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OBJETIVO 

Evidenciar a importancia da contabilidade no sistema de informagao 

gerencial. Que consiste num conjunto de recursos utilizados para fornecer 

informagoes oportunas e relevantes, para qualquer uso que se possa fazer dela, a 

partir de processes anteriormente definidos, valendo-se para tanto de dados 

especificos. 



INTRODUCAO 

A contabilidade tern por objetivo fornecer informa96es contabeis para que o 

usuario possa ter urn acompanhamento do patrimonio da entidade, extraindo 

informa96es economicas e financeiras que propiciem tamar decisoes racionais.' A 

contabilidade tern a necessidade de bern informar. 

Este trabalho apresenta como tema principal as informa96es contabeis nas 

tomadas de decisoes, enfoca a importancia dessas informa96es no processo 

decis6rio, procura expor o tipo de linguagem utilizada e o nivel de percep9ao de 

seus usuario acerca da realidade que ela busca transmitir, identifica, no processo de 

comunica9ao, a dificuldade que os usuarios tern para compreender, de maneira 

satisfat6ria, elementos que podem afetar as decisoes economico-financeiras a 

serem tomadas. 

As informa96es contabeis possuem algumas caracteristicas importantes que 

serao detalhadas no decorrer do trabalho, como: a gualidade da informa9ao gera.da 

pela contabilidade deve propiciar a seus usuarios base segura as decis6es e se faz 

por intermedio de cada trabalhador do papel a cumprir; a confiabilidade e o atributo 

que faz com que o usuario aceite a informa9ao e a utilize como base de decisoes; a 

compreensibilidade expoe que a informa9ao somente tera utilidade para o usuario se 

ele conseguir entende-la; a relevancia da informa9ao influencia as decisoes 

economicas dos usuarios; a informacao oportunidade e atualizada precisa estar 

disponivel para o usuario que perca a sua capacidade de influenciar decisoes e a 

acessibilidade da informacao se a obten9ao da informa9ao e dificil ou demorada, 

pode nao valera pena procura-la. 

As informa96es contabeis tern como objetivo os usuarios internos e externos, 

pouca importancia tern uma informa9ao contabil se a utilidade a que se destina e 

nula. 

A informatica, um importante instrumento que contribui para obter 

informa96es contabeis, hoje e vista e usada como uma vigorosa ferramenta de 

trabalho utilizadas pelos contabilistas, os sistema contabeis operativos e informativos 

sao grandes aliados que contribuem de forma decisiva e agilizam os trabalhos dos 

dados contabeis, permitindo assim a obten9ao da informa9ao em tempo habil para 

que se possa tamar a melhor decisao. 



RESUMO 

Esta monografia aborda assuntos sabre as informac;oes contabeis nas 

tomadas de decisoes, e quando estas sao fundamentos em base seguras tornaram

se urn importante instrumento para ser utilizado de forma 16gica e racional no 

processo decis6rio. E essencial o entendimento, a forma de comunicac;ao e a 

linguagem da informac;ao contabil. A informac;ao contabil possui caracterfsticas de 

qualidade, confiabilidade, compreensibilidade, relevancia, informac;ao oportuna, 

atualizada e acessfvel. Todas sao muito importantes e delas depende o sucesso da 

administrac;ao. Fazem uso das informac;oes contabeis os usuario internos 

(proprietaries e administradores) para controle operacional e externos (bancos, 

estados, investidores e fornecedores de bens e servic;os) para analise da situac;ao 

financeira e economica da entidade. A informatica tambem tern urn papel 

fundamental no ambiente organizacional, atraves dos sistemas operative e 

informative, que contribuem para se obter a informac;ao em urn menor espac;o de 

tempo, possibilitando a emissao de relat6rios e documentos para atender as 

necessidades de seus usuarios. A presente monografia possibilitou urn 

conhecimento mais aprofundado sabre as informac;oes contabeis nas tomadas de 

decisoes, onde pode se perceber a sua importancia e como podem influenciar as 

decisoes. Espera-se que esta pesquisa possa dar uma contribuic;ao a todos os 

leitores e pesquisadores interessado neste assunto. 

Palavras - Chave: informac;oes contabeis, usuarios, decisao. 
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1. COMUNICACAO E LINGUAGEM CONTABIL 

Ao receber informa<;6es sabre eventos ocorridos na entidade o 

contador procura interpreta-las fielmente, selecionar o conteudo de interesse 

do usuario e codificar de forma compreensfvel. A comunica<;ao e linguagem 

adotada pelo contador para transmitir a informa<;ao contabil ao gestor e urn 

fato e muito importante e que auxilia a tamar decisoes. 

1.1. Comunica<;ao Contabil 

Para que a contabilidade cumpra bern o seu papel que e bern informar, 

recomenda-se estabelecer uma comunica<;ao contabil que possibilite o 

usuario assimilar o conteudo. Segundo DIAS FILHO (2000, p. 39), 

A contabilidade nao esta conseguindo atingir um nivel de 
comunicac;ao satisfat6rio com os seus usuarios. A linguagem utilizada 
na elaborac;ao dos demonstrativos contabeis e apontada por muitos 
como uma das provaveis causas. A contabilidade precisa 
desmistificar a sua linguagem para simplificar o processo de 
comunicac;ao da empresa com os acionistas, empregados, credores, 
investidores e outras agentes igualmente interessados nas 
informac;oes contabeis. 

A comunica<;ao e fun<;ao basica da atividade contabil, procura 

identificar, mensurar e comunicar eventos que afetam o patrim6nio da 

entidade. Para DIAS FILHO (2000, p. 39), 

Embora a teoria da comunicac;ao tenha sido explorada com muito 
exito em diversos ramos do conhecimento, como na psicologia 
experimental, matematica, lingufsticas biofisica, na contabilidade ela 
ainda nao tem sido utilizada com a intensidade necessaria para elevar 
a eficiencia do seu sistema de informac;oes. 

A efich§ncia de uma mensagem e medida pela qualidade de 

informa<;6es assimilada e pelo volume de alternativas que ela permite ai 

usuario descartar. 0 entendimento das informa<;6es contabeis constitui 

requisito essencial para que as mesmas sejam utilizadas adequadamente no 

processo decis6rio. Para DIAS FILHO (2001, p. 45), 
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Num processo de comunicagao, o problema semantico diz respeito a 
distancia existente entre o significado que urn emissor pretende 
transmitir atraves de determinado c6digo e a interpretagao que o 
receptor atribui a mensagem recebida, na area contabil, a dificuldade 
de ordern semantica se manifesta quando o significado que o 
contador pretende atribuir a termos e expressoes veiculados nas 
demonstragoes contabeis se distancia daquele que realmente lhes e 
atribufdo pelos respectivos destinatarios. 

Se as informac;oes contabeis nao refletirem com fidelidade os eventos 

economicos da empresa, mesmo que o usuario consiga decodifica-las integralmente, 

nao se pode dizer que ocorreu uma comunicac;ao perfeita, ja que a realidade deixou 

de ser representada com plenitude. Conforme DIAS FILHO (2001, p. 49), 

Num sistema contabil, os eventos econ6micos sao as fontes basicas 
da informagao contabil; o contador atua como transmissor, 
observando estes eventos e codificando-os para transmitir a 
informagao atraves dos relat6rios contabeis, os quais, par sua vez, 
formam o canal basico desse tipo de cornunicagao. 

Dentre os instrumentos mais utilizados na divulgac;ao, destacam-se os 

demonstratives contabeis propriamente ditos, as notas explicativas, quadros 

suplementares, o parecer dos auditores independentes e os relat6rios da 

administrac;ao, se o usuario da informac;ao nao conseguir interpreta-la, nao se pode 

dizer que tenha ocorrido uma comunicac;ao 

Ao receber informac;6es sabre eventos economicos, o emissor deve 

interpreta-las fielmente, selecionar o conteudo de interesse do usuario e codifica-lo 

de forma compreensivel. Assim, verifica-se que a qualidade da comunicac;ao 

depende fundamentalmente da interpretac;ao humana; finalmente, a mensagem e 
recebida, decodificada e interpretada pelo administrador ou tomador de decisao, que 

figura no processo como destinatario final. Para DIAS FILHO (2001, p.49), 

E preciso considerar que nem sempre as demonstragoes contabeis 
se dirigem a urn publico especializado, podendo incluir tambem 
pessoas que possuem pouco domfnio das particularidades inerentes 
a terminologia contabil. E certo que a compreensao de informagoes 
contabeis requer algum conhecimento previa sabre atividades 
econ6micas e disposigao para examina-las cuidadosamente. 

Uma comunicac;ao significativa de dados contabeis exige, entre outras coisas, 

que os responsaveis par sua preparac;ao e aqueles que irao utiliza-los atribuam 

aproximadamente o mesmo significado para os simbolos adotados. 
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A comunicac;ao e um elemento essencial ao cumprimento das func;oes 

inerentes a contabilidade, para DIAS FILHO (2001, p.52), "a comunicac;ao pode ser 

definida como a transferencia de informac;oes de um emissor para um receptor". 

Para (Shannon apud DIAS FILHO 2001, p.52), "o emissor, como o proprio nome 

sugere, e um transformador de sinais que tem por finalidade codificar a mensagem e 

torna-la compreensivel ao destinatarios". De acordo com (Maser apud DIAS FILHO 

2001' p.52), 

0 objetivo da comunicac;ao e partilhar informac;oes, e que as mesmas 
podem ser prejudicadas por diversos fatores, tais como: a) o 
eminente nao se expressa de maneira adequada, dizendo algo 
diferente do que pretendia; b) o receptor compreende a mensagem de 
modo inapropriado, que nao se coaduna coma a intenc;ao do 
emitente; c) a mensagem recebida difere da enviada, por ter sido 
deturpada ou alterada enquanto era transportada. 
Entre os fatores que atuam sabre o emissor da mensagem, 
influenciando seu comportamento no ato comunicativo, seu objetivo, 
seus mecanismos codificadores e o conteudo das mensagens, 
destacam-se: as habilidades comunicativas; o grau de conhecimento 
que ele possui a respeito do objetivo e do processo da comunicac;ao 
e, finalmente, sua posic;ao dentro do sistema sociocultural. 

A preocupac;ao com o receptor e um principia orientador para qualquer fonte 

de comunicac;ao. Ele tern sempre de ser lembrado, quando se decide sabre cada um 

dos fatores ligados a comunicac;ao. Considerando que o receptor e o foco do 

processo de comunicac;ao, a definic;ao do conteudo de uma informac;ao deve levar 

em considerac;ao, o tipo de informac;ao que o usuario deseja encontrar, que uso fara 

dela e como o sistema de informac;ao podera ser projetado para satisfazer suas 

necessidades. 

A comunicac;ao eficiente e aquela que transporta informac;oes uteis, 

fornecendo subsidies para que o homem possa decidir com maior seguranc;a. A 

informac;ao e procurada para apoiar 0 processo de tomada de decisoes, objetivando 

solucionar problemas, alocar recursos etc. E necessaria considerar a visao do 

usuario, suas necessidades e opinioes entre outros fatores relevantes. 

Todos os elementos que compoem o processo de comunicac;ao deve ser 

considerados de forma integrada, e nunca isoladamente. Para DIAS FILHO (2000, 

p.45), 

Comprovada a existencia de problemas no processo da comunicac;ao 
contabil e identificadas as respectivas causas, e compreensfvel que 
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realmente se vislumbrem multiplas soluc;:oes. Porem, sem qualquer 
pretensao de resolver o impasse, consideramos que essa questao 
merece tratada de forma mais abrangente, a luz de uma teoria que 
possa oferecer respostas em diferentes circunstancias. 

A preocupac;ao com a linguagem contabil tende a aumentar na medida em 

que o leque de agentes interessados em informac;oes contabeis se amplia, 

passando a incorporar elementos de caracterfsticas bem diversificadas em relac;ao 

aos tradicionais. Como o progresso da tecnologia e a conseqUente diminuic;ao de 

barreiras geograticas, pode vim a surgir novas categorias de usuaries, exigindo 

assim cada vez mais aprimoramentos no processo da comunicac;ao contabil. E 

preciso considerar que o valor das informac;oes depende da capacidade que elas 

tenham de melhorar o conhecimento sabre determinada realidade, reduzindo riscos 

e incertezas, de tal maneira que seus destinatarios se sintam mais apoiados no 

processo decis6rio. 

Tao importante quando produzir a informac;ao certa e garantir que ela se torne 

compreensivel ao usuario, para que ela possa utiliza-la como instrumento de apoio 

ao processo decis6rio. 

Se a contabilidade tem por missao facilitar a tomada de decis6es, o minima 

que se pode esperar das demonstrac;oes contabeis sao informac;oes claras e 

compreensivas, a fim de que o usuario possa identificar as alternativas de ac;ao e 

selecionar a que mais afine com seus objetivos. Para (Anderson apud DIAS FILHO 

2001, p.48), "normalmente, a contabilidade atribui a palavras e frases um significado 

muito especffico e distanciado do entendimento que elas poderiam produzir numa 

conservac;ao normal". 0 usuario media das informac;6es contabeis realmente nao 

consegue compreender perfeitamente o significado de muitos termos utilizados pela 

contabilidade. Para IUDiCIBUS (1997, p.113), "e importante utilizar nas 

demonstrac;oes, uma terminologia clara e relativamente simplificada', para (Haved 

apud DIAS FILHO 2001, p.49)," termos como depreciac;ao, provisoes, Iueras 

acumulados e outros semelhantes costumam transmitir significado muito diferente da 

realidade que objetivam veicular". 

Temo como "reserva" costuma ser confundido com segregac;ao de recursos 

financeiras para reposic;ao de ativos especfficos. 
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Qualquer informac;ao e um dado incomplete, ate o instante em que o 

destinatario lhe atribua um significado como produto da observac;ao pessoal e de 

seus referenciais cognitivos. 

Esforc;os devem ser empreendidos para aumentar a compreensibilidade das 

informac;oes contabeis. Segundo IUDiCIBUS (1997, p.111 ), "os relat6rios contabeis 

nao sao capftulos de novelas empresariais que qualquer pessoa mobralizada possa 

entender, mas o resumo de um processo, de uma forma de pensar da 

contabilidade". 

A fonte produtora das informac;oes deve procurar reconhecer as necessidades 

de cada nfvel de conhecimento de usuarios e avaliar suas habilidades em interpretar 

a informac;ao adequadamente, limites e evidenciac;ao devem ser estabelecidos em 

func;ao das caracterfsticas e necessidades dos usuarios, observando-se os conceitos 

de relevancia e materialidade, para permitir uma compreensao satisfat6ria de todos 

os elementos contabeis que possam influenciar as decisoes, o importante nao e 

transmitir a maior quantidade possfvel de informac;ao, mas fornecer a informac;ao 

necessaria, de forma compreensfvel, numa relac;ao custo/beneffcio otimizada, para 

que o usuario possa alcanc;ar melhores resultados no processo decis6rio. 

2. CARACTERiSTICAS DAS INFORMACOES CONTABEIS 

A informac;ao gerada pela contabilidade serve de suporte para os gestores 

tomarem decisoes, deve atender as necessidades da administrac;ao que busca uma 

informac;ao de qualidade, confiavel, compreensfvel, relevante, oportuna, atualizada e 

acessfvel. 

2.1. Qualidade da lnformac;ao 

A qualidade serve como um instrumento de avaliac;ao para as pessoas, bem 

como para aprovac;ao ou desaprovac;ao dos produtos ou servic;os, mas seu 

entendimento nao se limita apenas um conceito, mas uma visao global do processo 

como um todo . 

A partir da decada de 90 a contabilidade vem passando par um desafio, que e a 

de gerar informac;ao de qualidade em um mundo globalizado, dinamico, e com a 

necessidade dessas informac;oes em tempo habil, na era da informac;ao mais do que 
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avaliar, a fungao da contabilidade e a de prestar informagao para o planejamento, 

controle e para a tomada de decisao. 

Dentro de uma organizagao, os administradores estao constantemente tomando 

decisoes diversas. Cabe a contabilidade estar preparada com diferentes relat6rios 

trazendo informagoes oportunas, com conteudo adequado e confiaveis 

periodicamente. 

A resolugao do CFC n. 0 785, de 28 de julho de 1995, em seu inciso 1.1.2 traz 

o seguinte: 

As informar;:oes geradas pela contabilidade devem propiciar aos seus 
usuaries base segura as suas decisoes, pela compreensao do estado 
em que encontra a Entidade, seu desempenho, sua evolur;:ao, riscos 
e oportunidades que oferece. 

A qualidade da informagao se faz par intermedio de cada trabalhador 

consciente do seu papel a cumprir, e para se obter qualidade e precise criar urn 

ambiente especial na empresa, a informagao deve atender perfeitamente as 

necessidades do receptor. De acordo com IUDiBUS, MARTINS E GELBCKE (2003, 

p. 75), 

De forma geral no ambito dos profissionais e usuanos da 
contabilidade, os objetivos das informar;:oes geradas pela 
contabilidade, quando aplicada a uma entidade particularizada, sao 
identificadas com a gerar;:ao de informar;:oes, a serem utilizadas par 
determinados usuaries em decisoes que buscam a realizar;:ao de 
interesses e objetivos pr6prios. A precisao das informar;:oes 
demandadas pelos usuaries e o proprio desenvolvimento de 
aplicar;:oes praticas da contabilidade dependerao, sempre, da 
observancia dos seus principios, cuja aplicar;:ao a solur;:ao de 
situar;:oes concretas devera considerar o contexte econ6mico, 
tecnol6gico, institucional e social em que os procedimentos serao 
aplicados. lsso significa, com grande freqOencia, o usa de projer;:oes 
sabre os contextos em causa, o que muitos denominam de visao 
prospectiva nas aplicar;:oes contabeis. 

0 departamento de contabilidade e uma das areas mais importantes dentro 

de uma empresa, pais detem uma serie de informagoes que fazem esta funcionar e 

crescer. 

E. necessaria gerar informagoes confiaveis e com credibilidade, mantendo a 

pontualidade dos servigos, gerando a informagao em tempo habil e com honorarios 

justos pelo bam servigos prestado. 
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Urn dos principais ativos de uma empresa sao suas informac;oes e seis 

recursos humanos que delas se utilizam, a qualidade e confiabilidade desses dados 

influem decisivamente no sucesso dos neg6cios e conseqOentemente a qualidade 

nas decisoes e instrumento de gestao, deve oferecer aos usuarios informac;oes com 

determinados atributos, que a tornarao uteis para tomada de decisao. 

2.2. Confiabilidade 

A informac;ao para ser confiavel, deve representar fielmente as transac;oes e 

outros eventos, da entidade. As empresas muitas vezes, apresentam dificuldades na 

identificac;ao das transac;oes e eventos quando a sua mensurac;ao e apresentac;ao. 

Segundo DAVENPORT (2000, p.152), "Para ser percebida como valiosa e utilizada 

com confianc;a, a informac;ao deve ser exata. No nivel primario, exatidao significa 

ausencia de erros na transcric;ao, na coleta e na agregac;ao de dados." 

A resoluc;ao do CFC n.0 785, de 28 de julho de 1995, em seu inciso 1.4 trata 

do atributo da contabilidade: 

1.4. DA CONTABILIDADE 
1.4.1. A confiabilidade e atributo que faz com que o usuario aceite a 
informac;:ao contabil e a utilize como base de decisoes, configurando, 
pois elemento essencial na relac;:ao entre aquele e a propria 
informac;:ao. 
1.4.2 -A confiabilidade da informac;:ao fundamenta-se na veracidade, 
completa e pertinencia do seu conteudo. 
§ 1 o A veracidade exige que as informac;:oes contabeis nao 
contenham erros ou vieses, e sejam elaboradas em rigorosa 
consonancia com os Princfpios Fundamentais de Contabilidade e as 
normas Brasileiras de contabilidade, e , na ausencia de contabilidade, 
nos limites de certeza e previsao por ela possibilitados. 
§ 2° A completeza diz respeito ao fato de a informac;:ao compreender 
todos os elementos relevantes e significativos sabre o que pretende 
revelar ou divulgar, como transac;:oes, previsoes, analises, 
demonstrac;:oes, jufzos ou outros elementos. 
§ 3° A pertinencia requer que seu conteudo esteja de acordo com a 
respectiva denominac;:ao ou tftulo. 

Torna-se indispensavel que a informac;ao contabil seja expressa a luz da 

verdade, sem erros e nao sendo tendenciosa, ela deve ser expressa de acordo com 

as principios fundamentais de contabilidade para que estejam livres de qualquer tipo 

de omissao que tornem as demonstrac;oes contabeis erradas e enganosas. Tanto as 

informac;oes como as profissionais devem ser confiaveis, pais a partir do momenta 
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em que a credibilidade e abalada, a confianc;:a no servic;:o prestado nao sera a 

mesma. Segundo OLIVEIRA (1999,p.50), 

Quando as demonstrac;:oes financeiras nao inspirarem confianc;:a, o 
analista podera chegar ao extrema, descaracterizando-as como 
ferramenta de analise. Por outro lado, mesmo os dados contabeis 
tratados de acordo comas tecnicas contabeis podem nao retratar com 
fidelidade a real situac;:ao da empresa, quanto ao efetivo valor dos 
ativos, passivos, receitas, custos e despesas. Apesar da utilidade e 
importancia das informac;:oes de origem contabil, precisamos ter 
consciemcia de que os PCGAs (Princfpios Contabeis Geralmente 
Aceitos) nao sao suficientemente forte para tornar a contabilidade 
uma disciplina precisa. 

De acordo com DAVENPORT (2000, p.152), 

2.3. Compreensibilidade 

Equipe de apoio melhorar a exatidao da informac;:ao que fornecem: a) 
descobrindo que fontes sao valorizadas e consideradas confiaveis 
pelos usuario; b) confirmando regularmente a exatidao das principais 
fontes; c)gerando um programa de qualidade destinado a transac;:ao 
de dados chave. 

Precisa-se transmitir a informac;:ao de uma forma que estimule as pessoas certas 

reconhece-la e a utiliza-la. Embora essa finalidade parec;:a 6bvia, tal compromisso 

nao e coisa simples. Para SIQUEIRA (2005), 

A informac;:ao somente tera utilidade para o usuario se ele conseguir 
entende-la. A informac;:ao precisa, portanto, ser compreensfvel para 
aqueles que possuem um razoavel entendimento do neg6cio e da 
atividade econ6mica e estao dispostos a estudar a informac;:ao com 
diligencia. 

A resoluc;:ao da CFC n. 0 785, de 28 de julho de 1995, em seu inciso 164 trato 

do atributo a compreensibilidade : 

1.6- DA COMPREENSIBILIDADE 
1.6.1 - A informac;:ao contabil deve ser exposta na forma mais 
compreensfvel ao usuario a que se destine. 
§ 1° A compreensibilidade presume o usuario disponha de 
conhecimentos de contabilidade e dos neg6cios e atividades da 
entidade, em nfvel o habilite ao entendimento das informac;:oes 
colocadas a sua disposic;:ao, desde que se proponha a analisa-la, pelo 
tempo e com a profundidade necessaria. 
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§ 2° A eventual dificuldade o mesmo impossibilidade de entendimento 
suficiente das informac;:oes contabeis par algum usuario, jamais sera 
motivo para sua nao divulgac;:ao. 
1.6.2 - A compreensibilidade concerne a clareza e objetividade com 
que a informac;:ao contabil e divulgada, abrangendo desde elementos 
da natureza formal, como a organizac;:ao espacial e recursos graficos 
empregados, ate redac;:ao e tecnica da exposic;:ao utilizada. 
§ 1° A organizac;:ao espacial, os recursos graficos e as tecnicas de 
exposic;:ao devem promover o entendimento integral da informac;:ao 
contabil, sobrepondo-se, pais, a quaisquer outros elementos, inclusive 
da natureza estetica. 
§ 2° As informac;:oes contabeis devem ser expressas no idioma 
nacional, sendo admitido o usa de palavras em lfngua estrangeira 
somente no caso de manifesta inexistencia da palavra com 
significado identico na lfngua portuguesa. 

A contabilidade deve dispor de informac;oes compreensivas para usuario e 

nesse caso, a forma de evidenciac;ao tornar-se fator de excelencia para uma 

comunicac;ao eficaz entre as partes. 

2.4. Relevancia 

lnformac;ao relevante e aquela pertinente a questao que esta sendo a atualizada, 

podendo afetar metas, compreensao da questao e decisoes, poderia dizer que uma 

informac;ao relevante "faz diferenc;a" na decisao, ajudando o usuario a fazer 

predic;oes sabre o resultado de eventos passados, presentes e futuros ou corrigir 

expectativas anteriores. A informac;ao contabil sera relevante para o usuario se ela 

for oportuna, e possuir valor como feedback. 

lndependente de seu valor, a informac;ao deve ser apresentada como o util. 0 

impacto da informac;ao e a medida de como ela pode envolver o usuario potencial 

par meio do formato, do meio usado, da apresentac;ao e de outros metodos. Afim de 

ser util, a informac;ao precisa ser relevante para necessidades de tomada de decisao 

dos usuarios. 

A informac;ao possui a qualidade de relevancia quando influencia as decisoes 

econ6micas dos usuarios. 

A relevancia das informac;oes e afetada pela sua natureza e materialidade. 

Em alguns casas, a natureza das informac;oes par si s6, e suficiente para determinar 

a sua relevancia. A informac;ao destina-se retratar um determinado elemento na 

empresa, independentemente dos resultados atingidos. A materialidade vai 

determinar o que o contador vai informar em seus relat6rios, pais ha determinadas 
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informa96es contabeis cujo custo para evidencia-las e maior que o beneficia que 

trara aos usuarios da informa9ao. Segundo DAVENPORT (2000, p.154), 

outra. 

Quando a informa<;:ao pode ser diretamente utilizada para equacionar 
problemas ou apoiar a decisao de neg6cios, sem que isso envolva 
mais analises e rearranjo de dados, ela se torna aplicavel. lsso a 
torna, obviamente, relevante e valiosa para o usuario. Para apoiar os 
esfor<;:os da equipe no sentindo de melhorar a aplicabilidade da 
informa<;:ao, e preciso priorizar a facilidade de comunica<;:ao, a 
transmissao de informa<;:ao nao-estruturada e a constru<;:ao de redes 
em toda a organiza<;:ao, bern como no ambiente externo. 

A informa9ao que envolve totalmente uma empresa pode ser irrelevante para 

2.5. lnforma9ao Oportuna e Atualizada 

A informa9ao precisa estar disponivel para o usuario antes que perca a sua 

capacidade de influenciar decisoes. A informa9ao s6 e oportuna e util se estiver 

atualizada, a oportunidade da informa9ao e sua atualiza9ao estao diretamente 

ligadas. Quando mais rapido as informa96es estiverem disponiveis para os usuarios, 

mais uteis serao. A oportunidade da informa9ao nao e condi9ao suficiente para se 

garantir a relevancia da mesma, mais nao se pode conceber relevancia de uma 

informa9ao que carece de oportunidade. De acordo com WERNKE e LEMBECK 

(2002, p.77), 

A 1 nternet pode ser um eficiente instrumento para coletar, integrar e 
distribuir informa<;:ao. lsto vern determinando que empresas a usem, 
cada vez mais, para divulgar as informa<;:oes contabeis e financeiras. 
Alem de influenciar no modo de vida dos usuarios (uso de e-mails em 
vez de correspondencias impressas, compras via comercio eletr6nico 
ou e-commerce, utiliza<;:ao do home banking etc.), a c:nternet afetou 
de forma significativa o cotidiano do ambiente empresarial moderno. 

A Dnternet tambem e utilizada para trocar informa96es com seus grupos 

empresariais, seja atraves de demonstratives, relat6rios peri6dicos ou pareceres. 

Para que a informa9ao seja usada adequadamente pelo usuario, faz-se 

necessaria que esta chegue em tempo habil, ou seja, de nada adianta a informa9ao 

atrasada. E. preciso ter as informa96es oportunas na hora certa, afim de que seja 

otimizado o processo decis6rio. Deve-se manter uma periodicidade mensal das 
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informa96es e relat6rios apresentados, para que a empresa consiga fazer uma 

avalia9ao entre os resultados atingidos no passado com os obtidos no momenta 

atual, fazendo parametres entre os periodos e acompanhar a evolu9ao da empresa. 

A resolu9ao do CFC n. 0 785, de 28 de junho de1995, em seus incisos 1.5 trata 

do atributo da Tempestividade: 

1.5- DA TEMPESTIVIDADE 
1.5.1 -A Tempestividade refere-se ao fator de a informa<;ao contabil 
deve chegar ao conhecimento do usuario em tempo habil, a fim de 
que este possa utiliza-la para seus fins. 
1.5.2 - Nas informa<;6es preparadas e divulgadas sistematicamente, 
como as demonstra<;6es contabeis, a periodicidade deve ser mantida. 
Paragrafo Unico: quando par qualquer motivo, inclusive de natureza 
legal a periodicidade for alterada, o fato e sua raz6es devem ser 
divulgados junto com a propria informa<;ao. 

A defini9ao de oportunidade envolve sempre uma situa9ao especifica. Para o 

planejamento estrategico, uma informa9ao gerada ha muitos anos ainda pode ser 

util, ao se levar em conta a proje9ao e as tendencias. 

A necessidade de atualizayao e um dos motivos pelos qua1s as informa96es 

circulam, estejam ou nao em um banco de dados. Segundo DAVENPORT ( 2000, 

p.153), 

E diffcil conhecer que um sistema de contabilidade possa ser o 
principal sistema de informa<;ao usado par gerentes. Avalia<;ao e 
relat6rios de contabilidade levam tempo, enquanto a observancia 
direta ou comunicada menos formalmente proporciona a base para 
uma avalia<;ao e uma interven<;ao instantanea. 

De acordo com OLIVEIRA (1999, p.49), 

Numa economia instavel, muitas vezes o perfodo de apenas 60 dias 
pode ser suficiente para mudar os rumos de uma empresa, os 
balancetes mensais apresentam uma serie de restri<;6es, como a 
apropria<;ao de algumas despesas e consequentemente omissao da 
respectiva obriga<;ao, alem de diversos ajustes que , muitas vezes, as 
empresas deixam para fazer no fechamento do exercfcios contabil. 

A defasagem dos dados com o passar do tempo provoca, ainda a perda da 

relevancia dos valores, devido ao efeito da infla9ao, dependendo da magnitude dos 

indices inflacionarios um determinado valor em muito pouco tempo pode ter perdido 

totalmente o seu valor. 
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2.6. Acessibilidade da lnformac;ao 

Se a obtenc;ao da informac;ao e dificil ou muito demorada, pode nao valera pena 

procura-la. No ambiente informatizado, o acesso normalmente esta relacionado a 
conectividade ou a capacidade de um cliente em estabelecer conexao com outro 

para obter dados em uma rede. Mas conectividade diz respeito a dimensao fisica do 

acesso; ela nao assegura que o usuario final da informac;ao obtera o que deseja. 

Muitas pesquisas sabre o e usa da informac;ao gerencial apontam para o fato de que 

a acessibilidade real e um dos criterios mais importantes para a determinac;oes que 

devem ser utilizadas pelos gerentes. 

Alguns tipos de informac;oes sao mais acessiveis que outras, par exemplo: a 

informac;ao referente ao valor da receita bruta mensa! em comparac;ao com o valor 

de custo diretos e indiretos incidentes sabre o produto acabado. 

0 acesso envolve nao apenas a capacidade de abarcar a informac;ao com as 

maos e a mente, mas tambem estruturar um sistema de informac;ao compreensivel e 

que permita extrair dele o que interessa, sem ter de lidar com montanha de arquivos 

indesejaveis. Segundo DAVENPORT (2000, p.157), 

A informagao normalmente significa poder. Ambiente informacionais 
sao inerentemente politicos, a raridade de uma informagao poder ter 
grande influencia em seu valor, mas nem toda informagao precisa ser 
rara para ter valor. 

Para que as informac;oes contabeis sejam utilizadas no processo de 

administrac;ao, e necessaria que seja desejavel e util aos responsaveis pela 

administrac;ao da entidade, aos administradores que buscam a excelencia 

empresarial, uma informac;ao, mesmo que util, s6 e desejavel se conseguida a um 

custo menor que os beneficios propiciados a empresa. A informac;ao nao pode 

custar mais do que seu valor economico. 

3.USUARIOS DA INFORMACAO CONTABIL 

A contabilidade nasceu como um sistema de informac;oes cujo unico objetivo 

era propiciar aos usuaries, informac;oes uteis a gestao do patrimonio. 
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Os usuaries da informac;ao contabil dividem-se em internes e externos, os 

usuaries internes sao os proprietaries e administradores que fazem uso da 

informac;ao para controle e apurac;ao do lucre e patrim6nio da entidade, os usuaries 

externos a entidade sao OS fornecedores de credito, que na forma de banqueiros OU 

fornecedores de bens e servic;os, analisam as informac;oes do lucre para o 

reconhecimento que o mesmo nao ocorre de forma aleat6ria; o Estado que 

encontrou na contabilidade a fonte de informac;ao que possibilita o lanc;amento de 

seus tributes, e os investidores interessados em acompanhar a evoluc;ao do 

patrimonio da empresa onde investem seus recursos. 

As transformac;oes politicas, econ6micas e sociais tern levado os usuaries das 

informac;oes contabeis a exigir cada vez mais informac;oes que contemplem aquele 

compromisso social da empresa com a sociedade. 

Os usuaries necessitam das mais diversas informac;oes, observando-se que a 

maioria necessita de informac;oes sobre a gerac;ao de fluxo de caixa futuro, outros 

usuaries estao mais interessados em informac;oes preditivas do que em dados do 

passado. Os demonstratives contabeis s6 sao importantes a medida em que possam 

ser utilizados como instrumento de predic;ao sobre eventos ou tendencias futuras, ou 

seja, ocorrendo um mesmo evento no futuro ha alguma seguranc;a de que os 

parametres financeiros do passado irao repetir-se. 

Cada grupo de usuaries tern objetivos muito diferentes, havendo divergencias 

entre administradores e auditores, entre administradores de pequenas empresas e 

de grandes empresas; entidade sem fins lucrativos e empresas. 

0 perfil do usuario vai influenciar as caracterfsticas da informac;ao. Um 

usuario com conhecimentos mais profundos nao necessita de uma informac;ao que 

para ele e elementar - pois neste caso esta informac;ao nao tern utilidade para este -

por outre lado, um usuario mais leigo, necessitara de informac;oes mais basicas, sem 

as quais ele nao conseguira tomar decisoes acertadas. 

Para IUDiCIBUS (1997, p. 23), "o objetivo da contabilidade, portanto pode ser 

resumido no fornecimento de informac;oes econ6micas para varies usuaries, de 

forma que propiciem decisoes racionais". 

Sao varies os usuaries das demonstrac;oes financeiras, bern como das 

informac;oes provenientes da contabilidade. Cada grupo de usuaries, entretanto tern 

objetivos especfficos. De acordo com SIQUEIRA (2005), 
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Algumas abordagens fundamentam o estabelecimento dos objetivos 
da ciencia contabil: 
- Fornecer aos usuarios um conjunto basico de informac;:oes que 
deveria atender igualmente bem a todos; 
Fornecer cadastro de informatizac;:oes diferenciadas para tipo de 
usuario; 
- Construir um arquivo basico de informac;:ao contabil que possa ser 
utilizado de forma flexfvel por qualquer usuario. 

Para atender as necessidades dos usuarios seria necessaria um 
estudo de modelo decis6rio de cada tipo de tomador de decisao, 
sabendo-se que a informac;:ao contabil disponfvel podera tambem 
influenciar o modelo de decisoes do usuario, ou seja, seria 
necessaria: 

- Estabelecer qual a func;:ao- objetivo que se deseja maximizar; 
- Coletar a avaliar o tipo de informac;:ao utilizada no passado para 
maximizar a func;:ao; 
- Prover o modelo preditivo que ira suprir o modelo decis6rio para a 
maximizac;:ao da func;:ao- objetivo. 

A principal duvida e se a contabilidade devera fornecer conjuntos de informac;ao 

para cada tipo de usuario ou fornecer uma unica informac;ao relatorios, abrangente e 

detalhada, que sera util para muitos usuarios mas nao para todos. Do ponto de vista 

teorico a melhor abordagem seria aquela que determinasse como objetivo da 

contabilidade o fornecimento de informac;oes especificas para usuarios especificos, 

porem, nem sempre isso e passive!, par problemas de mensurac;ao da propria 

contabilidade e restric;oes do usuario como o proprio custo do sistema. 

Deve ser dada aos usuarios da contabilidade quer sejam internos ou externos, a 

oportunidade de participarem cada vez mais no processo de estudos e pesquisas. 

Deve-se ter, portanto, em todos os organismos que estudam, pesquisam e definem 

regras contabeis a participac;ao de usuarios efetivos ou potenciais utilizadores das 

informac;oes contabeis. 
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3.1. Usuarios lnternos 

Os usuarios internos (administradores e proprietaries), fazem uso das 

informac;oes mais aprofundadas e especificas da entidade, aquelas relativas ao 

processo operacional da empresa, com isso torna-se decisiva aos administradores 

que contam com uma serie de informac;oes adicionais que a contabilidade financeira 

nao lhe proporciona. Os usuarios internos da informac;ao contabil sao muito 

diversificados, nas empresas menores e medias sao restritos a pouco usuarios, 

contudo, nas empresas maiores, o rol e mais amplo, alcanc;ando varios tipos de 

usuarios diferentes. Segundo OLIVEIRA (1999, p.44), 

As informa<;oes aos usuaries internes poderao ser produzidas em 
perfodo pre -fixados e divulgadas par meio de um boletim de 
informa<;oes contabeis, editado e distribufdos aos usuaries internes. 
Essas informa<;oes apoiam a tomada de decisoes nas organiza<;oes e 
permitem utiliza<;ao, pelo menos, nos seguintes casas; 

• Avalia<;ao e performance economico- financeira; 
• Analise de desempenho das atividades; 
• Analise de investimentos nas holdings - taxas internas de 

retornos; 
• Analise da influencia da propaganda nas vendas; 
• Analise hist6rica dos desempenhos de ativos e novas 

oportunidades de investimentos; 
• Acompanhamento de gestae administrativa, economica e 

financeira; 
• Gerenciamento dos custo a de mao - de - obra - recursos 

humanos; 
• Pianos de beneffcios para pessoal - recursos humanos; 
• Planejamento tributario. 

De acordo com IUDICIBUS e MARION (1999, p. 54), 

Para as usuaries internes a entidade, interessam alem das 
demonstra<;oes contabeis como ponto de partida, tambem subsidiam 
as tomadores internes de decisao, outros tipos de relat6rios que aliem 
conceitos e informa<;oes derivantes do sistema contabilidade 
financeira (Geral)- que produz as relat6rios tradicionais, a outros 
derivantes da contabilidade de Custos, da administra<;ao financeira, 
da administra<;ao da produ<;ao e outras disciplinas que apresentam 
conceitos importantes para a tomada de decisoes. 

A contabilidade gerencial serve como um instrumento de gestao que auxilia 

na tomada de decisoes, pais ela flexibiliza a informac;ao de acordo com a 

necessidade que cada gestor tenha, e fornece subsidios para as decisoes corretas, 

sendo vitais para continuidade da empresa. Conforme SILVA (2001. p.42), 
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0 principal usuario das informa<;6es contabeis deveria ser a propria 
empresa. Esse usa interne pode ocorrer em duas grandes 
dimens6es, isto e, uma dimensao voltada para o gerenciamento das 
opera<;6es e outra com enfoque na dire<;ao geral da empresa. A alta 
dire<;ao da empresa de informa<;6es resumidas que possibilitem 
tomadas de decis6es mais rapidas e eficazes, enquanto as gerenciais 
intermediarias necessitarao de informa<;6es detalhadas sabre as 
areas que estao sob suas responsabilidades. 

Na dimensao operacional, sao os controles internos que permitem identificar 

os volumes de estoque, os clientes que estao inadimplentes, os compromissos a 

apagar e assim par diante. Segundo SILVA (2001, p.43), 

Uma empresa organizada, alem das demonstra<;6es financeiras 
anuais e semestrais, necessitara de balancetes e relatorios mensais, 
bem como de muitos outros relatorios semanais e ate mesmo diaries. 
Muitos desses instrumentos gerenciais independem da legisla<;ao que 
tornem obrigatorios, mas decorrem de necessidade gerencial e de 
filosofia de usa de informa<;6es no processo decisorio. 

Em uma empresa que tem uma contabilidade inadequada com Iongo periodo 

de atraso, algumas vezes superando seis meses, a administra<;ao podera ter 

dificuldades para tamar decisoes baseadas nessas informa<;6es, pelo fato de 

estarem defasadas. Para SILVA (2001, p.44), 

As informa<;6es contabeis devem servir como parametro para analise 
comparativa da empresa em rela<;ao a concorrencia. Deve ficar clara 
que as informa<;6es contabeis nao sao suficientes para tais analises, 
mas que representam parcela expressiva no conjunto de dados que 
permite a empresa comparar-se em rela<;ao a seus concorrentes, 
quando a sua performance, a rentabilidade, ao endividamento, a fatia 
de mercado que ocupa e a fatia ocupada pelos concorrentes, a 
possibilidade de lan<;amento de novas produtos e assim par diante. 

De acordo com SILVA (2001, p.42), 

As informa<;6es contabeis ajudarao a dire<;ao nas diversas fun<;6es 
ad min istrativas: 
Planejamento: o planejamento envolve a<;6es futuras. Podemos dizer 
que o or<;amento e uma forma de planejamento. 0 planejamento 
envolve decis6es em rela<;ao ao futuro, visando identificar e avaliar as 
melhores alternativas e suas consequencias. A empresa tem 
objetivos a atingir, como metas de vendas, conquistas de novas e 
expansao ou diversifica<;ao de suas atividades. Para tanto, elabora 
pianos de atua<;ao. Quais mais rica forem as informa<;6es, melhor 
sera a qualidade do planejamento. 
Organizacao: o conceito de organiza<;ao abrange a propria estrutura 
organizacional, que tem como objetivo permitir que os pianos possam 
ser executados. Os pianos de a<;6es, par sua vez, decorrem da 
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decisao da dire<;ao da empresa, em face das oportunidades e dos 
riscos apresentados por seu mercado de atua<;ao. 0 proprio sistema 
de informa<;ao gerencial e parte de estrutura organizacional. 
Controle: tambem na fun<;ao de controle, e fundamental o uso da 
informa<;ao. Dai, a necessidade de confrontar os resultados atingidos 
com as metas estabelecidas, de modo que permitam a a<;ao gerencial 
sobre as causas que eventualmente tenham inibido ou dificultado o 
atingimento dos objetivos preestabelecidos. lsso possibilita premiar e 
motivar aqueles que tiverem bom desempenho. 
Coordena~ao: sabe-se que cada uma das areas de uma empresa 
desempenham as tarefas que sao de sua responsabilidade e que sao 
as informa<;oes que possibilitam a dire<;ao uma a<;ao coordenada, 
visando alcan<;ar os objetivos estabelecidos. 
Dire~ao: o planejamento, a organiza<;ao, o controle e a coordena<;ao 
possibilitam a administra<;ao superior dirigir a empresa, tomando as 
decisoes com maior seguran<;a, a medida que as informa<;oes sao de 
melhor qualidade. 

Os usuarios externos concentram-se principalmente nas demonstrac;oes 

contabeis publicadas, e se utilizam das informac;oes extraidas da contabilidade 

financeira. 0 usuario externo se prende mais a contabilidade financeira como 

contabilidade geral, necessaria a todas as empresas. Ela fornece informac;oes 

basicas aos usuarios e e obrigat6ria conforme a legislac;ao comercial. Conforme 

IUDiCIBUS e MARION (1999, p. 44), 

A lei das Sociedades por A<;oes estabelece que o fim de cada 
exercicio social a entidade deva elaborar de acordo com os principios 
de contabilidade as seguintes demonstra<;oes contabeis: 
- Balan<;o patrimonial: 
- Demonstra<;6es do resultado do exercicio; 
- Demonstra<;oes de lucros e prejuizos acumulados ou demonstra<;ao 
das muta<;oes da patrim6nio liquida; 
- Demonstra<;oes de origens e aplica<;oes de recursos. 

Essas informac;oes fornecidas pela contabilidade sao determinantes, seja 

para acionistas, administradores ou gerentes, como, tambem, para o fisco, bancos, 

fornecedores, investidores e sociedade em geral. 

A contabilidade como sistema de informac;ao deve estar apta a atender as 

necessidades de seus usuarios, pois e atraves da contabilidade que os usuarios 

obtem as informac;oes, capacitando-os a planejar, controlar e fundamentar sua 

tomada de decisao. De acordo com DAVENPORT (2000, p. 270), "no ambito do 

cotidiano gerencial, e importante investigar o ambiente externo, mais do que 

adaptar-se a ele ou molda-lo. Contudo, fazer como que uma organizac;ao se volte 
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para fora e responda efetivamente, ao que descobre, nao e tarefa facil". Para SILVA 

(2001 J p. 44), 

Os acionistas de uma empresa nem sempre sao pessoas que a 
administram. Muitas vezes, mesmo detendo parcela expressiva do 
capital, os acionistas delegam o gerenciamento dos neg6cios a 
administradores profissionais. Surge, portanto, a necessidade de 
avaliar e eficiencia da administra<;ao na condu<;ao dos neg6cios da 
empresa, em face das expectativas de Iuera, de seguran<;a e ate 
mesmo de continuidade e de imagem da organiza<;ao. 

Os investidores no mercado de capitais necessitam tamar decis6es 
sabre que a<;ao comprar, quando vender, como compor uma carteira 
de a<;6es, que clube de investimento oferece maior seguran<;a ou qual 
fundo de a<;6es e o mais rentavel, o mais seguro e o mais liquido. 
Todas essas decis6es precisam ser fundamentadas com informa<;6es 
eficientes. 

Os analistas de investimentos sao os tecnicos que dao seus pareceres sabre 

as expectativas de risco e retorno das ag6es, para auxiliar os investidores no 

direcionamento de suas carteiras. 

Os bancos e instituic;oes financeiras, em geral, como emprestadores de 

dinheiro e financiadores de aquisic;ao de bens pelas empresas, representam urn 

importante grupo de usuarios das demonstrac;oes financeiras das empresas. 
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Quadro 1: Usuarios da informaqao contabil 

Usuario da informa~ab contabil Meta ',. ::9~~ . des~ja''' tpaximizar ou ·tipo de· 

informa~ao mais irnportante 

Acionista minoritario Fluxo regular de dividendos 

Acionista majoritarios ou com Fluxo de dividendos, valor de me rca do da 

grande participac;ao ac;ao, Iuera por ac;ao. 

Acionista preferencial Fluxo de dividendos minimos ou fixos. 

Emprestadores em geral Gerac;ao de fluxo de caixa futures suficientes 

para receber de volta 0 capital mais os juros 

com seguranc;a. 

Entidades governamentais Valor adicionado, produtividade, Iuera 

tributavel. 

Fonte: IUDICIBUS, (1997, p. 21 ). 
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4. CONTRIBUICAO DOS SISTEMAS CONTABEIS PARA TOMADA DE DECISOES 

A contabilidade faz usa de sistemas contabeis para o gerenciamento de 
dados obtem-se desta forma informag6es apara atender as necessidades dos 
usuaries internes e externos. 

De acordo com MAGALHAES (2000, p.48), 

0 sistema de informac;ao define-se como um conjunto sistematico e 
formal de componentes, que realiza o processamento de dados 
visando: satisfazer necessidades legais e transacionais de uma 
organizac;ao e fornecer informac;oes a gerencia para apoio as 
atividades de planejamento, acompanhamento e tomada de decisao. 

Os gestores tem grande dependencia do recursos "informagao". A informagao e a 

materia-prima do processo de tomada de decisao e e util aquela que atende a 
necessidades especificas dos gestores, segundo as areas que atuam, operagoes 

que desenvolvem e conceitos que lhes fagam sentido 16gico. Segundo GONZALES 

(2002, p.28) 

A evoluc;ao que as empresas experimentaram nas ultimas decadas 
nao tinha outra finalidade se nao poder alcanc;ar uma posic;ao que 
lhes permitisse ganhar uma vantagem competitiva seus concorrentes. 
0 processo evolutivo atingiu uma serie de etapas que principiaram 
pelo desenvolvimento de metodos e chegaram ao aprimoramento e 
evoluc;ao nos conceitos e sistema de informac;ao para tomada de 
decisoes. 

Os sistemas de informag6es contabeis devem ser configurados de fora a 

atender eficientemente as necessidades informativas de seus usuaries, bem como 

incorporar seus conceitos, politicas e procedimentos que motivem e estimulem o 

gestor a tamar as melhores decis6es para a empresa. A informagao deve ter sentido 

16gico para o gestor; portanto, os conceitos de mensuragao aplicados no sistema 

nao podem ser dogmaticos, e sim racionais. Segundo OLIVEIRA (1999, p. 70), 

0 sistema, para permitir a tomada 16gica de decisoes, devera fornecer 
informac;oes com dais enfoques: 

comparative, com informac;oes, atraves de indices e/ou 
correlac;oes internacionalmente aceftos, pela industria ou setor 
considerados, que permitam comparar a empresa com suas 
congeneres, nacionais ou estrangeiras; e 
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independente, com informa<;oes, atraves de indices, valores de 
receita, custos e dados operacionais pr6prios, que permitam a 
tomada de decisoes operacionais e de otimiza<;ao de estrutura 
independentemente da atua<;ao das congeneres e colocadas nas 
condi<;oes intrinsecas da empresa e da conjuntura do mercado 
em que opera. 

De acordo com CORNACHIONE JUNIOR (2001, p.229), 

A informatica e indispensavel para a contabilidade uma vez que 
mostra capaz de identificar e requerer respostas especificas sabre 
alternativas e formas de desempenhar determinadas retinas, fun<;oes, 
processes que, nas formas tradicionais ou usuais, nao sao de igual 
relevancia. 

0 processo de tomada de decisoes constitui urn Iastra de alternativas. A 

administrac;ao, conhecendo adequadamente as func;oes basicas de planejamento, 

organizac;ao, direc;ao e controle, tera melhor compreensao para atender aos passos 

necessaries para tomada de decisao e desenvolver com maior racionalidade as 

tecnicas, consideradas propfcias no momenta, contribuindo assim com maior 

eficiencia para a gestao das operac;oes. 

A empresa que estabelece como diretriz planejar corretamente seus sistemas 

contabeis operative e de informac;oes, deve levar em considerac;ao a necessidade 

de estabelecer urn controle adequado, que permite resguardar seu patrimonio e 

assegurar a validade, a integridade e a utilidade das informac;oes. Para OLIVEIRA 

(1999, p. 60), 

Um dos aspectos de maior relevancia, durante o planejamento de um 
sistema contabil operative e de um sistema de informa<;oes contabeis, 
e a questao da existencia de flexibilidade, isto e, ao planejar um 
sistema nao se deve esperar que este seja imutavel, mesmo por ser 
desenhado com base em um contexte observado. A medida que 
ocorrem varia<;oes significativas, nas situa<;oes observadas 
anteriormente, deve-se ajusta-lo a nova situa<;ao, sob pena prejudicar 
i nivel qualitative da informa<;ao e sua eficiencia. 

De acordo com OLIVEIRA (1999, p. 62), 

0 controle internee um sistema da empresa, constituido no seu plano 
de organiza<;ao, com atribui<;ao de deveres e responsabilidades, 
projeto de contas e relat6rios e todas as medidas e metodos 
empregados para: proteger seu ativo, aumentar e exatidao e a 
fidedignidade dos dados e relat6rios contabeis e outras dados 
operacionais, promover e avaliar a eficiencia operacional de todos os 
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aspectos das atividades da empresa, comunicar as diretrizes 
administrativas, estimular e avaliar a observancia das mesmas. 

0 sistema de controle interno compreende as normas e os procedimentos 

pr6prios da (empresa) organizac;ao, manuais de operac;ao, cultura da organizac;ao. A 

elaborac;ao de normas e procedimentos de controle interno e medida de fundamental 

importancia para promover a eficiencia operacional da empresa. Em vista disso, 

dadas essa importancia e a estrutura de funcionamento de um sistema, pode-se 

concluir que sua permanente eficiencia passa pela existencia de controles internos, 

para cumprir seus objetivos. 

0 sistema contabil de controle operativo e de grande importancia pata 

empresas, condiciona-se ao conjunto de variaveis internas que influenciam sue 

performance, no ambiente interno (organizac;ao), e operacionalizado num conjunto 

de limitac;6es e te, seu resultado influenciado pelas politicas governamental, 

economica, social e educacional, bern como pela legislac;ao societaria, comercial e 

tributaria. Durante o planejamento, existe a necessidade de fixar padn5es para a 

comparac;ao de resultados pratico a serem obtidos, a inexistencia de padr6es torna 

dificil, senao inviavel, a avaliac;ao do desempenho do sistema. Pois de nada 

adiantara estabelecer pianos se a execuc;ao nao for confrontada com os resultados 

desses pianos. Essa comparac;ao possibilita correc;6es posteriores, ao observar-se 

que as distorc;6es tem suas causas na extensao do planejamento. Para OLIVEIRA 

(1999, p. 61 ), 

Ao planejar o sistema contabil operative (relacionado a produ<;:ao) e o 
sistema de informa<;:oes contabeis (sistema paralelo e complementar 
ao sistema operative), alem das variaveis organizacionais, explorar
se-ao os elementos basicos que sao comuns, praticamente, a maioria 
das empresas. Esses elementos compoem o conjunto que sumarizam 
a seguir: 
-Plano de contas para sistema integrado/computadorizado; 
-Contas patrimoniais com estrutura e classifica<;:ao adequadas a lei 
das sociedades par a<;:oes (6.404/76), e suas atualiza<;:oes; 
-Contas de resultados com estrutura e classifica<;:ao adequado ao 
vulto das opera<;:oes e as atividades da empresa; 
-Codifica<;:oes de contas e niveis de detalhamento adequado ao 
funcionamento dos sistemas, estrutura e classifica<;:oes de contas; 
-Eienco de hist6ricos adequados aos registros do fatos contabeis; 
-Manuais de opera<;:oes contabeis com instru<;:oes adequadas ao 
funcionamento dos sistemas e aplica<;:oes de diretrizes contabeis; 
-Controle contabeis auxiliares computadorizados ou nao; 
-Arquivamento adequado dos documentos que comprovam fatos 
contabeis (pastas, encaderna<;:oes, caixas, microfilmes, midia 
eletronica etc.): 
-Conjunto de demonstratives contabeis pretendidos. 



31 

4.1. Sistema Contabil Operativo 

os sistemas contabeis ou microsistemas contabeis sao operacionalizados com 

observancia das leis comerciais e pela lei das sociedades par agoes, par instrugoes 

da CVM (Conselho de Valores Monetarios) e pelos postulado, principios e 

convengoes e objetiva: as Demonstragoes Contabeis e notas explicativas 

devidamente auditadas e as informagoes para tomada de decisoes. Para se obter o 

resultado esperado, utiliza como metodos e tecnicas trabalho baseado em 

planejamento contabil, registro contabil ou escrituragao mercantil e avaliagao dos 

elementos patrimoniais e de resultados. Segundo OLIVEIRA (1999, p.42), 

0 sistema contabil operative e ativado com a observancia de infinitas 
variaveis organizacionais e conjunturais: 

a) Baseado no planejamento contabil, que compreende um plano de 
contas capaz de harmonizar: 1 °) uma definic;:ao para o processo de 
operac;:oes contabeis escolhido; 2°) uma estrutura de contas 
patrimoniais de conformidade coma a legislac;:ao societaria pertinente 
a empresa; 3°) uma estrutura de resultados capaz de atender ao vulto 
das transac;:oes e a natureza das operac;:oes, e apurar resultados por 
linhas de produc;:ao, unidade operativas, setores de responsabilidade 
etc.; 4°) um conjunto de programac;:oes, normas e procedimento 
preestabelecidos; 5°) um subsistema de arquivamento de 
documentac;:ao; 

b) sob a ac;:ao de uma equipe de operac;:ao cujo nfvel de conhecimento 
necessita ser compatfvel com o desenvolvimento tecnol6gico e 
politicos da empresa, a ainda capaz de se flexibilizar para atender as 
mudanc;:as decorrentes de situac;:oes conjunturais a internas. 
c- com a utilizac;:ao de meio fisicos e equipamentos compatfveis com 
o vulto e nfvel de qualidade do produto final desejado (as informac;:oes 
contabeis). 

Os planejamento do sistema que objetiva gerar informac;:oes 
contabeis, exige a interac;:ao dos sistemas de controle interne e 
contabil: 

*0 sistema de controle interne compreende: 
a- normas e procedimentos pr6prios da organizac;:ao; 
b- manuais de operac;:ao; 
c- cultura da organizac;:ao. 
*0 sistema contabil compreende; 
a- conjunto de variaveis internas que influenciam seu desempenho no 
ambiente interne da organizac;:ao, tais como: planejamento contabil, 
pianos operacionais contabeis; recursos humanos metodol6gicos, 
recursos fisicos; 
b- e operacionalizado, num conjunto limitac;:oes: estrutura 
organizacional, vulto dos investimentos de capital, natureza e vulto 
das transac;:oes, politicas administrativas, normas pr6prias; 
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c- e influenciado pelas politicas governamentais, econ6micos, sociais 
e educacionais; pela legislac;:oes societarias, comercial e tributaria. 

4.2. Sistema Contabil Informative 

0 sistema informative, em contabilidade, e saida do sistema operative e e composto 

pelo conjunto de informag6es sistematizadas que propiciam atendimento aos 

usuaries de informag6es, e composto pelo conjunto de informag6es contabeis para 

apoiar decis6es de usuaries externos (modulo contabil) e usuaries internes (modulo 

gerencial). Segundo OLIVEIRA (1999, p. 43), 

Pode ser entendido com base em 02 (dois) m6dulos especfficos: 

Modulo contabil que atendera aos usuaries externos e compreendera 
as DFs (Demonstrac;:oes financeiras) obrigat6rios e/ou consolidades e 
as DCs (Demonstrac;:oes contabeis) complementares ( todas aquelas 
que acompanham as notas explicativas para a evidenciac;:ao), como, 
por exemplo, Demonstrac;:oes de : 

-Cobertura de seguros; 
-Composic;:ao dos estoques; 
-Composic;:ao do imobilizado; 
-Composic;:ao do ativo diferido; 
-Contribuic;:oes para Fundac;:oes; 
-Conciliac;:ao entre resultados do exercicio e PL!consolidado com 
posic;:ao da controladora; 
-Conciliac;:ao entre o lucro liquido pela legislac;:ao societaria e o lucro 
liquido pela correc;:ao integral; 
-Destinac;:ao dos Iueras; 
-Emprestimos e financiamentos de curto prazo; 
-Emprestimos e financiamentos de Iongo prazo; 
-Garantias prestadas; 
-Ganhos e perdas liquidas em itens monetarios nao remunerados; 
-Ganhos e perdas de itens monetarios nao ajustados ao valor 
presente; 
-Impastos e contribuic;:oes; 
-lnvestimentos em controladas e coligadas; 
-lnvestimentos em contas de participac;:ao; 
-Movimentac;:ao dos investimentos em controladas e coligadas pela 
correc;:ao integral: 
-Movimentac;:ao dos investimentos em controladas e coligadas pela 
legislac;:ao societaria: 
-Operac;:oes de Leasing; 
-Participac;:oes societarias em controladas e coligadas; 
-Realizac;:ao de reservas de reavaliac;:ao; 
-Remunerac;:ao dos administradores e empregados; 
-Remunerac;:ao dos investimentos; 
-Transac;:oes entre partes relacionadas; 
-Transac;:oes entre controladas e coligadas. 

Modulo qerencial que atendera aos usuaries internes e compreendera 
informac;:oes direcionadas aos pontos de decisao do sistema 
empresa, tais como superintendencias, diretorias, gerencia etc. 
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As informac;oes contabeis obtidas sao decorrentes do uso dos sistemas em 

operac;ao mediante o trabalho dos contadores, e estao direcionados ao atendimento 

de usuaries externos, como meta principal (em cumprir normas jurfdicas e contabeis 

basicas e vigentes no pafs), e aos usuaries internes, nos interesses peculiares a 

casa organizac;ao. De acordo com SERRA NEGRA (2003, p.64-65), 

As informac;:oes financeiras e contabeis ni:"w escapam da tecnologia 
da informac;:ao (Tl). As empresas tem utilizado a internet na parte 
contabil apenas para a publicac;:ao de demonstrac;:ao contabeis e para 
fornecer informac;:oes tributarias aos fiscos federais, estaduais e 
municipais. 

A informac;ao contabil obtida com a contabilidade gerencial voltada para fins 

internes, procura suprir os gerentes de um elenco de informac;oes para o 

planejamento, controle e a tomada de decisoes, diferenciando-se da contabilidade 

financeira, pais nao se prende aos princfpios fundamentais de contabilidade, 

podendo fornecer diferentes tipos de relat6rios para diferentes decisoes. 

Tanto a informac;ao financeira quanta a informac;ao contabil destinam-se 

varios grupos, tais como: diretoria, gerencias, acionistas, investigadores e credores, 

au seja, qualquer usuario interne ou externo que necessite de informac;oes para a 

tomada de decisoes. 

5. PLANO DE CONTAS E SUAS INFORMACOES CONTABEIS 

E. um conjunto de normas e intitulac;oes de contas, previamente estabelecido, 

destinado a orientar os trabalhos da escriturac;ao contabil. Sao necessarias para os 

aspectos societarios e fiscais Tambem fornecem informac;oes para tomadas de 

decisao. 

Um plano de contas deve, ser entendido como um conjunto de normas, como 

um sistema, como uma grande pec;a contabil, visando estabelecer, previamente, 

tudo o que diz respeito as contas a serem adotadas nos registros contabeis de uma 

empresa ou de uma entidade. 

Muitos tecnicos acreditam que apenas a evidenciac;ao de diversos tftulos de 

contas seja todo um Plano; este erro e encontrado com frequencia em diversos 

trabalhos praticos e mesmo em grandes numeros de livros. 
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0 elemento e, realmente, a estrutura, aparte que talvez mais impressione; 

entretanto, observando rigorosamente o problema, podemos perceber que ele e 

apenas uma das partes de que se compoes a grande pega contabil que recebe a 

denominagao de plano de contas. 

Se nos reportarmos ao conceito de contas, veremos que ele abrange o objeto 

au fenomeno tipicamente identificado, a relagao dos fatos, e serve-se do titulo 

apenas como fator de identificagao. 

0 plano deve abranger, portanto, toda a extensao do conceito, fungao, 

funcionamento e relagoes das contas, afim de que se possa realmente ter uma pega 

que preencha suas finalidades. Oferecer principios contabeis gerais para registro e 

demonstragoes; 

• Apresenta o titulo das contas; 

• Apresenta a classificagao das contas; 

• Apresenta a fungao das contas; 

• Explica o funcionamento das contas; 

• Aponta a relagao entre as grupos ou mesmo entre as contas; 

• Regula o registro das contas; 

• Estabelece a analise e as c6digos das contas; 

• Preve as derivagoes das contas; 

• lndicar criterios de avaliagao ; 

• Oferecer modelos de demonstragao. 

Embora possam variar as criteriosas elaboragoes dos pianos, permanece 

imutavel a caracteristica essencial quanta a suas finalidades e objetivos. 

0 plano deva ser uma bussola, urn roteiro complete, urn guia para as tarefas da 

escrituragao contabil. 

5.1 Condigoes a serem Observadas para Elaboragao do Plano de Contas: 

As principais observagoes a serem seguidas na estruturagao do plano de 

contas para urn sistema contabil gerencial: Para PAVODEZE (1998, p. 155) 
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a) deve atender primeiramente as necessidades especificas de 
cada empresa e suas segmentar;6es de responsabilidade e as 
necessidades de informar;ao de todos os usuaries das 
informar;6es contabeis; 
b) o ponte de partida das necessidades informacionais sao as 
informar;6es contabeis requeridas pelo dirigente maximo da 
empresa, sendo o papel do contador apenas de monitoramento 
e aconselhamento; 
c) partindo das informar;6es do(s) dirigente(s) maximo(s), e 
seguindo em ordem hierarquica, atender aos demais usuaries 
da informar;ao contabil por toda a empresa. 
d) a classificar;ao deve partir do geral para o particular; 
e) a classificar;ao deve partir do detalhamento adequado do 
Balanr;o Patrimonial, Demonstrar;ao de Resultado e Fluxo de 
Caixa, que sao os modelos decis6rias mais importantes de 
carater global da empresa; 
f) as contas devem ser codificadas dentro do possfvel, ou 
conterem elementos claros para rapida identificar;ao e 
assimilar;ao do que representam; 
g) os grupamentos devem ser feitos pensando nos relat6rios ou 
tela que deles se originarao; 
h) os tftulos das contas devem refletir imediatamente os 
elementos patrimoniais que representam - devem ser claros e 
sucintos; 
i) deve ter flexibilidade (margem para ampliar;ao) e 
operacionalidade. 

5.2 Regras Gerais para Elabora9ao de Plano de Contas 

Entre as providencias iniciais para se colocar em funcionamento a maquina 

organizacional de qualquer empresa, impoe-se a planifica9ao geral do setor contabil. 

0 contador estuda a natureza da entidade, verifica os tipos de transa96es que 

provavelmente ocorrerao e planeja a maneira pela qual essas transa96es deverao 

ser registradas, sintetizadas e evidenciadas. 

Cad a empresa devera elaborar o seu Plano de Contas, tendo em vista suas 

particularidades e observando: 

a) Os principios de contabilidade geralmente aceitos; 

b) As normas legais estabelecidas pela Lei n°. 6.404176; 

c) A legisla9ao especifica do ramo de atividade exercido pela empresa 

Assim, tendo em vista o porte, o ramo de atividade da empresa e a 

quantidade de informa96es exigidas pelos usuaries, o Plano de Contas podera 

canter um numero maior ou menor de informa96es. Relacionaremos abaixo, 

algumas regras que seguiremos: 
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a) cada entidade deve ter o seu plano de contas de acordo com sua finalidade 

(industria, comercio, filantropia) e tamanho (micro, pequena, mediae grande); 

comegar sempre dos grupos gerais; 

b) as contas que representam os bens e os direitos serao agrupadas no Ativo em 

tn§s grupos principais: Ativo Circulante, Ativo Realizavel a Longo Prazo e Ativo 

Permanente, subdividido em lnvestimentos, lmobilizado e Diferido; 

c) as contas que representam as obrigag6es e o Patrimonio Liquido serao 

agrupadas no Passive em quatro grupos principais: Passive Circulante, Passive 

Exigivel a Longo Prazo. Resultados de Exercicios Futures e Patrimonio Liquido, 

subdividido em Capital Social, Reservas e Lueras ou Prejuizos Acumulados; 

d) deve canter urn unico titulo de conta para determinada operagao; 

e) deve canter contas que serao utilizadas nos registros das operag6es; 

f) no ativo as contas devem ser colocadas par grau de realizagao ( ordem 

decrescente); 

g) no passive as contas devem ser colocadas par grau de exigibilidade (ordem 

crescente); 

Quanta ao c6digo e grau, usaremos conforme modele abaixo: 

1 grau- conta sintetica = ativo ( classificagao da conta) 

1 grau- conta sintetica = circulante (indica o grupo de contas) 

3 grau- conta sintetica disponivel (indica a subdivisao) 

4 grau- conta sintetica = caixa geral (indica a conta especifica do subgrupo) 

5 grau- conta analitica = caixa filial x (indica a conta analitica, aquila que recebe os 

movimenta de debito- credito). 

1. Ativo 

1.1. Circulante 

1.1.1. Disponivel 

1.1.1.1. Caixa geral 

1.1.1.1.01. Caixa filial X 



Esquema Basico 
Ativo 

Bens 
e 

Direitos 

Pass:Wo 

Ativo Circulante 
Ativo Rea.l.izavel a Longo Prazo 
Ativo Permanente 
- Invesfunento 
- Ativo hno b:ili.zado 
- Ativo Diferido 

-{JPass:Wo Circulante 
Obrigaqoes Pass:Wo Exigivel a Longo Prazo 

Resultado de Exercicios Futuros 

{ 

- Capital Social 
P at.ri:m6nio - Resenra de capital 
Liquido - Resenra de Avaliario 

- Resenra de Lucro 
- Lucro AcUlllulado 

Exemplo De Plano De Contas 

1.1 - CIRCULANTE 

1.1.1 - DISPONIBILIDADES 

1 . 1 . 1 . 1 - CAIXA 

1.1.1.1.001 001 - Caixa Geral 

1.1.1.2- BANCOS CONTA MOVIMENTO 

1.1.1.2.001 002 - Banco X 

1.1.1.2.002 003- Banco Y 

1.1.1.3 -APLICA<;OES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 

1.1.1.3.001 004- Banco X 

1.1.1.3.002 005- Banco Y 

1 .1 .2 - REALIZAVEL 

1.1.2.1 -TiTULO A RECEBER 

1.1.2.1.001 006- Duplicatas a Receber 

1.1.2.2- ADIANTAMENTOS 

1.1.2.2.001 007- Adiantamentos a diretores 

1.1.2.5.002 008- Adiantamentos a Funcionarios 

1.1.2.3- IMPOSTO A RECUPERAR 

1.1.2.3.001 008- ICMS a Recuperar 

1.1.2.43- ESTOQUES 
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1.1.2.4.001 009- MERCADORIAS PARA REVENDA 

1.1.2.4.002 010- Material de expediente 

1.1.2.5- DESPESAS ANTECIPADAS 

1.1.2.5.001 011 - SEGUROS A APROPRIAR 

1.2- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

1.2.1 - Dl REITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 

1.2.1.1.- CREDITOS 

1.2.1.1.001 012- TiTULOS A RECEBER DE TERCEIROS 

1.2.1.1.002 013 - Nota promiss6ria a receber 

1.2.1.2. - EMPRESTIMOS AOS SOCIOS 

1.2.1.2.001 014- Emprestimos a s6cio X 

1.2.1.3. - ANTECIPA<;OES 

1.2.1.3.001 015- Adiantamentos a Fornecedores 

1.3- ATIVO PERMANENTE 

1.3.1 - INVESTIMENTOS 

1.3.1.1 - BENS E DIREITOS 

1.3.1.1.001 016- participac;ao em outras empresas 

1.3.1.3.002 017- lm6veis. 

1.3.2- IMOBILIZADO 

1.3.11 - BENS E DIREITOS EM USO 

1.3.2.1.001 018- Terrenos 

1.3.2.1.002 019- Edificios 

1.3.2.1.003 020- Linha Telefonicas 

1.3.2.1.004 021 - M6veis e utensflios 

1.3.2.1.005 022- Veiculos 

1.3.2.1.006 023- Computadores e Periferico. 

1.3.2.2- AMORTIZA<;AO E DEPRECIA<;AO ACUMULADA 

1.3.2.2.001 024- (-) Edificios 

1.3.2.2.002 025- (-) Veiculos 

1.3.2.2.003 026- (-) Computadores 

1.3.3- DIFERIDO 

1.3.3.1 - GASTOS PRE-OPERACIONAL E DE REORGANIZA<;AO 

1.3.3.1.001 027- Gastos de Organizac;ao e reorganizac;ao 

1.3.3.2- Amortizac;ao 
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1.3.3.2.001 028 - (-) Gastos de Organizagao e reorganizagao 

2- PASSIVO 

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 

2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 

2.1.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 

2.1.1.1.001 029- BancoX 

2.1.2- FORNECEDORES 

2.1.2.1 - FORNECEDORES DE MERCADORIAS PARA REVENDA 

2.1.2.1.001 030- Fornecedor X 

.1.3- OBRIGA<;OES TRIBUTARIAS· 

2.1.3.1 - IMPOSTOS E CONTRIBUI<;OES 

2.1.3.1.001 031 -ICMS a recolher 

2.1.3.1.002 032- IRRF a recolher 

2.1.3.1.003 033- IRPJ A PAGAR 

2.1.3.1.004 034- CSSLL A PAGAR 

2.1.3.1.005 035- PIS E COFINS A RECOLHER 

2.1.4- OBRIGA<;OES TRABALHISTAS 

2.1.4.1 - OBRIGA<;OES TRABALHISTAS 

2.1.4.1.001 036- Salarios a pagar 

2.1.4.1.002 037- Ferias e encargos a pagar 

2.1.4.1.003 038- 13 salario e encargos a pagar 

2.1.4.1.004 039- Pr6- Iabore a pagar 

2.1.4.2- ENCARGOS SOCIAlS A PAGAR 

2.1.4.2.001 040- INSS- empresa a pagar 

2.1.4.2.002 041 - FGTS a pagar 

2.1.4.2.003 042- Contribuigao Sindical 

2.1.5- ADIANTAMENTO 

2.1.5.1 - OBRIGA<;OES POR ADIANTAMENTO 

2.1.5.1.001 043- Adiantamento de clientes 

2.1.5- CONTAS PUBLICAS A PAGAR 

2.1.5.1 - ORGAOS PUBLICOS 

2.1.5.1.001 044- Agua, Energia e Telefone 

2.1.5.1.002 045- IPTU a Pagar 
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2.2- EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

2.2.1 - OBRIGA<;OES POR FINANCIAMENTOS 

2.2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS 

2.2.1.1.001 046 - Banco Conta Emprestimo- BB 

2.3- RESULTADOS DE EXERCiCIOS FUTUROS 

2.3.1 - RECEITAS 

2.3.1.1.- RECEITAS ANTECIPADAS 

2.3.1.1.01 047- Receitas Antecipadas de Alugueis 

2.4- PATRIMONIO LiOUIDO 

2.4.1- CAPITAL 

2.4.1.1 -CAPITAL SOCIAL 

2.4.1.1.001 048- Capital social subscrito 

2.4.1.1.002 049- Capital a integralizar 

2.4.2- RESERVAS 

2.4.2.1 - RESERVAS DE LUCRO 

2.4.2.1.001 050- Reservas Contratual 

2.4.2.1.002 051 - Reservas Para Contingencias 

2.4.3- LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS 

2.4.3.1 - LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS 

2.4.3.1.001 052- Lueras acumulados 

2.4.3.1.002 053 - Prejuizos acumulados 

3- CUSTOS E DESPESAS 

3.1 -CUSTOS OPERACIONAIS 

3.1.1- CUSTOS 

3.1.1.1- CUSTOS DAS VENDAS 

3.1.1.1.001 054- Custos de mercadorias Vendidas 

3.2- DESPESAS 

3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS 

3.2.1.1 - DESPESAS TRABALHISTAS 

3.2.1.1.001 055- Pr6- Iabore 

3.2.1.1.002 056- Salarios 

3.2.1.1.003 057 - 13 salario 

3.2.1.1.004 058- Gratifica96es 
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3.2.1.1.005 059- Ferias 

3.2.1.1.006 060- Aviso previo/indeniza<;6es trabalhistas 

3.2.1.2- DESPESAS GERAIS COMERCIAIS 

3.2.1.2.001 061 - Aluguel 

3.2.1.2.002 062 -Material de Expediente 

3.2.1.2.003 630- Jonais/Revistas e Catalagos 

3.2.1.2.004 064 - Agua, Luz e Telefone 

3.2.1.2.007 065- Propaganda e Publicidade 

3.2.1.2.01 0 066- Horarios Contabeis 

3.2.1.2.012 067- Segura Acidente de trabalho 

3.2.1.2.014 068- Lanche e Refei9~10 

3.2.1.2.015 069- limpeza e Conserva<;ao 

3.2.1.3- ENCARGOS SOCIAlS 

3.2.1.3.001 070- FGTS 

3.2.1.3.002 071 - INSS 

3.2.1.4- DESPESAS- FINANCEIRAS 

3.2.1.4.001 072- Juras passives 

3.2.1.4.002 073- Descontos Concedidos 

3.2.1.5- DESPESAS TRIBUTARIAS 

3.2.1.5.001 074- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI<;OES 

3.2.1.5.002 075- IPVA 

3.2.1.5.003 076- 110F 

3.2.1.5.004 077- IPTU 

3.2.1.5.005 078- ITU 

3.2.4- DESPESAS NAO OPERACIONAIS 

3.2.4.1 - PERDAS 

3.2.4.1.001 079- Perdas na aliena<;ao do lmobilizado 

4- RECEITAS 

4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 

4.1.1- RECEITAS BRUTA COM VENDAS 

4.1.1.1.- RECEITAS COM VENDAS NO PAIS 

4.1.1.1.001 080- Venda de Mercadorias 

4.1.2- (-) DEDU<;OES DAS VENDAS 

4.1.2.1 - DEDU<;OES DASRECEITAS COM VENDAS 
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4.1.2.1.001 081 - (-) COFINS incidentes 

4.1.2.1.002 082- (-) PIS incidentes 

4.1.2.1.003 083- (-)ICMS sabre vendas 

4.1.2.1.004 084- (-) Devolu96es de clientes 
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CONCLUSAO 

Ap6s o estudo das informac;oes contabeis nas tomadas de decisoes, observa

se que na comunicac;ao e linguagem contabil existem inumeros termos empregados 

que prejudicam a qualidade da informac;ao e que nem sempre a terminologia 

adotada dirige-se a um publico especializado. Se as informac;oes contabeis nao 

forem interpretadas e compreendidas pelos usuaries, seja na comunidade ou na 

linguagem, nao atingiram o seu objetivo que e de servir como instrumento de apoio 

ao processo decis6rio. 

Um exemplo de informac;oes contabeis que se pode extrair deste trabalho, diz 

respeito as suas caracteristicas. Sea mesma contiver os requisites essenciais que e 

qualidade, relevancia, informac;ao oportuna, atualizada e acessivel, pode-se dizer 

que a informac;ao prestada pela comunidade atingiu o seu objetivo (finalidade) 

principal, que e prestar informac;oes para os gestores tomarem decisoes racionais e 

acompanhar o patrimonio da entidade. 

A informac;ao contabil e gerada para atender as necessidades dos usuaries 

que par sua vez divide-se em internes (proprietaries, gerentes, administradores, 

etc ... ) e externos (fornecedores de credito, Estado, investidores, etc.). 

Se os gestores de uma entidade investirem em informatica, adquirindo 

sistemas contabeis que possam auxiliar a contabilidade no gerenciamento das 

informac;oes, com certeza as informac;oes serao obtidas em um menor espac;o de 

tempo e com maior precisao. Bans sistemas contabeis operatives e informativos 

quando utilizados em conjunto podem trazer grandes beneficios a entidade pela sua 

praticidade e importancia para gerar informac;oes oportunas e precisas, fornecem 

subsidies para que os gestores possam escolher a melhor decisao neste mundo 

globalizado. 
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