos internamente e terceirizando os processos contábeis
rotineiros para que os recursos internos sejam direcionados para a atividade fim da organização. Essa
estrutura de terceirização dos processos contábeis adotado pela cooperativa é decorrente dos custos de
transação como frequência das tarefas e especialização de pessoas para realizá-las. A seleção e relação
com os terceirizados, embora sigam critérios definidos pela cooperativa, tem a confiança como um fator
preponderante. A relação de confiança entre cooperativa e terceirizados afeta a gestão de riscos neste
tipo de contrato. Os terceirizados entendem que a cooperativa é um parceiro estratégico, denotando
certa dependência. A governança da informação, pautada no modelo de governança corporativa, é o

mecanismo utilizado para mitigar riscos e monitorar os contratados. Esses resultados trazem
contribuições para a prática sobre terceirização dos processos contábeis em empresas de grande porte.
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Custos de Transação e Governança da Informação na Terceirização dos Processos
Contábeis em uma Cooperativa Agroindustrial1
RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar a trajetória de terceirização dos processos contábeis
(outsourcing accounting) contemplando os custos de transação, na perspectiva da Teoria dos
Custos de Transação, e os mecanismos de governança da informação contábil em uma
cooperativa agroindustrial brasileira de grande porte. Trata-se de um estudo de caso único, cujos
dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, documentos e observações, e
avaliados por meio da análise de conteúdo. Os resultados indicam que a terceirização dos
processos contábeis na cooperativa segue um modelo híbrido, mantendo processos estratégicos
internamente e terceirizando os processos contábeis rotineiros para que os recursos internos
sejam direcionados para a atividade fim da organização. Essa estrutura de terceirização dos
processos contábeis adotado pela cooperativa é decorrente dos custos de transação como
frequência das tarefas e especialização de pessoas para realizá-las. A seleção e relação com os
terceirizados, embora sigam critérios definidos pela cooperativa, tem a confiança como um fator
preponderante. A relação de confiança entre cooperativa e terceirizados afeta a gestão de riscos
neste tipo de contrato. Os terceirizados entendem que a cooperativa é um parceiro estratégico,
denotando certa dependência. A governança da informação, pautada no modelo de governança
corporativa, é o mecanismo utilizado para mitigar riscos e monitorar os contratados. Esses
resultados trazem contribuições para a prática sobre terceirização dos processos contábeis em
empresas de grande porte.
Palavras-chave: Processo Contábil. Terceirização. Custos de Transação. Empresa de Grande
Porte. Cooperativa.
1 INTRODUÇÃO
As estratégias das organizações podem ser estudadas a partir Teoria dos Custos de
Transação (TCT) (Santos et al., 2017). A TCT permite analisar a influência dos custos de
transação nos direcionamentos das organizações e investigar os arranjos estruturais capazes de
melhorar o desempenho (Coase, 1937; Williamson, 1979). Neste sentido, para a TCT, as
estruturas de gestão devem estar alinhadas às transações, visando minimizar os custos de
transação (Williamson, 1996). A ideia é que existem estruturas de governança compreendidas
como estruturas contratuais nas quais a transação é realizada.
Williamson (1985) define os custos de transação como aqueles incorridos para planejar
e monitorar as estruturas de governança. Assim sendo, os custos de transação são determinados
pelas incertezas envolvidas no processo de transacionar, pela frequência das operações
realizadas e pelo grau de especificidade dos ativos. E, também, por questões comportamentais
quanto a racionalidade limitada e a existência do oportunismo.
Tais aspectos fornecem a base de sustentação para o surgimento dos custos de transação
e, consequentemente, de estrutura de governança apropriada para a realização de uma transação
específica. Existem diferentes estruturas de governança (mercado, híbrida e hierarquia) que
diferem entre si por alguns instrumentos e atributos de performance (Williamson, 1996).
Essas estruturas de governança são aplicáveis aos processos contábeis. Essa
possibilidade deve ser uma decisão estratégica da organização para aumentar seu desempenho
e competitividade, que pode ser analisada sob a perspectiva dos Custos de Transação. Assim,
neste estudo os Custos de Transação são entendidos como os custos de uma troca econômica –
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da informação contábil – que pode realizada com equipe própria (processo internalizado –
estrutura hierárquica) ou equipe externa (processo terceirizado – estrutura de mercado) ou
equipe mista (processo misto – estrutura híbrida).
Krell (2007, 2016) comenta que em organizações de grande porte a contabilidade pode
ser interna, terceirizada ou híbrida devido a função estratégica que esta pode desempenhar na
empresa. Para isto deve analisar as vantagens e desvantagens de cada estratégia (Kamyabi &
Devi, 2011a; Kamyabi & Devi, 2011b; Tto, Tn & Md; 2017) e definir quais tarefas do processo
contábeis são terceirizáveis ou não (Krell, 2007, 2016).
Ao considerar a estrutura de governança que se aplica para os processos contábeis no
âmbito da Governança Corporativa (GC), num contexto em que a informação é considerada
recurso estratégico e tratada como objeto de vantagem competitiva, são requeridas práticas de
controle para que a informação possa ser governada de forma eficiente (Arnaboldi, Busco &
Cuganesan, 2017). Nessa perspectiva, tem-se a Governança da Informação (GI) como meio
para melhor governar a informação (Kooper, Maes & Lindgreen, 2011), por meio do
estabelecimento de políticas, regras, direitos decisórios e procedimentos sobre a gestão da
informação (Faria; Maçada; Kumar, 2017).
A GI se faz relevante para a ciência contábil, uma vez que, a contabilidade considera a
informação como seu principal produto e é direcionada para vários grupos de usuários a fim de
auxiliar a tomada de decisões (Iudícibus et al., 2005). Assim sendo, e a partir da GI, Oliveira
(2019) identificou mecanismos de Governança da Informação Contábil (GIC) relacionados a
processo, estrutura e relacionamentos, como práticas que podem auxiliar o uso e o controle das
informações contábeis.
No sentido do que foi contextualizado, o objetivo da pesquisa é analisar a trajetória de
terceirização dos processos contábeis (outsourcing accounting) contemplando os custos de
transação, na perspectiva da Teoria dos Custos de Transação (TCT), e os mecanismos de GIC,
conforme Oliveira (2019), em uma cooperativa agroindustrial brasileira de grande porte.
Estudos que discutiram a terceirização dos processos contábeis na perspectiva teórica
da TCT (Asatiani et al., 2019; Danjuma et al., 2017; Everaert et al., 2010; Kamyabi & Devi,
2011a; Kamyabi & Devi, 2011b; Tto et al., 2017) foram realizados em pequenas e médias
empresas. Assim, a pesquisa se justifica por avançar o conhecimento sobre terceirização dos
processos contábeis em empresa de grande porte, considerando a GIC.
Este estudo contribui para a literatura sobre processos informacionais e sistemas de
informação, empresas de grande porte, contabilidade para fins estratégicos e GI,
especificamente para GIC. E proporciona reflexões para a prática sobre a terceirização dos
processos contábeis em empresas de grande porte.
2 REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura contempla a discussão teórica sobre terceirização de processos
contábeis e sua relação com a Teoria dos Custos de Transação, complementada pela
Governança da Informação Contábil.
2.1 Terceirização do Processo Contábil e a Teoria dos Custos de Transação
O processo contábil abrange as atividades de escrituração societária-fiscal, folha de
pagamento, elaboração das demonstrações contábeis para divulgação externa (financial
accounting), interação com a auditoria interna e/ou externa e informações para a gestão da
empresa (management accounting) (Aman & Rahman, 2011; Aman et al., 2012; Asatiani et al.,
2019). Esses processos podem ser classificados como operacionais e estratégicos.
Os processos contábeis que geralmente são terceirizáveis são os de natureza
operacional, por serem rotineiros, padronizáveis e menor atividade analítica (Greenberg et al.,
2008). Por sua vez, a elaboração das demonstrações contábeis para divulgação externa
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(financial accounting), interação com a auditoria interna e/ou externa, contabilidade gerencial
e controladoria são processos mantidos internamente porque são menos padronizáveis e
requerem mais raciocínio analítico.
A terceirização dos processos compreende a execução de parte ou todo o processo
contábil por prestadores de serviços para que a organização contratante obtenha acesso a
habilidades (conhecimento) escassas, reduza custos e concentre-se em sua atividade principal
(Aman & Rahman, 2011). Assim, a contabilidade pode ser um departamento interno, uma
subsidiária, um prestador externo, um call center ou um centro de processamento de transação
em back office (Aman et al., 2012).
A decisão de terceirização e o que terceirizar deve considerar o objetivo da empresa
quanto à finalidade estratégica da contabilidade. Isto denota que as diferenças das organizações
quanto ao tamanho, estrutura, limites e formas de estabelecer as relações entre os agentes
econômicos define como ocorrem as transações e as estruturas (mecanismos) de governança
(Williamson, 1981). Assim, Williamson (1979, 1981, 1985) identifica três dimensões que
diferem ou caracterizam as transações: incerteza que as transações estão sujeitas, especificidade
de ativos ou recursos envolvidos na transação e frequência com que as transações ocorrem.
Além de pressupostos comportamentais dos indivíduos: racionalidade limitada e oportunismo
(Williamson, 1981, 1985).
A incerteza corresponde a evento aleatório que não pode ser calculado ou antecipado
pela organização (Williamson, 1985). No contexto da terceirização contábil a incerteza por ser
ambiental quando envolve a previsibilidade e estabilidade da carga de trabalho relacionada às
funções contábeis como resultado da instabilidade das atividades de negócios (Everaert, et al.,
2010; Kamyabi & Devi, 2011a; Kamyabi & Devi, 2011b). Como também comportamental
relacionada as dificuldades em monitorar atividades e supervisionar as pessoas contra
oportunismo, fraude, distorção de informações, fuga de responsabilidades (Kamyabi & Devi,
2011a, Kamyabi & Devi, 2011b). Assim, a incerteza remete vertentes comportamentais de
racionalidade limitada (dificuldade do comportamento humano em explorar todos os elementos
inseridos em uma transação) e oportunismo, que se refere a condição de interesse próprio em
detrimento do interesse coletivo ou de outrem (Williamson, 1996).
Tto et al. (2017) verificaram que, entre as empresas vietnamitas, o aumento da incerteza
comportamental das tarefas contábeis favorece a terceirização dos processos contábeis. Asatiani
et. al. (2019) também apontaram que a incerteza favorece a decisão de terceirizar os processos
contábeis de pequenas empresas porque mitiga os riscos com os profissionais contábeis
internos. Kamyabi e Devi (2011a) indicaram que a terceirização dos processos contábeis está
positivamente associada à confiança do proprietário/gerente da PME em um contador externo.
Danjuma et al. (2017) revelaram uma mediação plena entre a confiança no contador e o
desempenho da empresa.
Sobre a especificidade de ativos (ou de recursos) Williamson (1979, 1985, 1991)
argumenta que é um dos principais fatores para a ocorrência dos custos de transação e tipifica
em: (1) especificidade de localização (geográfica); (2) especificidade física do ativo; (3)
especificidade de ativos humanos; (4) especificidade de ativos dedicados (investimentos); (5)
especificidade da marca; e (6) especificidade temporal.
No contexto dos processos contábeis Everaert et. al. (2010), Kamyabi e Davi (2011a) e
Asatiani et. al. (2019) consideram que a especificidade de ativos humanos seja um dos motivos
para a terceirização dos processos contábeis. Os processos contábeis tendem a serem menos
intensivos em capital e mais intensivos em pessoas. Isto decorre porque requer conhecimentos
específicos que talvez não estejam disponíveis internamente ou desenvolvê-los seja oneroso
e/ou lento (Asatini et al., 2019).
Para Tto et al. (2017) a especificidade (ou complexidade) das tarefas contábeis e a
solicitação de informações contábeis para a decisão é um dos fatores principais para a
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terceirização ou não da contabilidade. Então, entende-se que quanto maior a especificidade das
tarefas contábeis e do uso da informação contábil pelos gestores, menor a possibilidade de
terceirizar o processo contábil.
Quanto a frequência da transação, a TCT pressupõe que tarefas frequentes são mais
prováveis de serem realizadas internamente (Williamson, 1985). A frequência se refere à
ocorrência das tarefas contábeis as quais, de acordo com Everaert et al. (2010) e Tto et al.
(2017), tem duas classificações: periodicidade e tamanho. A periodicidade se refere à sua
repetição ou ciclos de ocorrência (diária, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual),
enquanto o tamanho ou escalabilidade trata-se do volume de informação contábil que é gerada
e gerenciada. A empresa com menor frequência de informação contábil se torna propensa a
terceirização do processo contábil, devido a ociosidade de tempo dos indivíduos envolvidos
nesta tarefa.
No tocante a frequência de uso de ativo específico, Asatiani et al. (2019) comparam as
características do processo contábil nas decisões de terceirização entre usuários de sistema de
informação contábil (SIC) tradicional e em nuvens. Identificaram que os usuários de SIC em
nuvens se mostraram mais propensos a terceirização de processos contábeis frequentes do que
os usuários de SIC tradicional. Isto ocorreu porque o SIC em nuvens permite aos seus usuários
o acesso onipresente, escalabilidade e integração.
A frequência deve ser analisada quanto à repetição de ocorrência das tarefas contábeis
e quanto à frequência de uso ativos específicos. Se ocorrência de tarefas está relacionada com
o volume de informações que são geradas e, principalmente, utilizadas, pode-se sugerir que a
informação é um ativo específico. Então, a frequência de uso da informação contábil para a
gestão da empresa pode ser um fator que determina a terceirização ou não da atividade contábil,
logo a estrutura de governança.
A escolha da estrutura de governança tem como principal motivo a especificidade de
ativos e a frequência das transações (Greenberg et al., 2008). A estrutura de mercado
(terceirizar) é adequada para transações eventuais ou recorrentes que requerem menor
especificidade de ativos, isto é, facilmente obtidos no mercado por vários ofertantes porque há
vários demandantes potenciais. Por outro lado, quando há transações eventuais ou recorrentes
e requer especificidade de ativos elevada a estrutura de hierarquia (internalizar) é a mais
adequada, pois evita o comportamento oportunista, embora seja a mais onerosa.
Cabe mencionar que quanto maior a incerteza em uma transação mais provável é o uso
de estruturas de governança na forma hierárquica (Greenberg et al., 2008). A estrutura híbrida
é uma mescla das estruturas de mercado e hierarquia. É adequada quando há transações
ocasionais ou recorrentes e requerem um nível de especificidade de ativos que seja ineficiente
optar pelo mercado e oneroso optar pela hierarquia. Sob condições de incerteza a estrutura
híbrida é indicada para reduzir o oportunismo, embora os custos de transação sejam mais
onerosos porque ocorrem os custos contratuais (Williamson, 1985, 1991). Assim, a
contabilidade híbrida tende a equilibrar as vantagens e desvantagens da contabilidade interna
ou terceirizada Krell (2007, 2016).
A partir da decisão de terceirizar os processos contábeis, segue para as etapas de busca
e definição de um prestador de serviço e a gestão do contrato (Krell, 2007, 2016). Definir o
prestador de serviço compreende um processo seletivo entre os potenciais prestadores de
serviços que estão disponíveis no mercado. Para isto, a empresa contratante precisa definir o
escopo do serviço a ser terceirizado, os quesitos que deverão ser avaliados na proposta de
prestação do serviço (capacidades e competências) pelo interessado, incluindo os riscos da
informação; compartilhamento ou não de infraestrutura tecnológica entre contratante e
contratado e; negociação do contrato. A gestão do contrato compreende o monitoramento, isto
é, avaliar se os serviços prestados estão de acordo com as demandas contratadas, bem como
atendendo as necessidades da organização. Essa gestão implicará em ações como alterar e
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renovar o contrato existente ou não, incluindo o escopo dos serviços prestados (Krell, 2007,
2016).
Após a decisão de terceirizar os processos contábeis e celebrar o contrato de
terceirização que a GIC se apresenta adequada.
2.2 Governança da Informação Contábil (GIC)
Como estrutura específica da Governança Corporativa (GC) tem-se a Governança da
Informação (GI) (Faria et al., 2017). Para Kooper, Maes e Lindgreen (2011), a GI abrange
ensejos, normas e resoluções para a valoração, criação, coleta, análise, distribuição,
armazenamento, uso e controle de informações. Para isto, a GI é instrumentalizada por meio de
políticas organizacionais e metodologias de gestão da informação (Faria et al., 2017).
No contexto contábil a GI permite gerenciar e desenvolver a qualidade da informação.
Diante disto, Oliveira (2019) sugeriu os mecanismos da Governança da Informação Contábil
(GIC) quanto ao processo, a estrutura e aos relacionamentos. A autora identificou 43
mecanismos, sendo 19 de processos, 12 de estruturas e 12 de relacionamentos conforme
apresentado na Figura 1.
Figura 1
Mecanismos de Governança da Informação Contábil

PROCESSO

Alinhamento
Estratégico
da
Contabilidade ao Negócio

Planejamento da Informação Contábil

Mix de indicadores e métricas de
desempenho da Contabilidade

Princípios e padrões contábeis, normas
técnicas de Contabilidade

Soluções internas (conjunto de
práticas)

Gestão, monitoramento e formalização
de processos contábeis

Processos de avaliação contábil, e
metodologia de análise

Processos de auditoria contábil

Gestão de projetos contábeis

Monitoramento de custos e acordos

ESTRUTURA

Definição de políticas de Governança
da
Informação
e
supervisão
compartilhada

Responsabilidade
quanto
à
propriedade de dados e informação, e
privacidade

Contabilidade participando das
tomadas de decisões da empresa

Influência associada a posição
hierárquica da contabilidade na
empresa

Conhecimento contábil nos altos
níveis de gestão

Formalização de comitês e conselhos

Grupos
de
trabalhos
com
representante de áreas distintas da
Contabilidade

RELACIONAMENTO

Participação mútua entre a Contabilidade e o restante da empresa

Participação mútua entre a TI e a Contabilidade

Envolvimento dos principais stakeholders, da alta administração, da alta gerência e dos
executivos centralizando a tomada de decisão

Visão articulada do papel da Contabilidade na empresa

Ética e cultura de compliance

Gestão do conhecimento contábil

Rotação e intercomunicação de atividades/tarefas desenvolvimento de pessoal da
Contabilidade em áreas distintas com metas pré-estabelecidas

Desenvolvimento de liderança na Contabilidade

Definição de políticas de comunicação da Contabilidade com as demais áreas

Sistema de Comunicação corporativa
Fonte: Adaptado de Oliveira (2019).
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A GIC visa o padrão das informações contábeis em termos de qualidade ao considerar
utilidade, relevância e oportunidade da informação contábil na tomada de decisão (Oliveira,
2019). No estudo, entende-se que terceirizar os processos contábeis, além de ser uma estratégia,
visa governar a informação. Então, alinhar os propósitos entre contratante e contratada na
terceirização dos processos contábeis requer GI. Ao analisar os mecanismos da GIC e a
terceirização dos processos contábeis percebe-se a importância de a organização ter sua política
informacional e os meios para operacionalizar essa política. Ao ter processos contábeis
terceirizados, a empresa contratada deve alinhar-se com a política de GIC definida pela
contratante.
3 METODOLOGIA DE PESQUISA
A pesquisa tem abordagem metodológica qualitativa tendo como estratégia de pesquisa
o estudo caso único (Yin, 2015) realizado em uma Cooperativa Agroindustrial brasileira de
grande porte. A escolha desta organização se deu por essas características e pela acessibilidade
de pesquisa.
O acesso a Cooperativa ocorreu primeiramente com um membro da área de auditoria
interna da cooperativa, por meio de um contato formal de apresentação da pesquisa
contemplando os procedimentos, compromissos e garantia de confidencialidade. Na
oportunidade, apresentou-se também o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que visa
resguardar os sujeitos da pesquisa e a confiabilidade do estudo.
A Cooperativa Agroindustrial, objeto de estudo, foi fundada na década de 1960 sendo
que à medida que a agricultura foi se diversificando a Cooperativa foi expandido seus negócios,
incluindo a instalação de indústrias (agroindústria) e ampliação da área geográfica de atuação.
Atualmente, tem mais de 80 unidades (entrepostos). O quadro funcional e societário está
composto por cerca de três mil colaboradores e quinze mil associados. Atua nos segmentos de
soja, milho, trigo, café e laranja e indústrias correlatas, comércio de máquinas e implementos
agrícolas, transporte e revenda de óleo diesel e transportadora. Por essa característica, a
Cooperativa tem uma organização de controladora e controladas.
O corpo diretivo da Cooperativa é composto por: (i) Conselho de Administração,
responsável pelo direcionamento estratégico da cooperativa, sendo um órgão colegiado eleito
pelos cooperados para mandatos de quatro anos; (ii) Conselho Fiscal composto por três
membros efetivos e três membros suplentes, eleitos anualmente na Assembleia Geral, todos
cooperados; cuja finalidade é atuar, de modo independente, na fiscalização da administração da
Cooperativa e; (iii) Conselho Consultivo, constituído por até três membros para cada
entreposto/unidade operacional, com mandatos de quatro anos. Além desses Conselhos tem-se
a Diretoria Executiva, composta pelo presidente e vice-presidente executivo, e as
Superintendências (Administrativo e Financeiro, Negócios, Concessionárias, Relação com o
Cooperado e Operações).
3.1 Unidade de Análise
A unidade de análise do estudo de caso é a terceirização dos processos contábeis fiscais,
societários e alguns processos gerenciais, uma vez que, a Cooperativa tem contrato de
terceirizações em outras atividades operacionais e administrativas. No que se refere à
contabilidade, a Cooperativa terceiriza tanto os processos contábeis fiscais, societários quanto
gerenciais, quando as tarefas são operacionais e rotineiras. A consolidação contábil-fiscal,
societário e gerencial é considerada um processo estratégico sendo realizado internamente. Por
isto, entende-se que seu modelo de terceirização contábil é híbrido.
Ao todo, a Cooperativa tem seis empresas terceirizadas que atuam nos processos
contábeis fiscal-societário e uma empresa terceirizada que atua na contabilidade gerencial,
realizando processos de custeio, precificação e orçamento. Entre as empresas terceirizadas da
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contabilidade fiscal-societária cinco ficam na cidade onde situa a sede da Cooperativa e uma
situa-se em uma cidade há 100 quilômetros da sede. Destas empresas, exceto esta última com
sede em outra localidade, todos os seus sócios gestores foram, antes do contrato de
terceirização, funcionários da Cooperativa.
Esta pesquisa ficou delimitada a três empresas terceirizadas dos processos contábeis
fiscal-societário. A Empresa Terceirizada 1 (ET1) foi a primeira terceirizada contábil da
Cooperativa, desde 2009. Devido aos processos contábeis que realiza é a única que compartilha
o sistema de informação contábil da Cooperativa porque está relacionada com as unidades
(entrepostos) da Cooperativa. As demais terceirizadas usam sistemas de informações próprios
ou concedidos por franqueadores que a Cooperativa representa. A Empresa Terceirizada 2
(ET2) presta serviços contábeis relativos à atividade de transportes que a Cooperativa realiza,
o qual tem sistema de informação específico para isto. A Empresa Terceirizada 3 (ET3) presta
serviços contábeis para o segmento de máquinas e implementos agrícolas, cujo sistema de
informação é cedido pela franqueadora que a Cooperativa representa.
A Cooperativa faz toda a gestão com os terceirizados, define o modelo de contrato e
revisa-o sempre que necessário. Os contratos são renovados anualmente. As empresas que
prestam serviços terceirizados tem acesso ao código de ética da Cooperativa. Ainda, os
terceirizados são escolhidos pelo know-how que possuem sobre as práticas contábeis e atividade
cooperativista bem como pela confiança na prestação do serviço. Para a Cooperativa a
confiança está em sua base institucional e de governança corporativa, pois advém dos princípios
do cooperativismo. O modelo de Governança Corporativa atual foi implementado em 2014,
quando profissionalizou a gestão e ampliou a transparência. As empresas terceirizadas estão no
âmbito da Superintendência Administrativo e Financeiro.
3.2 Método de Coleta de Dados
A coleta de dados da pesquisa caracterizou-se pela combinação dos métodos de
entrevistas semiestruturadas, documentos e diário de campo (Yin, 2015) durante os meses de
janeiro a março de 2020.
As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os colaboradores da cooperativa
(EC), gestores das empresas terceirizadas (ET) e o superintendente administrativo e financeiro
(ES) da cooperativa, totalizando 09 entrevistados (Tabela 2).
Tabela 2
Detalhamentos das entrevistas realizadas
Entrevistado

Função

EC1
Auditoria Interna
EC2
Supervisão Contábil
EC3
Analista Tributário
EC4
Coordenação Contábil
ET5
Gestor da Terceirizada 1
ET6
Gestor da Terceirizada 1
ET7
Gestor da Terceirizada 2
ET8
Gestor da Terceirizada 3
ES9
Superintendência Adm. e Finan.
*Na data da entrevista
Fonte: Autores (2020)

Tempo de
Relacionamento*

Local de
Realização da
entrevista
20/01/2020 - (20m, 12s)
Na empresa
Data e duração da
entrevista

30 anos
8 meses
9 anos
9 anos

04/02/2020 - (67m, 16s)

Na empresa

06/02/2020 - (54m, 3s)

Na empresa

11 anos

20/01/2020 - (52m, 7s)

Na empresa

10 anos
> 2 anos
26 amos

05/03/2020 - (26m, 20s)
17/03/2020 - (15m, 26s)
31/03/2020 - (41m, 23s)

Na empresa
WhatsApp
Skype

Os entrevistados EC e ET foram selecionados por estarem diretamente envolvidos com
os processos contábeis da cooperativa e indicados pela Superintendência Administrativa e
Financeira. Esta Superintendência também sugeriu que as entrevistas com EC3 e EC4 bem
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como com ET5 e ET6 fossem realizadas em conjunto devido a disponibilidade de horários e
por trabalharem juntos no setor ou na empresa terceirizada. O entrevistado ES está diretamente
envolvido com a gestão da área contábil e financeira da cooperativa.
Para realização das entrevistas foi elaborado um roteiro considerando a caracterização
dos respondentes e os pressupostos da TCT. O roteiro de entrevistas é composto por perguntas
sociodemográficas (identificação, função, escolaridade, tempo de trabalho), trajetória do
entrevistado na área contábil e relacionadas a terceirização (trajetória, benefícios e fatores
críticos). Do total de entrevistas sete foram realizadas nas dependências da cooperativa, uma
foi realizada via WhatsApp e outra via Skype, em função da disponibilidade dos entrevistados.
As entrevistas foram gravadas em áudio com autorização prévia de cada entrevistado.
Além disto, para obtenção e registro do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos
participantes o procedimento adotado foi a leitura prévia do termo antes do início da entrevista,
bem como, a solicitação do consentimento, declarado de forma verbal de cada um deles. Tal
procedimento foi gravado em áudio. Após as entrevistas estas foram transcritas de modo direto
ou literal.
Durante as entrevistas realizadas na cooperativa, houve acesso as instalações da empresa
o que permitiu formar observações, de características relacionadas ao fenômeno e da percepção
dos envolvidos, que foram registradas no diário de campo (DC) e complementaram os dados
das entrevistas. Também foram obtidos alguns documentos (Relatório da Administração - RA
e Contratos de Terceirização - CT) cujos dados serviram para confirmar alguns dados obtidas
nas entrevistas.
4 ANÁLISE DOS DADOS
Os dados desta pesquisa foram tratados seguindo os pressupostos da análise de conteúdo
de Bardin (2016) que consiste em um conjunto de procedimentos que visa sistematizar e
descrever o conteúdo de comunicações. Assim, nesta pesquisa foram consideradas as seguintes
etapas para efetuar a análise de conteúdo: i) pré-análise: leitura das entrevistas transcritas; ii)
exploração do material: categorização e codificação (Tabela 3); e iii) tratamento dos resultados:
analisados e interpretados com base na literatura (seção 2).
Tabela 3
Categorização para análises
Classe
Grupo
Terceirização
dos
Processos
Contábeis

Trajetória

GIC
Incerteza

Teoria dos
Custos de
Transação
(TCT)

Especificidade
de Ativos
Frequências

Categoria
Decisão
Seleção
Gestão de contrato
Processos
Estrutura
Relacionamento
Racionalidade limitada
Oportunismo
Localização; especificidade física (tangíveis);
ativos humanos; ativos dedicados; marca;
temporal
Periodicidade (diário, semanal, mensal)
Tamanho (volume)

Autor(es)
Krell (2007; 2016)
Krell (2007; 2016)
Krell (2007; 2016)
Oliveira (2019)
Oliveira (2019)
Oliveira (2019)
Asatiani et al (2019);
Everaert et al. (2010);
Kamyabi & Devi (2011a,
2011b); Greenberg et al.
(2008); Tto et al. (2017);
Williamson (1981; 1985)

Fonte: Autores (2020).

Foi realizada a triangulação de fontes de dados o que contribui para a confiabilidade da
pesquisa (Yin, 2015). Neste sentido, cabe destacar que a pesquisa documental deu apoio para
entender os dados advindos das entrevistas e das observações registradas no diário de campo,
porém os textos dos documentos (RA e CTs) foram omitidos para resguardar a
confidencialidade da cooperativa e dos terceirizados.
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4.1 Trajetória da Terceirização
Esta seção apresenta a trajetória de terceirização dos processos contábeis da cooperativa
estudada quanto à decisão de terceirizar, da seleção dos prestadores de serviços e gestão de
contrato.
4.1.1 Decisão da Terceirização
A terceirização dos processos contábeis não foi o primeiro a ser realizado na
Cooperativa. A experiência de terceirizar processos foi vivenciada por outras áreas da
cooperativa como a de Tecnologia da Informação (TI), terceirizada por completo em 2003, o
que também influenciou a decisão de terceirização dos processos contábeis (ES9). Além disto,
a compreensão de que os processos contábeis terceirizados não faziam parte do core business
da Cooperativa foi determinante, conforme ES9. Para o ES9 a experiência advinda da
terceirização da TI proporcionou que a cooperativa vislumbrasse novas possibilidades de
terceirização, a fim de que a “cooperativa pudesse focar em suas atividades fortes, em seus
processos específicos, ou seja, a gente queria colocar todo nosso esforço, a nossa força nos
negócios da cooperativa”. Nesse foco, ES9 ainda afirmou que a cooperativa queria focar em
seu core business, sendo assim, as atividades acessórias poderiam ser realizadas por
especialistas, ou seja, “por alguém que pudesse ter uma performance melhor e com custo
menor”.
Dado as experiências de terceirização da cooperativa, a partir de 2007, a entidade passou
a buscar modelos de serviços compartilhados na área contábil. Neste ano também, ES9 relatou
que houve um alinhamento de ideia entre as áreas da cooperativa - contábil, administrativa,
financeira, entre outras áreas - a fim de desenhar o melhor modelo a ser aplicado, considerando
as necessidades internas da cooperativa. O entrevistado afirma que naquele momento o “foco
era especificamente os processos contábeis, o que a gente fez foi buscar uma maneira de tirar
de dentro da cooperativa a realização deste trabalho, desses serviços, a execução desses
processos e que alguém pudesse garantir para a gente um nível de serviço que fosse
satisfatório”. É válido ressaltar, que um dos fatores determinantes neste período foi a decisão
da cooperativa em optar pela utilização do seu sistema ERP (Enterprise Resource Planning)
por seus terceirizados. Para EC1 e ES9 essa decisão foi assertiva, e contribuiu para o avanço da
terceirização dos processos contábeis no decorrer do tempo.
4.1.2 Seleção do Prestador de Serviço
A partir do mapeamento realizado e dos processos internos implementados, o ES9
ressalta que novos desafios surgiram, dentre eles a definição de um prestador de serviço. O
primeiro desafio foi identificar internamente, em sua equipe contábil, quais indivíduos estariam
aptos a serem empreendedores na área contábil. Essa decisão de olhar internamente foi
necessária, haja vista, não ter encontrado no mercado serviços compartilhados da área contábil
que fosse compatível às ideias da Cooperativa. O entrevistado ressalta que no início do processo
de terceirização da contabilidade da cooperativa o acompanhamento foi mais próximo, pois na
sua compreensão, foi necessário apoio aos envolvidos durante os dois primeiros anos, para que
pudessem obter segurança e terem autonomia.
Para o ET5 na área contábil “só se consumou mesmo pelo processo que ela
[Cooperativa] foi criando, de ajustar a contabilidade para calendários, mapear todo o processo
de rotinas e serviços que a gente tinha que fazer internamente”. ET6, também terceirizado e excolaborador, reforça esse aspecto dizendo que a cooperativa “mapeou os processos contábeis,
estabeleceu os processos e quem os fazem, como fazem, e quando fazem, e quando que será a
entrega. Esse é o mais importante, quando tem que entregar isso [a contabilidade]”. Pelos
relatos percebe-se que diante da decisão de terceirizar os processos contábeis, os colaboradores
envolvidos com tais processos tinham o conhecimento necessário e, uma vez terceirizado para
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um prestador de serviço, perderiam seu emprego. Assim, a decisão de oferecer o serviço para
ex-colaboradores diante do contexto de focar em aspectos mais estratégicos para a Cooperativa
se fez relevante naquele momento.
4.1.3 Gestão de Contrato
Na cooperativa a gestão de contrato guarda relação com os prazos de entrega. Neste
sentido, EC1 enfatiza a clareza das informações quanto aos prazos de entrega no momento da
contratação dos terceirizados, a fim de deixar claro quais são as expectativas que a cooperativa
tem sobre o serviço bem como sobre a qualidade das informações a serem prestadas. Ainda
com relação aos prazos EC1, EC2, EC3, EC4, ET5, ET6, ET7 e ET8 declararam ciência do
contrato e que o seu não cumprimento pode acarretar problemas na relação estabelecida.
Nota-se que os terceirizados que são ex-funcionários da Cooperativa tem maior
estreitamento relacional com esta pois se sentem parte desta, embora não prestem serviço
exclusivamente para a Cooperativa, tendo outros clientes que vieram a partir do seu primeiro
cliente, a Cooperativa. O terceirizado que não tem essa relação histórica com a Cooperativa tem
uma compreensão diferente da sua relação com ela como destacou ET8 “(...) o processo que
nos incentivou a fazer a terceirização contábil (...) questão de posicionamento no mercado (...)
ter a Cooperativa como nossa parceira, no intuito de nos gerar demandas de outros trabalhos e
nos indicar alguns clientes (...)”.
Com essa fala do ET8 entende-se que a empresa terceirizada que ele representa tem uma
relação contratual de estratégia mercadológica com Cooperativa. Isto é, prestar serviços
contábeis para a Cooperativa pode gerar novos contratos e novos clientes. Destaca-se que a
prestação de serviço que realiza na área contábil foi uma oportunidade decorrente de contratos
de serviços de consultoria empresarial firmados anteriormente.
Uma expressão que foi recorrente nas entrevistas é a confiança. Neste sentido, EC1
destacou que “(...) sente na relação de serviço que a confiança e a parceria são as palavras
chaves.” EC2 comentou que “(...) realmente tem um contrato, o contrato é como se fosse uma
parte acessória, o que rege mesmo é a confiança e os acordos.” (EC2). Nas palavras de EC4
“(...) confiança que vai entregar tudo certo, que eles vão entregar no prazo, que eles vão
encontrar a melhor maneira de fazer o serviço (...)”. Para esses entrevistados, a confiança é o
que prevalece nos contratos, logo na entrega dos processos contábeis aos terceirizados e, destes
a confiança na qualidade dos serviços prestados, de estão fazendo o seu melhor, corroborando
com Kamyabi e Devi (2011a, 2011b) no contexto de pequenas e médias empresas não
brasileiras.
4.2 Governança da Informação Contábil (GIC)
Ao considerar a estrutura de GC da Cooperativa, tendo suporte da GI (Faria et al., 2017)
foi possível identificar evidências de mecanismos da GIC (Oliveira, 2019) evidenciados na
Figura 1. Assim, a partir dos 43 mecanismos de GIC, de Oliveira (2019), foram identificados
27 deles como aplicáveis na gestão da terceirização de processos contábeis (Tabelas 5, 6 e 7).
Tabela 5
Exemplos de evidências dos mecanismos de processo de GIC
PROCESSO
Mecanismos
Evidências
a contabilidade é o “(...) alicerce dos negócios (...) acompanhamento de resultado,
Alinhamento
direcionamento, apoio em planejamento estratégico, entendimento sobre o resultado,
Estratégico da
sobre o patrimônio (...)”. (ET8)
Contabilidade ao
(...) a gente ajuda [a diretoria] com estratégias, [a diretoria] entenderem os números (...)”.
Negócio
(EC4)
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Planejamento da
Informação
Contábil
Mix de indicadores
e métricas de
desempenho da
Contabilidade
Princípios e padrões
contábeis, normas
técnicas de
Contabilidade

Soluções internas
(conjunto de
práticas)

Gestão,
monitoramento e
formalização de
processos contábeis

Processos de
avaliação contábil,
e metodologia de
análise

Processos de
auditoria contábil

Gestão de projetos
contábeis

Tais aspectos estão evidenciados nos CTs.
“Então tudo passa por aqui, operacional é claro, a parte ali da tomada de decisão, o que
a gente vai fazer, como nós vamos fazer, definição de prazo, definição de estratégia tudo
passa pelo nosso departamento” (EC2).
Quadros e TVs que mostram os indicadores das áreas (DC).
(...) “desde que a gente trouxe para as normas de qualidade, começamos lá com o
planejamento estratégico e depois com as certificações de ISO, nós fomos criando um
modelo na cooperativa de procedimentos e de processos, de documentação dos nossos
processos e isso fez com que a gente fosse estabelecendo indicadores de performance
para cada um dos nossos processos, para cada um dos nossos” (...) (ES9).
Realização de auditoria contábil interna e externa que visa assegurar que princípios,
padrões e normas técnicas de contabilidade estão sendo seguidos (CTs, RA).
“(...) tem a contabilidade muito bem dividida em três: societário, gerencial e fiscal (...)
Então esta parte aqui (...) é claro que a gente gera uma informação histórica, ou seja o
que eles fazem a gente coloca no papel, traduzimos no papel em forma de números né,
mas a gente ajuda eles com estratégias, eles entenderem os números, talvez em algumas
decisões de qual a melhor hora de determinado produto ter um preço diferenciado, tudo
isso passa hoje pela contabilidade dentro ali desta parte gerencial da contabilidade (...)
Então hoje internamente, a gente fala da contabilidade gerencial, mas externamente eles
veem a importância da contabilidade societária para a gente demonstrar as informações
para as demais empresas. É… e o fiscal é claro ajuda muito na estratégia (...)” (EC4).
Tais aspectos estão evidenciados nos CTs.
“Desafio foi sim de internamente acompanhar os nossos processos a distância, olhando
aquele que é estratégico, garantindo que as obrigações legais fossem cumpridas,
garantindo que as obrigações gerenciais e estratégicas da cooperativa também fossem
acontecendo e a gente foi com o passar do tempo melhorando e ajustando isso” (ES9).
“(...) ajustar a contabilidade para calendários, mapear todo o processo de rotinas e
serviços que a gente tinha que fazer internamente, que o balanço possa ser entregue (...)”
(ET5).
“(...) a cooperativa mapeou esses processos, estabeleceu o processo quem faz, como faz,
quando faz e quando que entrega. Esse é o mais importante, quando tem que entregar
isso” (ET6).
“(...) aqui também fica toda uma parte de conferência e análise depois que o escritório
de contabilidade terceiro fecha a contabilidade, a gente pega os balancetes faz análise
dos balancetes, verifica se as movimentações estão corretas, questiona o escritório caso
algum saldo esteja divergente, ou se a gente vê alguma movimentação atípica ou até
mesmo as demais áreas (...)” (EC4).
Contemplados nos CTs e RA.
“(...) gente tem auditoria externa, quando a auditoria externa vem, a gente vê com a
auditoria externa como que vai ser os prazos, como que vai ser o fechamento, o que cada,
quando a gente vai entregar, e a gente alinha isso com os terceiros, algumas rotinas de
auditoria, principalmente comprovação. Documentação são os terceiros que fazem e a
gente vai alinhando os prazos com o terceiro” (EC4).
“A nossa auditoria por exemplo, a auditoria interna, (...) nós temos um modelo tanto na
auditoria como no jurídico e em outras áreas, onde a gente tem prestadores de serviço
que contribuem de maneira profissional para que a gente obtenha os resultados que a
gente precisa no dia a dia da cooperativa” (ES9).
"(...) a gente tem um projeto interno para buscar isso de dizer o quão importante e tentar
que as pessoas entendam que em todas as reuniões e projetos (...) porque a contabilidade
tem que estar lá (...) então tem um projeto interno que a gente está colocando exatamente
para isso, para que passe essa visão para os demais usuários. Então hoje tem essa
preocupação de que a gente sempre participa, se envolva, e que eles percebam o nosso
papel(...)” (EC3).
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“(...) a gente sabe da importância dela para todas as linhas de desafios, quer seja para
crescer, seja para criar negócio, seja para atender a parte legal, seja para prestação de
contas, para ajudar nos indicadores estratégicos, para definir um rumo para estratégia,
para a rentabilidade, em relação ao crescimento, base para geração de base de dados
financeiros (...) somos a base no qual a gente fornece para as áreas, todos os indicadores
para se formar as suas metas, da área estratégica (...) (EC1).
“Nós fazemos essa análise dos números, olhando o negócio, como esse custo tá se
Monitoramento de
comportando em relação ao nosso negócio e o gestor tem que fazer análise de como ele
custos e acordos
tá recebendo esse serviço do prestador de serviço dele” (ES9).
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Com as evidências dos mecanismos de processos infere-se a busca de melhor gestão da
informação contábil da cooperativa tendo em vista a tomada de decisões (Oliveira, 2019).
Tabela 6
Exemplos de evidências dos mecanismos de estrutura de GIC
ESTRUTURA
Mecanismos
Evidências
“Hoje é um instrumento de gestão forte. Nós temos um processo estratégico de
governança, um processo de negócio. Todos os processos que requerem uma visão
Definição de políticas
contábil utilizam da contabilidade, por isso que a gente é tão rigoroso nessa questão
de Governança da
da qualidade do trabalho, do prazo, porque se toma decisão hoje com base na
Informação e
contabilidade” (EC1).
supervisão
“(...) a partir de alterações no nosso estatuto, a gente elegeu um conselho no modelo
compartilhada
diferente, contratamos uma diretoria executiva, adotamos aqui sim os modelos de
governança do IBGC” (ES9).
Responsabilidade
“(...) as regras do sistema são todas da cooperativa, faz parte da estratégia das áreas
quanto à propriedade
internas aqui. Cuidar da estratégia de cada um desses processos, então as regras de
de dados e informação, usuários, as regras de uso de sistema, as regras de atualização de informação nos
e privacidade
bancos de dados, isso tudo é da cooperativa” (ES9).
Contabilidade participa “Então hoje (...) nós fazemos o que chamamos de DRE Gerencial e, essa DRE
das tomadas de
Gerencial é um norte que a empresa tem para definição de resultados, para definição
decisões da empresa
de estratégia, definição de qual caminho que quer seguir (...) (EC4).
“(...) a contabilidade é o coração (...) se a contabilidade não participar da reunião (...)
Influência associada a
não vai rolar, não vai acontecer.” (EC3)
posição hierárquica da
“(...) Então a gente vive um cenário dentro da cooperativa, é um cenário onde a
contabilidade na
contabilidade é muito forte dentro da cooperativa por quê, ela usa muito essa parte
empresa
Contábil no dia a dia das decisões dela” (ET5).
“(...) os números né, todos os números para formação de custos e outras coisas, são
sempre estudados com critérios, estudados com cuidado, porque qualquer variação
Conhecimento contábil desse curso é questionada. Eu tenho situação da gente não ter observado talvez o
nos altos níveis de
fechamento de um dos custos. E na hora que isso bateu lá na diretoria, a diretoria
gestão
ligou para central, olha isso aqui tá errado, olha que tá errado. Então a base deles em
cima desses números, das decisões deles é uma coisa muito séria que a gente tem que
tratar” (ET6).
“criação do Comitê de Compliance, pensando em garantir que as regras do Código
de Ética e Conduta sejam referência para o processo de gestão da cooperativa, e que
Formalização de
possam ser respeitados no dia a dia de trabalho de cada colaborador. O comitê é
comitês e conselhos
formado por uma equipe multidisciplinar, contemplando representantes das áreas
Jurídica, TI, Gestão, Auditoria, Gestão de Pessoas, Financeiro e Unidades
Operacionais” (RA).
“Hoje a gente tem uma negociação de contratos, que cada área faz a sua negociação
Grupos de trabalhos
(...) então a área contábil negocia contratos de contabilidade, a área de RH negocia
com representante de
os contratos de RH, área de TI e as outras áreas que são terceirizadas, as áreas
áreas distintas da
financeiras também negociam seus contratos. Isso fez com que a gente pudesse
Contabilidade
garantir um nível de serviço e poder adequar os nossos custos” (ES9).
Fonte: Dados da pesquisa (2020).
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Diante das evidências relacionadas entende-se que os mecanismos de estrutura da GIC
corroboram com a definição de papéis e responsabilidades, auxiliando na prestação de contas
dos responsáveis da contabilidade, caracterizando o profissionalismo da cooperativa. Além
disso, percebe-se as ligações entre as funções do negócio e gerenciamento da TI quanto a
tomada de decisões. Há comitês, conselhos e outras estruturas formais institucionalizados
(Oliveira, 2019).
Tabela 7
Exemplos de evidências dos mecanismos de relacionamento de GIC
RELACIONAMENTO
Mecanismos
Evidências
(...) Então esta parte aqui, todo mundo vê a contabilidade neste sentido, uma geradora
Participação mútua
de informação para tomada decisão (...) se você perguntar para qualquer um: ah o
entre a Contabilidade e que a contabilidade o que ela gera? É gerencial, de uma forma mais simples de falar,
o restante da empresa
é nesta linha gerencial tem todas as informações que eles precisam para a tomada de
decisões ali por cada unidade de negócio” (...) (EC4)
(...) a gente fez o primeiro workshop Contábil, no ano passado em junho com as
Participação mútua
unidades, trazendo vários temas, corriqueiros do dia a dia de problema, de
entre a TI e a
orientações operacionais e dificuldade, e esclarecimentos sobre isso também. A gente
Contabilidade
começou a dizer isso assim isso impacta lá no final. Tem uma relação com o Contábil,
mas então o que está por trás disso? nesse caso, ah isso envolve a TI (...)” (EC3).
“(...) todo mundo vê a contabilidade neste sentido, uma geradora de informação para
tomada decisão, é claro que a gente gera uma informação histórica, ou seja, o que
Envolvimento dos
principais stakeholders, eles fazem a gente coloca no papel, traduzimos no papel em forma de números né,
mas a gente ajuda eles com estratégias, eles entenderem os números (...) tudo isso
da alta administração,
passa hoje pela contabilidade dentro ali desta parte gerencial da contabilidade. e essa
da alta gerência e dos
é a visão que as pessoas têm da contabilidade (...) hoje né a gente trabalha muito
executivos
centralizando a tomada próximo da Superintendência e da Diretoria, porque hoje a contabilidade societária
para a cooperativa ela é importante para distribuições das sobras da Cooperativa, a
de decisão
Cooperativa divulga suas demonstrações Contábeis (...) (EC4)”.

Visão articulada do
papel da Contabilidade
na empresa

Ética e cultura de
compliance

Gestão do
conhecimento contábil

Rotação e
intercomunicação de
atividades/tarefas
desenvolvimento de
pessoal da

“(...) na verdade a gente tem que entender de comercial, financeiro, tem que entender
um pouquinho de cada área aqui dentro, porque ali o que a gente faz envolve todas
as áreas hoje, todo mundo recorre ao fiscal, ao contábil hoje. Então tem que entender
um pouquinho de cada um” (EC3).
“(...) o que nós precisamos como profissionais e nós vamos entender melhor e cada
vez mais a gente tem um projeto interno para buscar isso de dizer o quão importante
e tentar que as pessoas entendam que em todas as reuniões e projetos, que
aparentemente não tem nada a ver com ela né, vai lançar produto, por que a
contabilidade tem que estar lá? (EC2).
“(...) muitas ferramentas de compliance muito fortes, a própria auditoria interna,
então, externa, isso, auditoria externa de primeira linha que busca as melhores
práticas a gente tem que se adequar a elas né, então se você não fizer este movimento
de compliance você não atende os objetivos da organização, naturalmente” (EC1).
(...) a atualização para nós é uma rotina como qualquer outra (...), então a gente tem
pessoas que acompanham os assuntos, são pessoas externas e a gente tem apoio da
Organização das Cooperativas (...), que nos antecipa, nos dá muito treinamento, tem
contribuição para esse escopo e eles nos atualizam atualmente do que é relevante.
Nós temos Fórum de contadores de cooperativas, onde a gente discuti as mudanças
de legislação. Então, a gente tem um apoio da organização é um setor muito bom (...)
E também nós temos as próprias consultorias, que a gente tem trabalhos específicos
que a medida que elas vão se deparando com novidades, até por uma relação de
parceria e também nos mandam comunicados relevantes que elas fazem, que possa
nos afetar (EC1).
(...) tem o projeto interno dos trainees de agrônomos, a nossa área é chamada lá para
apresentar alguma coisa (...) a gente falou de fechamento Contábil, ou seja, o que ele
participa lá que envolve o contábil, para que retorne um produto para ele que é o
gerencial, a apuração de resultado para aquela unidade, ele olhar o orçado e realizado
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contabilidade em áreas
distintas com metas
pré-estabelecidas
Desenvolvimento de
liderança na
Contabilidade

Definição de políticas
de comunicação da
Contabilidade com as
demais áreas

para que estimulem como que ele tá, aí nós descrevemos o processo como tem que
ter um calendário de prazo” (EC3).
“(...) eu estava começando a assumir o primeiro degrau de liderança e me ajudou
muito com a empatia, com o relacionamento, comunicação (EC1).
“(...) a gente percebeu isso que a gente precisava se vender mais, participar, estar
mais próximos, então tem um projeto interno que a gente está colocando exatamente
para isso, para que passe essa visão para os demais usuários. Então hoje tem essa
preocupação de que a gente sempre participa, se envolve, e que eles percebam o
nosso papel” (EC2)
“(...) E a gente veio com esse trabalho bem forte para mostrar o que a gente faz, a
gente entrega, do jeito que vocês querem e da forma correta e a gente quer esse
reconhecimento também né” (EC4)
Contemplado no RA

“(...) Hoje a gente tem serviços como o canal de ética, área financeira no crédito, nos
serviços bancários, tudo isso terceirizado só com um modelo de governança, com o
modelo a gente adotando as melhores práticas, olhando para aquilo que eu falei para
vocês lá atrás do modelo do centro de serviços compartilhados fez com que a gente
pudesse também tirar o melhor desses prestadores de serviço para o nosso modelo de
governança” (ES9).
Fonte: Dados da pesquisa (2020).
Sistema de
Comunicação
corporativa

Com a identificação de tais mecanismos de relacionamento entende-se que requer
práticas para promover a interação entre as pessoas envolvidas com o processo, bem como o
desenvolvimento e a comunicação. Ainda, a presença dos mecanismos de GIC na terceirização
dos processos contábeis da cooperativa servem de diretrizes para o controle da informação
contábil na organização (Oliveira, 2019), podendo contribuir para o aprimoramento da GC que,
por sua vez, tem relação com a ocorrência dos custos de transação (Williamson, 1985, 1991).
A estrutura de governança adequada em termos de relacionamento com os terceirizados
proporciona economia nos custos de transação (Williamson, 1985, 1991).
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PELA PERSPECTIVA DOS CUSTOS DE
TRANSAÇÃO
Na seção anterior foram apresentados os aspectos da trajetória da terceirização dos
processos contábeis na cooperativa e a GIC neste contexto. Nesta seção discute esses resultados
sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação. Assim, na Tabela 8 são evidenciados os
custos de transações envolvidos na terceirização dos processos contábeis da cooperativa e
alguns exemplos dos mecanismos de GIC, conforme Oliveira (2019) sobre processo, estrutura
e relacionamentos.
Tabela 8
Custos de transação e mecanismos da GIC
Custos de Transação
Mecanismos da GIC
 Todos os mecanismos de Processo
 Definição de políticas de Governança da Informação e supervisão
compartilhada
 Responsabilidade quanto à propriedade de dados e informação, e privacidade
Incerteza
 Formalização de comitês e conselhos
 Grupos de trabalhos com representante de áreas distintas da Contabilidade
 Ética e cultura de compliance
 Definição de políticas de comunicação da Contabilidade com as demais áreas
 Sistema de Comunicação corporativa
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Planejamento da Informação Contábil
Mix de indicadores e métricas de desempenho da Contabilidade
Definição de políticas de Governança da Informação e supervisão
compartilhada
 Responsabilidade quanto à propriedade de dados e informação, e privacidade
Especificidade de
 Monitoramento de custos e acordos
ativos humanos
 Definição de políticas de Governança da Informação e supervisão
compartilhada
 Responsabilidade quanto à propriedade de dados e informação, e privacidade
 Formalização de comitês e conselhos
 Grupos de trabalhos com representante de áreas distintas da Contabilidade
 Gestão do conhecimento contábil
 Planejamento da Informação Contábil
 Mix de indicadores e métricas de desempenho da Contabilidade
 Monitoramento de custos e acordos
Frequência
 Responsabilidade quanto à propriedade de dados e informação, e privacidade
 Definição de políticas de Governança da Informação e supervisão
compartilhada
Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Entende-se que a estratégia de terceirizar processos contábeis na cooperativa está na
decisão de terceirizar tarefas rotineiras, buscando melhor desempenho da organização. Isto
caracteriza uma estrutura híbrida de GIC, protegida por regras contratuais (Williamson, 1996).
As tarefas rotineiras da cooperativa caracterizam transações em que estão presentes os custos
de incerteza, especificidade do ativo e frequência, como também envolvem a racionalidade
limitada e o oportunismo.
Quanto a incerteza ambiental e comportamental percebe-se que tais custos foram
amenizados pelos recursos tecnológicos disponíveis na cooperativa e pelos terceirizados, uma
vez que possui apoio de tecnologias da informação, como o ERP da cooperativa compartilhado
com o terceirizados, de modo que a cooperativa mantém o controle dos dados. O conhecimento
da cooperativa pelo terceirizado foi preservado pois ela buscou contratar ex-funcionários com
“tempo de casa” e que conheçam a cultura da organização, diminuindo o custo da transferência
desse conhecimento que é tida como difícil. No entanto, a racionalidade limitada se faz presente
em função de contingências transacionais que não podem ser previstas e requerem um contrato
completo, o qual é considerado como difícil de ser obtido (Greenberg et al., 2008). Assim, há
incerteza na relação mesmo se contrato prevê possíveis valores de reembolso em situações
extras que a contratada venha a executar.
Sabe-se que o desempenho da parceria será maximizado quando o comportamento
oportunista na especificidade do ativo é reduzido (Danjuma et al., 2017). Entende-se que
especificidade do ativo na cooperativa é baixa e as transações ligeiramente frequentes razão
para serem terceirizadas (Kamyabi & Devi, 2011b). No entanto, apesar de buscar proteção por
regras contratuais, em função da racionalidade limitada tanto da cooperativa quanto dos
terceirizados e da incerteza, os contratos estão sempre incompletos (Everaert et al., 2008).
A terceirização é favorável para transações com baixa especificidade de ativos, no caso
da cooperativa, especificidade de ativos humanos. O que foi terceirizado foram tarefas
rotineiras da área contábil que demandavam muitos funcionários e acompanhamento frequente
de possíveis alterações nas legislações pertinentes ao segmento, ou seja, conhecimento
específico. Neste sentido, apesar do mercado oferecer diversos fornecedores de serviços
contábeis, em função do que a cooperativa representa no rol de clientes dos terceirizados, foi
possível perceber que fornecedores advindos da própria cooperativa (ex colaboradores) não têm
motivação para se comportar de forma oportunista, o que ameniza a racionalidade limitada
(Greenberg et al., 2008).

16

Com isto, o estudo revelou que os contratos formais desempenham um papel importante
na cooperativa e que há confiança entre cooperativa e terceirizados e vice-versa, porém os
mecanismos formais de controle não foram reduzidos, foram aperfeiçoados no decorrer do
período.
Nesse sentido, a redução de custos de transação relacionado a especificidade de ativo
humano compensa a existência de custos de incerteza e de frequência, mesmo considerando os
custos de monitoramento dos contratos e os riscos inerentes. Conforme ponderou EC1 “(...)
“Mas isso é um risco que tem com qualquer outra terceira, quando você tem um parceiro forte,
então quais são os cuidados que a gente já tem. A gente já tem um plano B. Então tudo isso faz
sentido, é aquele negócio da gestão do risco (...)”. Ainda em sua fala aborda a existência de
avaliação da validade e sustentação do modelo de terceirização e percebe-se que a
reinternalização também não é descartada, caso se apresentar necessária e mais viável.
Os custos de transação envolvidos na terceirização de processos contábeis da
cooperativa corroboram com os custos apresentados em estudos anteriores, como Tto et al.
(2017) e Asiatini et al., 2017 quanto à incerteza e Everaert et al. (2008), Kamyabi e Devi (2011a)
quanto à confiança, evidenciada com recorrência nos comentários dos entrevistados. Também
corroboraram com os estudos de Asiatini et al. (2017), Everaert et al. (2008), Kamyabi e Devi
(2011a) em relação a especificidade de ativos humanos e frequência.
Posto isto, cabe destacar que a empresa objeto do estudo, trata-se de uma organização
de grande porte e com uma estrutura de governança característica de cooperativismo o que
possibilitou a decisão mesmo com custos de manutenção do contrato. Além disto, a própria
estrutura de TI se torna um diferencial para a decisão, pois a cooperativa está no controle dos
dados e a consolidação contábil, fiscal, societário e gerencial ficou sob responsabilidade da
contabilidade interna e não foi terceirizada em função de sua natureza estratégica. Assim sendo,
o desempenho da cooperativa no decorrer do período e conforme acompanhamentos realizados
pelos envolvidos apresentou-se satisfatório considerando o crescimento e os resultados da
cooperativa (RA), corroborando com o estudo de Everaert et al. (2008) de que a estrutura de
governança pode ter reflexo no desempenho e sobrevivência da empresa.
Por fim, é possível entender que a terceirização de processos contábeis em empresas de
grande porte, mesmo que de tarefas rotineiras, necessita de resguardo de uma estrutura de TI e
de GC. A GIC mostrou-se como valor agregado e que pode ser incorporada na estrutura de GC
da cooperativa.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A terceirização de processos contábeis caracteriza-se como uma estratégia
organizacional tendo em vista melhorar seu desempenho. Com isto, o objetivo desta pesquisa
foi analisar foi analisar a trajetória de terceirização dos processos contábeis (outsourcing
accounting) contemplando os custos de transação, na perspectiva da Teoria dos Custos de
Transação, e os mecanismos de governança da informação contábil em uma cooperativa
agroindustrial brasileira de grande porte.
Os achados da pesquisa estão de acordo com os estudos anteriores quanto à economia
de custos de incerteza, especificidade de ativos humanos e frequência. Porém esta pesquisa
focou em uma cooperativa de grande porte, diferentemente dos estudos anteriores que foram
realizados em pequenas e médias empresas.
Os principais achados mostraram que os custos de transação influenciaram na decisão
de terceirizar as tarefas contábeis rotineiras e manter as tarefas contábeis não rotineiras
internalizadas caracterizando a estrutura híbrida de terceirização dos processos contábeis. Neste
aspecto, a GIC serviu de base para entender o processo considerando as prioridades
estabelecidas e como seriam geridos os dados e informações, além de facilitar o entendimento
das características da cooperativa que favoreceram a terceirização. Com isto, esta pesquisa
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complementa os estudos precedentes ao capturar os mecanismos da GIC no contexto da
terceirização, uma vez que, contribuem para atender a demanda da GI e GC da cooperativa.
Quanto às limitações deste estudo destaca-se o fato do fenômeno envolver em eventos
de forma retrospectiva no tempo contando com relatos de fatos passados que podem variar e
que foram amenizados com a triangulação de fontes de dados. Sugere-se, para pesquisas futuras,
investigar o fenômeno em outras organizações de grande porte que não sejam cooperativas como
também em outras cooperativas, mesmo de diferentes portes.
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