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RESUMO 

SARTORI, F. S. e PETRI, V. A. 0 ENTENDIMENTO DAS DEMONSTRACOES 

CONTABEIS PELO EMPRESARIO: UM ESTUDO TEORICO DAS FORMAS 

CONTABEIS. Existe a crenga de que e possfvel estabelecer urn conjunto de 

informagoes de natureza contabil que atenda plenamente as necessidades 

gerenciais, fiscais e tributarias. lsto e uma meta a ser perseguida. Nesta tarefa, de 

acordo com MARION (1985), deve-se ter em mente o atendimento a varies tipos de 

usuaries, em suas diferentes dimensoes, considerando que as necessidades de 

cada usuario sao singulares e estao relacionadas ao grau de discernimento do 

receptor e ao objetivo da sua utilizagao. 

As informagoes de natureza contabil, originadas pelos atos e fatos contabeis, sao 

classificadas numa planificagao de contas, genericamente denominada Plano de 

Contas. Ele serve para ordenar os atos e fatos contabeis, bern como registra-los de 

acordo com os princfpios de contabilidade geralmente aceitos em quaisquer tipos de 

sociedades comerciais. 

Tais informagoes, em uma visao tributaria, deram-se originalmente na imposigao do 

vencedor sabre o vencido em uma relagao de guerra, isto a alguns mil anos atras. 
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A ac;ao estatal da tributac;ao tern a finalidade de obter recursos para a subsistencia 

do Estado. Essa ac;ao e tao velha quanta o seu estudo, entretanto, a ciencia do 

direito tributario surgiu a partir da instituic;ao do Moderno Estado de Direito. 

Na area contabil, este pressuposto esta ligado aos objetivos da Contabilidade, com 

garantia de informac;oes diferenciadas para diversos usuaries. As Demonstrac;oes 

Contabeis podem ser apresentadas de varias formas e metodos, entre OS quais 

destacam-se a forma e apresentac;ao das demonstrac;oes contabeis: as informac;oes 

entre parenteses; as notas de rodape ou notas explicativas; os quadros e 

demonstratives suplementares; os comentarios do auditor e os relat6rios da diretoria. 

Uma divulgac;ao apropriada (Hendriksen e Van Breda, 1999) deve estabelecer para 

quem a informac;ao e dirigida, qual a finalidade e quanta informac;ao e necessaria. A 

contabilidade deve ser vista como um sistema informacional dentro da organizac;ao; 

nesta visao sistemica, o principal recurso a ser processado e a informac;ao, que gera 

informac;oes oportunas tanto para a organizac;ao quanta para o empresario. 

Para tal ressalta-se as possibilidades e a sistematica que possibilite ao empresario e 

a organizac;ao antever a situac;ao do mercado em nfvel macro pelas demonstrac;oes 

contabeis, as quais subsidiem a nfvel empresa de forma que nao infrinja as normas 

regidas pela legislac;ao especffica e a legislac;ao vigente. 

Tendo como fator principal a inexistencia de uma forma especffica de demonstrac;ao 

contabil para a necessidade do empresario, o que tern ocasionado dificuldades aos 
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profissionais da area que atuam no dia-a-dia contabil, gerando assim um desgaste 

entre empresario - contador e vise-versa. 

Partindo dessa premissa, este trabalho aborda e explica as necessidades do 

empresariado, a visao que os mesmos tern o dos relat6rios, o verdadeiro papel do 

contador e a descriminagao das principais contas e seu detalhamento. Tudo visando 

esclarecer os meandros do entendimento contabil e financeiro das demonstragoes 

contabeis por parte dos empresarios. 
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EPiGRAFE 

"A rna informagao e rna is desesperadora que a falta de informagao". 
Charles Caleb Colton ( 1780-1832) 

"lnvestir em conhecimento eo que rende os melhores juros". 
Benjamin Franklin 
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1. INTRODUCAO 

A contabilidade, atualmente, e urn instrumento fundamental para auxiliar a 

administragao moderna e tern como principal objetivo gerar informagao para 

embasar as decisoes a serem tomadas, bern como reduzir o seu grau de 

incerteza. Para isso, identifica, registra, mensura e possibilita a analise e 

predigao dos eventos economicos que alteram o patrimonio de uma empresa. 

Para a elaboragao da informagao contabil, existem normas a seguir que nao 

podem deixar de incluir elementos de subjetividade e cuja aplicagao requer, em 

muitos cases, a realizagao de estimagoes por parte da empresa, abrindo assim 

a possibilidade de uma mesma realidade ser refletida de formas diferentes. 

A excelencia empresarial e o produto da pratica de modernas tecnicas de 

gestae, comprometidas com a qualidade em todos os setores da organizagao e 

com resultados efetivos. E uma realidade para muitas organizagoes e, para 

outras, urn discurso ou urn r6tulo impasto pelos respectivos dirigentes. 

A globalizagao da economia trouxe reflexes positives para o desenvolvimento 

da atividade contabil no Brasil. A compra de empresas brasileiras - estatais e 

privadas, por grandes grupos de nfvel mundial, criou naturalmente a demanda 

por urn novo patamar de informagao, num padrao das melhores praticas 

internacionais. 
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A intencionalidade das empresas em aproveitar a existencia da subjetividade, 

das alternativas existentes e da vaga regulamentagao de alguns aspectos 

contabeis com a finalidade de obter demonstragoes contabeis e financeiras que 

representem a imagem desejada. 

A demonstragao contabil constitui urn dos temas mais polemicos na atualidade. 

Pois a sua linguagem contabil causa urn grande impacto nos ambitos 

economico, financeiro e gerencial na visao do empresario, no que diz respeito 

ao seu claro e generalizado entendimento. 

Este fenomeno na contabilidade tern sido o resultado da inflexibilidade de 

certas normas contabeis, a qual dificulta a maneira de demonstrar 

gerencialmente e contabilmente os resultados da organizagao. 

Alem desta dificuldade tal tema ainda traz a dificuldade de dar a facilidade de 

adequar a demonstragao contabil pois envolve aspectos controversos 

relacionados com a etica, o conceito de imagem fiel, o paradigma da utilidade 

da informagao e os relat6rios contabeis para os usuaries e ainda a fraude 

contabil, os quais ainda sao dificeis de serem avaliados de forma efetiva no 

cotidiano empresarial. 

Como essa problematica tern se agravado, em ambito mundial, a solugao seria 

uma maior atuagao dos organismos reguladores no sentido de introduzirem 
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modificagoes no campo da contabilidade, visando elaborarem normas com 

melhor conteudo tecnico, permitindo reduzir ao mfnimo, o grau de subjetividade 

e aumentar a clareza das referidas demonstragoes contabeis. 

As demonstragoes contabeis que vem sendo utilizadas nao proporcionam, aos 

usuarios, informagoes que explicitam de forma sintetica as caracterfsticas e os 

objetivos das sociedades empresarias com seus atos especfficos. Ao mesmo 

tempo, sabe-se que o Plano de Contas e a espinha dorsal de uma 

contabilidade pratica, eficaz e que produza resultados capazes de apoiar a 

administragao da entidade, a qual trazendo para a realidade da empresa 

moderna o empresario usa a ferramenta do plano de contas mais para uma 

necessidade legal (fisco) do que para uma necessidade de informagao 

(gerencial). 

Desta forma, este estudo se justifica, pais busca o adequado tratamento 

tributario, gerencial e tecnico das demonstragoes contabeis a consecugao da 

real fungao dela na visao e necessidade empresarial. 

Apesar de tratar o assunto com profundidade, este estudo nao tem a pretensao 

de esgotar o assunto, mas sim semear um tema que precisa ser tratado com 

maior abrangencia e seriedade. Limita-se par nao abranger a totalidade das 

necessidades empresariais. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este estudo se caracteriza por ser uma pesquisa bibliografica. Trata da reuniao 

de obras relacionadas ao tema em questao. De acordo com MARCONI (1986, 

p.46), este tipo de analise permite ao pesquisador estar em contado direto com 

varias obras e visoes sobre determinado assunto. MANZO (1973, p.31) afirma 

que a bibliografia pertinente oferece meios para definir e resolver, nao somente 

problemas ja conhecidos, como tambem explorar novas areas, que ainda nao 

se cristalizaram suficientemente. BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE 

( 1986, p.44 ), argumentando a favor da teo ria e da pesquisa bibliografica, 

afirmam que, nas ciencias sociais, a teoria nao e um luxo para o pesquisador, e 

muito mais uma necessidade. Abster-se dela e uma impostura que deve ser 

recusada, sob pena de privagao do proprio fundamento de toda a ciencia. 

Neste estudo, o levantamento dos dados foi realizado por meio de pesquisa 

documental e bibliografica. As fontes da pesquisa sao a literatura especializada 

em contabilidade, demonstragoes contabeis, direito tributario e fiscal e ate 

mesmo obras no prelo a respeito do tema. Para complementagao do trabalho 

foram consideradas seminaries e conversas informais com professores, 

colegas e profissionais com experiencia no assunto, os quais nao sao citados 

pela natureza assistematica e carater subjetivo da coleta de informagoes. 



5 

3. REVISAO DE LITERATURA 

Tornar evidente, mostrar com clareza, e aquilo que nao oferece duvida, que se 

compreende prontamente, segundo MANZO (1973, p. 45). Essas definic;oes 

servem para entendermos o que e evidenciar. Por analogia, podemos concluir 

que evidenciac;ao tern como sinonimo a divulgac;ao com clareza e com 

compreensao imediata do que se pretends comunicar. 

Na area contabil, evidenciac;ao esta ligada aos objetivos da Contabilidade, com 

garantia de informac;oes diferenciadas para diversos usuarios. Entendemos que 

a evidenciac;ao contabil nao sera necessariamente uma informac;ao em anexo, 

mas sim, que os mesmos sejam executados e apresentados de forma clara e 

em linguagem inteligfvel, evitando-se, dentro do possfvel, somente a utilizac;ao 

de termos tecnicos. 

A evidenciac;ao das Demonstrac;oes Contabeis pode ser apresentada de varias 

formas e metodos, entre os quais destacam-se: a forma e apresentac;ao das 

demonstrac;oes contabeis, as informac;oes entre parenteses; as notas de 

rodape ou notas explicativas; os quadros e demonstratives suplementares; os 

comentarios do auditor e os relat6rios da diretoria. 

Quanto a forma e apresentac;ao das demonstrac;oes contabeis, a tecnica 

contabil preceitua que a consolidac;ao e o somat6rio das demonstrac;oes de 
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varias empresas pertencentes a um mesmo grupo economico, excluindo os 

saldos e resultados de operagoes entre essas empresas. 

Quando nos referimos a evidenciagao, no tocante a quantidade, devemos 

refletir sobre os conceitos de evidenciagao adequada, evidenciagao justa e 

evidenciagao plena. 

Partindo do pressuposto de que esses conceitos nao se diferenciam entre si, 

embora com significados distintos, devemos levar em consideragao que o 

usuario necessita de informagoes e que essas sejam, ao mesmo tempo, justas, 

plenas e adequadas (HENDRIKSEN EVAN BREDA, 1999, p. 68). 

Quando nos referimos a qualidade, devemos estar cientes de que e muito mais 

diffcil de avaliarmos a informagao, visto que envolvemos julgamentos 

extremamentes subjetivos. 

A contabilidade deve ser vista como um sistema informacional dentro da 

organizagao; nesta visao sistemica, o principal recurso a ser processado e a 

informagao, que gera informag6es oportunas e conhecimento que auxiliam no 

processo de tomada de decisao (REZENDE, KELM E ABREU, 2000, P.84). 
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Para HORNGREN, FOSTER E DATAR (2000, P.3) a contabilidade eo principal 

meio de auxflio dos gerentes na administragao de cada atividade da cadeia de 

valor (FIGURA 1) e na coordenagao dos trabalhos na organizagao. 

0 principal objetivo da divulgagao financeira, para HENDRIKSEN E VAN 

BREDA (1999, p. 72) e fornecer informagoes para a tomada de decisoes, 

sendo que as demonstragoes devem ser apropriadas de dados financeiros e 

outras informagoes relevantes. 

ao 
cliente 

A discussao que se apresenta e para quem a contabilidade esta informando, o 

que esta informando e como o faz, para que possa ser utilizada no processo de 

gestao das organizagoes, satisfazendo seus usuarios. HENDRIKSEN E VAN 

BREDA (1999, p. 76) afirmam que sempre havera discordancias sobre o que 

dever ser divulgado e qual a forma adotada. 

Uma divulgagao apropriada (HENDRIKSEN E VAN BREDA, 1999) deve 

estabelecer para quem a informagao e dirigida, qual a sua finalidade e quanta 

informagao e necessaria. 

Exemplificando o tema, nos Estados Unidos os usuarios das demonstragoes 

financeiras normalmente sao os acionistas, outros investidores e credores, 
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justificado pelo fato que deste publico ja e conhecido seu comportamento 

quanto as suas decisoes. Os demais usuaries, como funcionarios, governo e 

clientes, denominados secundarios, sao assim reconhecidos pela ausencia de 

conhecimento a respeito de suas decisoes. 

Na Europa, os interesses dos funcionarios e do Estado estao no mesmo nfvel 

que os acionistas. Em alguns pafses, como na Franga, as empresas sao 

obrigadas a divulgar urn balango social ao conselho de funcionarios, elencando 

informagoes sobre empregos, pacote de beneffcios, protegao a saude e 

seguranga, entre outros (HENDRIKSEN EVAN BREDA, 1999). 

A divulgagao envolve, alem das demonstragoes financeiras, a discussao e 

analise pela administragao, as notas explicativas e demonstragoes 

complementares, que tornem os dados contabeis esclarecedores. 

A quantidade de informagao a ser divulgada depende do nfvel de sofisticagao 

requerido pelo usuario. 0 FASB, apud HENDRIKSEN EVAN BREDA (1999), 

indica que a divulgagao deve ser compreensfvel aos que possuem 

conhecimento sobre neg6cios e que se dispoem a estudar a informagao com 

zelo razoavel. 

3.1 BALANCO PATRIMONIAL 

No Balango Patrimonial as contas sao classificadas segundo os elementos do 

patrimonio que registram e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e 

analise da situagao financeira, segundo o artigo 178 da Lei 6.404/76. 
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No ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez 

dos elementos nelas registrados, e no passive, em ordem decrescente de grau 

de exigibilidade. 

A finalidade desta demonstragao e apresentar a posigao financeira e 

patrimonial de uma empresa, em determinado perfodo, representando, 

portanto, uma posigao estatica da mesma. 

0 Balango Patrimonial e apresentado, normalmente, dividido em tres grandes 

grupos, a saber (FIGURA 2): 

a) ativo: compreende as aplicagoes de recursos, normalmente em bens e 

direitos; 

b) passive: compreende as exigibilidades e obrigagoes; 

c) patrimonio lfquido: representa a diferenga entre o ativo e o passive, 

representa portanto, o valor lfquido da empresa. 

BALAN<;:O PATRIMOl'<'IAL 

ATIVO PASSIVO 

Passivo Circulante 

Ativo C:i!'culante Passivo Exiglvel a Longo Prnzo 

Ativo Realizavel a Longo Prazo Re,ultados de Exercicios Futums 

Ativo Pennanente PATRIMONIO UQu"IDO 

Inve!>timentos Capital Social 

Ativo I!llobilizado Resen·as de Capital 

Ativo Diferido Reservas de Lucros 

Lucms ou Prejuizos Ae1.unulados 

'. -~ FIGURA 2 MODELO DE BALAN<;:O PATRIMOl'<'IAL (ludic!bus, ~000). 
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Os criterios de avaliac;ao para o ativo e passive, aplicados dentro do regime de 

competencia, sao: 

a) contas a receber: pelo valor dos tftulos menos a provisao para reduc;ao ao 

valor provavel de realizac;ao; 

b) valores mobiliarios temporaries: pelo custo de aquisic;ao acrescido dos juros 

e atualizac;ao devida e reduzido ao prec;o de mercado, se este for menor; 

c) estoques: pelo custo de aquisic;ao deduzido da depreciac;ao, pelo desgaste 

ou perda de utilidade ou amortizac;ao ou exaustao; em certas circunstancias, e 

admitida a reavaliac;ao de ativos; 

d) investimentos relevantes em coligadas e controlados, pelo metoda de 

equivalencia patrimonial; 

e) outros investimentos: pelo custo menos a provisao para reconhecimento de 

perdas permanentes; 

f) ativo diferido: pelo custo deduzido de provisao para amortizac;ao; 

g) exigibilidades: pelos valores conhecidos ou calculaveis para as obrigac;oes, 

encargos ou riscos, incluindo impasto de renda e dividendos propostos; para 

emprestimos e financiamentos sujeitos a atualizac;ao monetaria ou pagaveis 

em moeda estrangeira, pelos valores atualizados ate a data do balanc;o; 

h) resultados de exercfcios futures: demonstrado pelo valor lfquido entre as 

receitas menos os custos e despesas correspondentes ou contrapostos a tais 

receitas; 

i) patrimonio lfquido: os investimentos e reinvestimentos , Iueras retidos, feitos 

pelos s6cios e eventuais acrescimos par reavaliac;ao de ativos. 
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3.2 D.R.E. - DEMONSTRACAO DO RESULT ADO DO EXERCICIO. 

3.2.1 CONCEITO 

E a apresentac;:ao das operac;:oes realizadas pela empresa, durante o exercfcio 

social, demonstrada de forma a destacar o resultado lfquido do perfodo, 

tambem fornece uma medida do desempenho operacional de uma empresa, 

durante determinado perfodo (STICKNEY ET AL. 2001, P.1 09). 

Na determinac;:ao do resultado do exercfcio serao computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no perfodo, independentemente da sua 

realizac;:ao em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 

correspondentes a essas receitas rendimentos. (artigo. 287 § 1°, da Lei 

6.404/76) 

3.2.2 CRITERIOS BASICOS DE APRESENTACAO DA D.R.E. 

A demonstrac;:ao do resultado informa o desempenho operacional de uma 

empresa, referents a determinado perfodo. 0 desempenho da gestao sera 

acompanhado, comparando-se o resultado de urn perfodo com o outro. 

A mensurac;:ao do desempenho associado a determinado perfodo contabil 

exige, portanto, a mensurac;:ao de receitas e despesas de algumas atividades 

operacionais que estao fora do perfodo em questao (STICKNEY ET AL. 2001, 

P.25). 
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A abordagem para a mensuragao de desempenho operacional utiliza-se dos 

Regimes de Caixa e de Competencia, assim entendidos: 

a) Regime de Caixa: a empresa reconhece as receitas e despesas, quando 

elas sao efetivamente recebidas e pagas; 

b) Regime de competencia: a empresa reconhece suas receitas quando vende 

bens e servigos. A contabilidade considera a receita gerada em determinado 

exercicio social, nao importando o recebimento da mesma. 

Comparando-se essas abordagens, notamos que no regime de competencia, 

as oportunidades de manipulagao do lucro sao mais estreitas. A confrontagao 

das receitas com despesas a elas associadas funciona como urn principio 

orientador, que limita a escolha da epoca de reconhecimento das receitas e 

despesas, conforme STICKNEY ET AL (2001, P.42). 

Quanto as conceituagoes da Lei 6.404/76, essa demonstragao e sua estrutura 

representam basicamente o principio da competencia, da realizagao da receita 

e da confrontagao das despesas. 

A apresentagao da D.R.E. e vertical e disciplinada pelo artigo 187 Lei 6.404/76: 

Receitas 
(-)Gusto total incidente sobre a venda 
(=) Margem Bruta 
(-) Despesas (Vendas, Financeira, Administrativas) 
(=) Lucro operacional 
(-) Receitas e despesas nao operacionais 
(=) Lucro Uquido 
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3.2.3 CONCEITO DE RECEITA 

As Receitas representam a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de 

dinheiro ou direitos a receber, correspondentes a venda de mercadorias, de 

produtos ou a prestac;ao de servic;os, conforms IUDfCIBUS (2000, P.58). 

As Receitas resultam das atividades principais ou das operac;oes centrais da 

empresa durante urn determinado perfodo. 

Para que se reconhec;am as receitas, dais eventos deverao ocorrer, ou seja: 

a) a empresa ja realizou todos os servic;os que tern que realizar, ou a maior 

parte deles; e 

b) a empresa recebeu caixa ou outro ativo que possa ser medido com precisao 

razoavel (uma conta a receber, par exemplo). 

0 momenta do reconhecimento da receita de vendas deve ser, normalmente, o 

do fornecimento de tais bens ao comprador, caso das empresas comerciais e 

industriais. 

No caso de servic;os prestados, as receitas devem ser reconhecidas no perfodo 

em que efetivamente os servic;os foram executados. 
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Para o registro da receita, e necessaria estar ela ganha, o ativo recebido ser 

realizavel e serem conhecidas ou calculaveis as despesas a ela relacionadas. 

3.2.4 DEDUCOES DAS VEN DAS 

As dedugoes das vendas sao representadas pelas contas de Vendas 

Canceladas, Abatimentos e Impastos incidentes sobre vendas. 

Os impastos incidentes sobre vendas sao os que guardam proporcionalidade 

com o prego de venda efetuada ou do servigo prestado. Entre eles, citamos: 

ICMS - lmposto sobre operagoes relativas a circulagao de mercadorias e sobre 

prestagao de servigos de transports interestadual e intermunicipal e de 

comunicagao; IPI - lmposto sobre produtos industrializados; ISS - lmposto 

sobre servigos de qualquer natureza; PIS - Programa de integragao social; 

COFINS - Contribuigao social sobre o faturamento; SIMPLES - Sistema 

lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribuigoes das Microempresas e 

das Empresas de pequeno Porte. 

Entre as outras dedugoes sobre vendas, as Vendas Canceladas correspondem 

a anulagao de valores registrados como receita de vendas, decorrentes de 

cancelamento de vendas. 
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3.2.5 RECEITA LiQUIDA 

Receita Lfquida e a evidenciagao do valor da venda de bens e servigos, 

oriundos da atividade da empresa, deduzidos dos custos incidentes sobre a 

referida receita. 

Entende-se como mensuragao da receita, a determinagao do valor de troca do 

produto ou servigo prestado pela empresa (valor atual dos fluxos de caixa que 

serao recebidos, provenientes de uma transagao que produza receita), num 

determinado perfodo de tempo. 

0 esforgo de produzir a receita provoca uma despesa, mas seu 

reconhecimento nao esta subordinado ao langamento dessa despesa. A 

expectativa do nao recebimento das vendas, as chamadas Receitas 

lncobraveis, devem ser ajustadas a receita do perfodo na epoca em que a 

receita e reconhecida, enquanto que os descontos e devolugoes de vendas faz 

com que haja a necessidade de efetuar-se uma estimativa destes abatimentos, 

para que sejam reconhecidos no momenta da venda. 

Ja nas vendas a prazo somente o valor presente e reconhecido como receita. 



3.2.6 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (CPV) E CUSTO DOS 

SERVICOS PREST ADOS (CSP) 
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Os custos computados como CPV ou CSP no exercfcio devem ser 

correspondentes as receitas de vendas dos produtos e servigos reconhecidos 

no mesmo perfodo. 

De acordo com o artigo 187, item II, da Lei 6.404/76, deve ser computado na 

DRE o custo das mercadorias e servigos vendidos no exercfcio, o qual, 

deduzido das receitas correspondentes, gera o Luera Bruto. 

0 custo dos produtos vendidos representa a baixa efetuada nas contas dos 

estoques par vendas realizadas no perfodo. Considera-se como estoques as 

bens adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de venda ou 

utilizagao propria no curso normal de suas atividades; 

Na avaliagao dos estoques, devem ser computados os pregos dos produtos 

comprados mais os custos incorridos adicionalmente ate o item estar no 

estabelecimento da empresa, exceto os impastos recuperaveis. 

Quando se tern em estoque urn mesmo produto adquirido em datas distintas, 

com custos unitarios diferentes, o prego que deve ser atribufdo aos estoques 

finais pode ser definido pelos seguintes metodos: Prego especffico, PEPS 
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(primeiro que entra, primeiro que sai), UEPS (ultimo que entra, primeiro que 

sai) e pela Media Ponderada. 

Em empresas comerciais, as entradas de estoques representam compras de 

mercadorias destinadas a revenda e em empresas industriais, as entradas 

representam toda a produgao completada no perfodo, e para isso e necessaria 

urn sistema de contabilidade de custos integrado a contabilidade financeira. 

A produgao do perfodo e representada basicamente por do is tipos de custos: 

a) custos diretos: gastos que possuem relagao direta com o produto, como 

materiais e mao-de-obra; 

b) custos indiretos: gastos que nao possuem relagao direta com o produto, 

como gastos com planejamento e supervisao. 

3.2.7 METODOS DE CUSTEIO 

E o sistema de aplicagao de custos aos produtos. Entre os metodos de custeio 

destacam-se (IUDlCIBUS, 2000, P. 132): 

a) Custeio por Absorgao: devem ser aplicados aos produtos os custos reais 

incorridos na produgao, diretos ou indiretos. Neste sistema e necessaria o 

rateio dos custos indiretos de produgao aos produtos (metodo RKW), que 

consiste em alocar os gastos, elemento a elemento, nos centros de custos, e 

ap6s, aos produtos; 
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b) Custeio Direto (ou variavel): somente sao aplicados aos produtos os custos 

que variam com o volume de produgao. Neste caso os custos fixos sao 

langados diretamente no resultado. Cabe ressaltar que Custeio Direto nao se 

confunde com Gusto Direto. 

c) Custeio Baseado em Atividades (ABC): consiste em direcionar os custos 

indiretos aos produtos atraves da definigao de atividades. Para cada atividade 

relevante, identifica-se o direcionador do custo em relagao ao produto. 

3.2.8 RECUPERACAO DE CUSTOS 

Este item refere-se a receitas oriundas da vendas ou recebimentos referente a 

custos ou despesas incorridas. Exemplos: receita gerada no refeit6rio, pela 

cobranga dos funcionarios de prego abaixo do custo da refeigao; abatimentos e 

descontos obtidos na compra de materias-primas ou mercadorias; vendas de 

sucatas e aparas ou de subprodutos, quando forem normais e oriundos do 

processo produtivo da empresa. 

3.2.9 DESPESAS OPERACIONAIS 

As despesas operacionais constituem-se das despesas pagas ou incorridas 

para vender produtos e administrar a empresa, abrangendo tambem as 

despesas liquidas para financiar suas operagoes e os resultados liquidos das 

atividades acess6rias da empresa. 
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0 artigo 187 da Lei 6.404/76 estabelece, para chegarmos ao lucre operacional, 

a dedugao das "despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas 

das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas 

operacionais". 

As despesas com vendas representam os gastos de promogao, colocagao e 

distribuigao dos produtos da empresa, bern como os riscos assumidos pela 

vend a. 

Exemplos: despesas com pessoal de vendas, marketing, distribuigao, 

administrative interne de vendas, comissoes sobre vendas, propaganda e 

publicidade, garantia de produtos. 

As despesas administrativas representam os gastos, pages ou incorridos, para 

diregao ou gestae da empresa, e constitui-se de varias atividades gerais que 

beneficiam todas as fases do neg6cio ou objeto social. Exemplos: honorarios 

da administragao, salaries e encargos do pessoal administrative, despesas 

legais e judiciais, material de escrit6rio. 

Os criterios utilizados para apropriagao (utilizagao do regime de competencia) 

das despesas sao a identificagao direta, onde a despesas e propria do 
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departamento ou setor e o rateio, que se refere a despesas comuns a mais de 

um departamento ou setor. 

3.2.1 0 RESULTADOS FINANCEIROS LiQUIDOS 

Devemos apresenta-los ap6s o Iuera operacional e o artigo187 (Lei 6.404/76) 

define a apresentagao como despesas operacionais as despesas financeiras 

deduzidas das receitas. 

0 Resultado Financeiro Uquido compreende: despesas financeiras Uuros 

pagos, descontos concedidos, comissoes, despesas bancarias e corregao 

monetaria prefixada de obrigagoes); receitas financeiras (descontos obtidos, 

juros recebidos/auferidos, receitas de tftulos aplicados no mercado aberto, 

receitas sabre outros investimentos temporaries e premios de resgate de 

Tftulos e Debentures); variagoes monetarias de obrigagoes e creditos (variagao 

cambial e atualizagao monetaria). 

3.2.11 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

Sao as chamadas atividades acess6rias do objeto da empresa. Exemplos: 

participagao nos resultados de coligadas e controladas pelo metoda de 

equivalencia patrimonial; dividendos e rendimentos de outros investimentos; 

amortizagao de agio ou desagio de investimentos e vendas diversas. 
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3.2.12 DEMAIS CONTAS DE RESULTADO 

Sao as chamadas contas de Resultados nao Operacionais. Grupe de contas 

que a Legislagao Societaria nao fornece detalhes de seu conteudo, 

mencionando, em seu artigo 187, que ap6s o resultado operacional devem 

aparecer as receitas e despesas nao operacionais. 

Tipos de contas nao operacionais: Ganhos e Perdas na Alienagao de 

lnvestimentos, Provisao para Perdas Provaveis na Realizagao de 

lnvestimentos, Resultados Nao Operacionais em lnvestimentos pela 

Equivalencia Patrimonial, Ganhos e Perdas na Alienagao de lmobilizado, Valor 

Uquido de Bens Baixados e Ganhos e Perdas de Capital no Ativo Diferido. 

Neste grupo de contas, deve-se registrar as provisoes para Contribuigao Social 

e Impasto de Renda. 

0 Impasto de Renda apresenta a conta Impasto de Renda a Pagar, que deve 

consignar o valor do impasto devido pela empresa, enquanto que a Provisao 

para Impasto de Renda e constitufda na base de estimativa. 0 encargo com o 

Impasto de Renda deve ser reconhecido e contabilizado no proprio mes do 

lucre a que se refere, embora seja pago em perfodo seguinte e declarado 

oficialmente no exercfcio fiscal seguinte. 
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3.2.13 PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES 

Registra-se como despesa da empresa, as participa<;oes nos Iueras atribufdos 

a terceiros, nao relativas a investimentos dos acionistas, conforms o artigo. 187 

da Lei 6.404/76, que define como despesa, antes da apura<;ao do lucre lfquido, 

para as participa<;oes de debentures, empregados, administradores e partes 

beneficiarias, e as contribui<;oes para institui<;oes ou fundos de assistencia ou 

previdencia de empregados. 

A forma de calculo das Participa<;oes e Contribui<;oes parte do resultado do 

exercfcio deduzindo-se, antes de qualquer participa<;ao, os prejufzos 

acumulados e a provisao para o impasto sobre a renda e contribui<;ao social, 

encontrando assim, o resultado antes das participa<;oes, deduzindo-se, se foro 

caso, eventual saldo de prejufzos acumulados. Oeste resultado, chamado 

Lucre do Exercfcio, calcula-se as participa<;oes. 

As debentures, as participa<;oes estatutarias de empregados, administradores e 

partes beneficiarias serao determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com 

base nos Lueras do Exercfcio. 

3.2.14. LUCRO POR ACAO 

A informa<;ao do lucre por a<;ao deve ser dada na propria Demonstra<;ao do 

Resultado do Exercfcio e objetiva uma melhor avalia<;ao dos resultados das 
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operagoes dos exercfcios passados, permitindo conhecer sua evolugao no 

tempo. 

0 calculo do Luera par Agao e feito de maneira simples, dividindo-se o Iuera 

lfquido do exercfcio pelo numero de agoes em circulagao do capital social. 

Pode tornarse complexo se o capital for formado par agoes de especies e 

classes diferentes e se houver aumento de capital durante o exercfcio. 

VENDA DE 1\1ERCADORIAS/PRODUTOS/SERV1(0S 
(-)Impastos sNendas 
(-) Vendas Canceladas 

VENDAS LIQUIDAS 
(-) C.M.V. l C.P.V. / C.S.V. 

RESULT ADO BRUTO 
(-) DESPESAS OPER.4..CIONAIS 
Veudas / Adminish:ativas I Outras 
(+/-) RESlJLTADO FINANCEIRO LIQUIDO 
( -) Despesas Financeiras 
(+) Receitas Financeiras 
(+/-) Resultado da Equivalencia Patrimonial 

RESULT ADO OPERACIONi\L 
(+/-) RESL1LTADO NAO OPEAACIONAL 
(+) Receita Nao Operadonal 
(-) Despesa Nao Operacional 

RESL"'L TADO fu."'-.JTES DOS IMPOSTOS 
(-) Imposto de Renda 
(-) Contribui9ao Social 

RESULT ADO DO EXERciCIO 
(-) Participm;oes e Contr:ibui9oes 

RESL"'LTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 
Lucro por a9ao 

FIGURA 3 MODELO DE D.R.E (Iudicibw;;, 2000) 

Para o calculo dos Dividendos deve-se estabelecer certas distingoes, pais as 

agoes preferenciais conferem a seus titulares, direito a dividendos no mfnimo 

10% maiores que os atribufdos as agoes ordinarias, caso o estatuto nao lhes 

assegure direito a dividendos fixos ou mfnimos. 



3.3 D.M.P.L.- DEMONSTRA~AO DAS MUTA~OES DO PATRIMONIO 

LiQUIDO. 
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A Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Uquido pela Lei das Sociedades 

por Agoes, nao e obrigat6ria, sendo exigida pela C.V.M. (COMISSAO DE 

VALORES MOBILIARIOS) na lnstrugao n o 59 de 22 de dezembro de 1986, 

para as companhias abertas (IUDJCIBUS, 2000, P. 64). 

3.3.1 CONCEITOS 

A Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Uquido consiste em evidenciar a 

movimentagao de todas as contas do patrimonio lfquido ocorrida num 

determinado perfodo. 

Para IUDJCIBUS (2000, P. 323), todo o acrescimo do Patrimonio lfquido sao 

evidenciados atraves desta demonstragao, bem com o da formagao e utilizagao 

das reservas (inclusive aquelas nao originadas por lucro). Ressalta ainda que a 

DMPL e fundamental para a elaboragao da Demonstragao de Origens e 

aplicagoes de recursos (DOAR). 

3.3.2 UTILIDADE 

Fornece a movimentagao ocorrida nas contas do Patrimonio Uquido, indicando 

o fluxo, origem das contas e o valor dos acrescimos ou diminuigoes do 

Patrimonio Uquido durante o exercfcio. 
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3.3.3 IMPORTANCIA 

A Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Uquido indica a formagao e a 

utilizagao de todas as reservas, e nao apenas das originadas por Iueras, 

servindo de compreensao, inclusive quanta ao calculo dos dividendos 

obrigat6rios. 

3.3.4 TECNICA DE PREPARACAO 

A tecnica consiste em elaborar urn papel de trabalho, usando cada coluna para 

as contas do patrimonio com coluna total, que representa a soma dos saldos e 

transagoes de todas as contas individuais. 

3.3.5 GRUPAMENTOS 

A apresentagao analftica da DMPL contempla todas as subcontas existentes na 

empresa, caso seja extensa para fins de publicagao, podera ser utilizado 

recursos alternatives de apresentagao, como notas explicativas ou quadros 

auxiliares, sumariando a apresentagao da demonstragao pelos totais, itens de 

reservas de capital, reservas de reavaliagao e reservas de Iueras. 

A apresentagao pelo grupamento das contas pode ser utilizada pelas 

empresas, pois permite visualizagao facil e melhor entendimento. 



3.4 DOAR- DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE 

RECURSOS 
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A DOAR tern como objetivo apresentar as informagoes relativas as operagoes 

de financiamento e investimento da empresa e evidenciar as alteragoes da 

posigao financeira da empresa (IUDiCIBUS, 2000, P. 347). 

As origens de recursos representam os financiamentos e as aplicagoes de 

recursos representam os investimentos. Na FIGURA 4 podemos observar a 

estruturagao da DOAR. 

0 excesso ou insuficiencia das origens de recursos em relagao as aplicagoes 

representa o aumento ou redugao do Capital Circulante Uquido (CCL). 0 CCL 

e calculado, tomando-se os saldos, no infcio e no fim do exercfcio, do ativo 

circulante e passivo circulante, refletindo, quando o ativo circulante for maior 

que o passivo circulante, num aumento do CCL, caso contrario, representara 

uma redugao do CCL. 

Uma maneira de simplificar o trabalho de elaboragao da DOAR e considerar: 

a) sempre que houver aumento do ativo ou diminuigao do passivo ou 

patrimonio lfquido, tratar-se-a de uma aplicagao de recursos; 
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b) sempre que houver aumento do passive ou patrimonio llquido ou diminuigao 

do ativo, tratar-se-a de uma origem de recursos. 

ORIGENS DE RECtJRSOS 
Das operafi:oes 
+ Luera liquido do exercicio 
+ Varia~oes monetarias de emprestimos e financiamentos a longo pmzo 
- Participa~ao no lucro da controlarla 
- Lucro na venda de imobilizado 
- Lucro ajustado 
- Dividendos recebidos 

Dos acionistas 
Integraliza*rao de capital 

De terceiros 
Ingresso de novas emprestimos 
Baixa de hem do imobilizado (valor de venda) 
Venda de i:uvestimentos 
Resgate de investimentos temponu:ios a Iongo prazo 

Total das origens 
APLICA~OES DE REC1JRSOS 

Aquisi9ao de direitos do imobilizado, ao custo 
Adi~Oes ao cu:sto no ativo diferido 
Integraliza~ao de novos investimentos 
Amnento em depositos judiciais 
Transferencia para passivo circulante dos emprestimos e financiamentos a longo prazo 
Dividendos propostos e pagos 

Total das aplica~oes 
AU1\1ENTO NO CAPITAL CIRCD"LANTE LiQu"'DO 
FIG\JRA 4l\1:0DELO DE DOAR (Iudicibus, 2000, p.349) 

3.5 • NOT AS EXPLICATIVAS 

Sao informagoes complementares as demonstragoes contabeis, representando 

parte integrante das mesmas, necessarias para esclarecimentos da situagao 

patrimonial e dos resultados do exercfcio e a mengao de fatos que possam 

alterar futuramente a situagao patrimonial. 
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A Lei n o 6.404/76, artigo 176, determina que as demonstragoes sejam 

acompanhadas por notas explicativas, quadros analfticos ou demonstragoes 

necessarias para esclarecimentos da situagao patrimonial e do resultado do 

exercfcio, por uma relagao mfnima que devem obrigatoriamente constar. 

lnformagoes que devem constar em Netas Explicativas conforme a Lei 

6.4604/76, sao: 

a) os principais criterios de avaliagao dos elementos patrimoniais (estoques, 

depreciagao, amortizagao, exaustao); 

b) os investimentos em sociedades, quando relevantes; 

c) o aumento de valor dos elementos do ativo resultante de novas avaliagoes; 

d) garantias prestadas a terceiros, onus reais constitufdos sobre elementos do 

ativo; 

e) taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigagoes,a Iongo 

prazo; 

f) numero, especie, classe das agoes do capital social; 

g) os ajustes de exercfcios anteriores; 

h) os eventos subseqOentes a data de encerramento do exercfcio que tenham, 

ou poderao ter, efeitos relevantes sobre a situagao financeira e os resultados 

futures da empresa. 

Tambem em Netas Explicativas a empresa indicara: 
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a) o objetivo ao adquirir suas pr6prias agoes; 

b) a quantidade de agoes adquiridas ou alienadas no exercfcio, por especie e 

classe; 

c) o custo de aquisigao, bern como o custo minimo e maximo; 

d) o resultado liquido das alienagoes (transferir a posse) ocorridas no exercicio; 

e) o valor de mercado das especies e classes em tesouraria, calculado com 

base na ultima cotagao, anterior a data de encerramento do exercfcio. 

3.6 A NOVA VISAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS. 

Esta nova visao determina os fatores limitantes, bern como os criterios e 

procedimentos especificos de avaliagao, de registro das variagoes patrimoniais 

e de estrutura das demonstragoes contabeis, e as informagoes minimas a 

serem incluidas em notas explicativas para as entidades empresariais e as 

normas regidas e conduzidas conforme leis especificas. 

Este trabalho, no entanto, apresentara algumas limitagoes. A primeira delas, 

diz respeito ao proprio objeto do estudo, que se resumiu a apenas 

levantamentos em demonstragoes pre-existentes e a necessidades que as 

Sociedades Empresarias encontram na legislagao especffica na atualidade. A 

segunda e a falta de bibliografia atualizada, mas buscando amparo na 

legislagao supracitada e em outras legislagoes que regulam a materia, faz-se o 

estudo a luz da legislagao vigente para as referidas sociedades. 
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Denomina-se demonstragoes o conjunto de contas que se utiliza a 

contabilidade das Sociedades, disposta de acordo com um metoda claro e uma 

ordem estabelecida. 

A fungao do plano de contas e possibilitar a uniformidade no registro contabil e 

a estrutura das contas, porem, atualmente, as Sociedades estao utilizando 

demonstragoes que nao contemplam suas necessidades, na visao do 

empresario, devido a falta de uma forma especffica e orientada para as reais 

necessidades da classe empresarial. Em geral todos os atos e fatos das 

Sociedades devem ser especificados e detalhados de modo que seu registro 

evidencie a sua situagao contabil e financeira. 

Relatar-se-a a estrutura e as formalidades das demonstragoes das Sociedades, 

o que vem a ser uma forma de minimizar as discrepancias existentes, no que 

tange ao levantamento das informagoes contabeis e a confecgao das pegas 

contabeis. 

Sabe-se que o Plano de Contas das Sociedades nada mais e que uma pega 

contabil, que estabelece previamente a conduta a ser adotada na escrituragao, 

por meio da exposigao das contas em seus tftulos, fungoes, funcionamento, 

grupamento, analises, derivagoes, dilatagoes e redugoes. E, ainda, um 

conjunto de normas e intitulagoes de contas, previamente estabelecidas, 
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destinadas a orientar os trabalhos da escrituragao contabil (MARION, 1985, 

p.134). 

0 Plano de Contas deve, assim, ser entendido como urn conjunto de normas, 

urn sistema, uma grande pega contabil, visando o estabelecimento, previa, do 

que diz respeito as contas a serem adotadas nos registros contabeis das 

referidas Sociedades, de acordo com as resolugoes do CFC. 

0 elenco das contas e a estrutura que talvez mais impressiona. Entretanto, 

rigorosamente observando 0 problema, pode-se perceber que ele e apenas 

uma das partes de que compoe a grande pega contabil que recebe a 

denominagao de Plano de Contas. 

Se for observado o conceito de conta, ve-se que ela abrange o objeto ou o 

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

apenas como fator de identificagao. 

0 Plano de Contas das Sociedades, abrange, portanto, toda a extensao do 

conceito, fungao, funcionamento e relagao das contas, a fim de que se possa 

realmente ter uma pega que preencha as suas finalidades. 

0 Plano de Contas, bern como o das demais sao uma bussola, urn roteiro 

complete e urn guia para as tarefas de escrituragao contabil. 
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Para se ter um grau de entendimento sobre a situac;ao patrimonial, economica 

e financeira de uma entidade, e essencial a compreensao da nomenclatura e 

estrutura das demonstrac;oes contabeis e de Indices financeiros, que sao 

calculados a partir da comparac;ao entre contas ou grupo de contas. Mas, para 

isso, deve-se observar, quando da elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras, 

as normas contabeis e a complementac;ao dos ordenamentos especfficos sobre 

as denominac;oes das contas e seus agrupamentos. 

E por esta razao, que a analise economico-financeira das empresas torna-se a 

razao mais freqOente para o desenvolvimento em carater economico -

financeiro. Um banco, antes de efetuar um emprestimo ou um financiamento, 

precisara analisar a capacidade de pagamento do tomador de recursos. Outro 

exemplo e o do investidor que pretende adquirir ac;oes de determinada 

empresa. Ele necessitara, com certeza, de uma analise clara da situac;ao 

economico-financeira da empresa a ser investida, ja que o objetivo do 

investidor e obter o melhor retorno sobre seu investimento. 

Gada empresa, internamente, atraves de seus relat6rios, gerados em grande 

parte pela contabilidade, tambem precisa analisar seus pr6prios dados, para 

conhecer os resultados alcanc;ados e verificar quais os pontes fracos e fortes, 

atraves do administrador financeiro, que deve analisar os dados da empresa, 

para, se necessaria, reorientar as ac;oes em termos operacionais e 

estrategicos. 
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De urn modo geral, os exemplos dados sobre a importancia da analise, 

resumem-se da seguinte forma: a principal preocupagao de urn credor, 

obviamente, sera no sentido de receber o que emprestou, acrescido de juros e 

corregao monetaria. Ja o investidor, e saber sobre seu retorno de seu 

investimento, mantendo certo grau de seguranga. 

Historicamente, a analise economico-financeira sempre esteve ligada a 

necessidade de identificagao da solidez e da performance das empresas. A 

partir do seculo XIX, nos Estados Unidos, foram surgindo modificagoes que 

levaram a distinguir as fungoes de proprietario e administrador da empresa, 

que contribufram para urn sistema de auto-avaliagao da propria administragao. 

Esses fatos, de suma importancia, deram origem a analise economico

financeira nas empresas. Nesse mesmo perfodo, banqueiros e credores 

tambem comegaram a usar formas de avaliagao baseadas nas Demonstragoes 

Financeiras. Em 1890, nos Estados Unidos, era comum os bancos comerciais 

solicitarem Demonstragoes Financeiras para avaliagao de seus clientes, isto e, 

seus tomadores de recursos. 

Devido a esse aumento de informagoes financeiras, a Analise das 

Demonstragoes Financeiras desenvolveu-se rapidamente, criando padroes em 

tais Indices. Esse estudo aumentou rapidamente, depois que houve as 

primeiras falencias de grandes empresas, dentre as quais instituigoes 
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financeiras, que necessitavam de um estudo mais abrangente sabre a 

tendencia dos seus indicadores financeiros ao Iongo dos anos que 

antecederam as suas quebras. 

Nos dias atuais, existem varies especialistas desenvolvendo novas estudos e 

pesquisas de insolvencia, principalmente na classificagao de risco de 

empresas. 

Para os dirigentes de empresas, a analise das Demonstragoes a empresa 

suporta o planejamento e o centrale gerencial. Os administradores desejam 

conhecer a posigao patrimonial e identificar os fatores que afetam a sua 

evolugao. 

Como ja foi citado anteriormente, os acionistas preocupam-se com o retorno do 

seu investimento, determinado pela valorizagao das agoes nas balsas e palos 

dividendos periodicamente distribufdos. Decidem-se continuamente pela 

compra e venda de agoes a partir de estudos preparados par analistas do 

mercado de capitais. Esses estudos associam a Analise das Demonstragoes 

Financeiras a avaliagao do comportamento das cotagoes. 

A analise e tambem de fundamental importancia para a concorrencia entre 

empresas. Atraves dela, as empresas poderao extrair valiosas conclusoes 

atraves da comparagao de diversos dados, tais como: volume de faturamento, 
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giro dos estoques, retorno sobre o investimento total e sobre o capital proprio, 

novos investimentos em ativos fixos, grau de endividamento, liquidez, etc. Tudo 

isso permite identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes e as causas 

determinantes de seus sucessos e fracassos. 

Para OS 6rgaos Governamentais, a analise facilita a fiscalizagao fazendaria das 

empresas, como tambem o controle de pregos e o julgamento das suas 

qualificagoes financeiras em concom3ncias publicas. 

Genericamente, a comunidade onde uma empresa mantem suas 

dependencias, preocupa-se com o sucesso dos seus negocios, uma vez que 

as empresas de determinada regiao determinam o crescimento do numero de 

empregos diretos e indiretos, alem de maior arrecadagao de impostos e taxas, 

expansao de programas sociais custeados pela propria empresa, etc. Os bons 

resultados obtidos pela empresa geram progresso e melhor padrao de vida 

para todos. 

E preferfvel que nao se faga uma analise, quando as Demonstragoes 

Financeiras nao sao confiaveis. Dessa maneira, evitam-se tomadas de 

decisoes sem o correto dimensionamento do risco da empresa. 

0 parecer e o produto final relative ao processo da analise. Urn born analista, 

precisa ser possuidor de conhecimentos externos a sua area de atuagao, alem 
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de que a leitura de seu parecer deve proporcionar ao leiter o conhecimento 

necessaria sobre a empresa, sendo assim auto-explicative. 0 analista precisa 

ter a capacidade de sfntese, mas nao devera omitir informagoes importantes na 

elaboragao de seu parecer, para que a sua analise torne-se uma forte 

ferramenta para a tomada de decisao. 

3.6.1 OS TIPOS E CARACTERISTICAS DA ANALISE DAS 

DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Como nao existe nenhum padrao para a Analise das Demonstragoes 

Financeiras, existem varies tipos de Indices, que sao utilizados de acordo com 

o Analista. No entanto, sinteticamente, pode-se afirmar que os tipos de analises 

dividem-se em: 

a) de Estrutura, Vertical ou de Composigao; 

b) de Evolugao, Horizontal ou de Cresci mente; 

c) per Diferengas Absolutas, 

d) de Quociente ou Razao. 

A Analise de Estrutura ou Vertical, tern o objetivo de medir percentualmente 

cada componente em relagao ao todo do qual faz parte e fazer as 

comparagoes entre dois ou mais perfodos, case a empresa a ser analisada nao 

esteja em seu primeiro ano de atividades. Ja a Analise de Evolugao ou 
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Horizontal e de avaliar o aumento ou a diminuigao dos valores que expressam 

os elementos patrimoniais ou do resultado, numa determinada serie hist6rica 

de exercfcios. 

No caso da Analise par Diferengas Absolutas, e de avaliar qualitativa e 

quantitativamente os novas recursos injetados na empresa e a forma como 

esses recursos foram aplicados. Baseia-se na diferenga entre os saldos no 

inlcio e no fim do perlodo, para determinar o fluxo de origens e aplicagoes de 

recursos. 

A Alavancagem Operacional representa o efeito desproporcional entre a forga 

efetuada numa ponta (a do nlvel de atividade ou produgao) e a forga obtida ou 

resultante na outra (a do Iuera). Quanta maior for a produgao e quanta mais 

distante a empresa estiver de seu ponto de equilibria (quantidade minima que a 

empresa deve produzir para que nao tenha prejulzos), menor sera o Grau de 

Alavancagem Operacional, pais a variagao (acrescimo ou redugao) no volume 

de produgao provocara menor impacto no percentual de Iuera. 

A analise deve levar a uma classificagao do risco da empresa (rating). A 

ponderagao dos Indices pode ser: 

a) pela comparagao dos Indices da empresa com padroes de seu 

segmento, de sua regiao geografica e de seu porte; 
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b) pelo uso de analise discriminante multipla; 

c) por meio da experiencia do analista; ou 

d) de recursos quantitativos. 

A empresa necessita estar atenta a todas as mudanc;as externas que possam 

vir a atingi-las. Para situar-se no mercado, e fundamental o acompanhamento 

de suas tendencias e do desempenho financeiro e de rentabilidade da 

concorrencia. A tomada de decisao deve ser claramente analisada, verificando 

se a posic;ao alcanc;ada e satisfat6ria ou se pretende alcanc;ar urn objetivo mais 

ambicioso. 

Sem urn padrao comparativo, de nada adiantara analisar os Demonstrativos 

Financeiros. Por exemplo, se urn empresario e chamado para uma reuniao e 

ao observar o relat6rio verifica determinado valor com relagao ao retorno sobre 

investimento de sua empresa, que para ele neste caso, ou para qualquer outra 

pessoa,que nao tern conhecimento tecnico especffico, e urn numero perdido no 

tempo e no espago. E necessaria que haja uma medida comparativa, para que 

se perm ita formular jufzos do tipo melhor ou pior. 

3.7 ANALISE FINANCEIRA E A CONTABILIDADE GERENCIAL. 

Nunca houve urn caso conhecido em que urn investimento tivesse sido 

realizado apenas baseado nos resultados das Analises Contabeis da empresa. 
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Mas, tambem, nao e conhecido nenhum caso de sucesso a Iongo prazo no 

investimento em agoes, em que a analise dos relacionamentos contabeis nao 

desempenhe algum papel, como infra-estrutura de uma analise 

fundamentalista. 

Segundo Sergio ludicibus (2000, p. 354), a Analise de Balango caracteriza-se 

como a "arte de saber extrair relagoes uteis, para o objetivo economico que 

tivemos em mente dos relat6rios tradicionais de suas extensoes, se foro caso". 

Deve-se ter a consciencia de que a Analise das Demonstragoes Financeiras I 

contabeis e uma arte, que por sua vez nao existe nenhum roteiro padronizado 

que leve sempre as mesmas conclusoes, dentro das mesmas circunstancias. 

Outro fator a ser lembrado, e que a Analise das Demonstragoes Financeiras I 

contabeis, pela sua natureza financeira, apresenta limitagoes, que deverao ser 

sempre lembradas. 

E devido as suas limitagoes que nao se pode separa-la da Contabilidade 

Gerencial, pois e atraves dela que se supre as demais necessidades. A 

Contabilidade Gerencial esta voltada unica e exclusivamente para a 

administragao da empresa, procurando suprir informagoes que se "encaixem" 

no modelo decis6rio do administrador. · 
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Esse modele decis6rio leva em conta curses de a<;oes futuras, informes sobre 

situa<;oes passadas ou presentes. Somente serao insumos de valor para o 

modele decis6rio a medida que o passado e o presente sejam estimadores 

validos daquilo que podera acontecer no futuro, em situa<;oes comparaveis ja 

ocorridas. 

A Analise Financeira e das demonstra<;oes financeiras e contabeis devem ser 

entendidas dentro de suas possibilidades e limita<;oes. Por um lado, aponta 

mais problemas do que solu<;oes, por outre lado, convenientemente 

manuseada, pode transformar-se num poderoso "painel de controle" da 

administra<;ao. Levando-se em considera<;ao apenas os valores de Balan<;os e 

Demonstratives Financeiros, ainda tern uma limita<;ao adicional, que e a nao 

utiliza<;ao de quantidades ou unidades ffsicas, juntamente com os valores. 

Portanto, criou-se a Controladoria, onde a mesma desempenha o papel num 

ramo da Contabilidade que esta em grande abrangencia nos dias atuais. Esse 

profissional engloba todas as fun<;oes acima citadas (Contador, Administrador 

Financeiro, Analista, Economista etc.). E a partir dele que, alem da Analise 

Financeira, se estudarao outros procedimentos de carater gerencial para urn 

melhor desenvolvimento das empresas. Ele e capaz de estimar resultados, 

atribuir or<;amentos, dentre outros. Vale salientar, que, devido a tanta 

abrangencia, e praticamente impossfvel trabalhar sem uma equipe, na maier 
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parte dos casas. Como, por exemplo, ele necessitara de informagoes do diretor 

comercial para estimar vendas e posteriormente Iueras. 

A Analise Financeira, a Contabilidade Gerencial, a Economia, as informagoes 

internas da empresa no seu ambito comercial e financeiro, devem ser 

trabalhados continuamente. Assim como e vital as Demonstragoes Contabeis 

para a constituigao de uma analise, o Administrador necessita de urn Analista 

para se obter urn relat6rio mais dedutivo que urn exemplar de balancete para a 

tomada de decisoes. Urn necessita do outro para atingir urn objetivo em 

comum: a lucratividade. Algo que poderia ser dispensado se caso tivessemos 

uma demonstragao que nos demonstrasse a situagao real da empresa dada as 

informagoes existentes na contabilidade. 

3.8 AS ATRIBUI<;OES DO CONTADOR 

Todo contabilista, seja ele urn Tecnico ou urn Contador, deve desempenhar urn 

papel alem de suas fungoes tecnicas, pois atraves dessa atribuigao ele sera 

responsavel pelo progresso, respeito e sobrevivencia da sua propria profissao, 

que e o papel da conscientizagao para com a sociedade em relagao a 

importancia do profissional contabil. 

lnfelizmente nos pafses pouco desenvolvidos, como o Brasil, a Contabilidade 

ainda nao ocupou o papel merecido com relagao a sua importancia para a 
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economia do Pals. A visao do empresario, de um modo geral, ainda nao 

percebeu a verdadeira fungao da Contabilidade, que apesar de nos ultimos 

anos essa conscientizagao ter prosperado intensamente, principalmente ap6s o 

processo da Globalizagao, ainda existem pessoas com a visao de que a 

Contabilidade e uma informagao apenas representativa do passado ou s6 de 

utilidade para as informagoes de tributes junto ao fisco. 

Essa visao, nos dias de hoje, s6 traz prejufzo para as empresas e 

conseqOentemente a sociedade, alem de desvalorizar a profissao contabil. As 

necessidades do mercado trazem beneffcios para o esclarecimento da 

profissao, porem nem sempre indicam o caminho que leva a Contabilidade. 

Cabe aos profissionais mudar tal situagao, utilizando a propria contabilidade 

como arma para veneer todos os obstaculos, deixando para traz toda a 

desinformagao e sempre buscando as suas ramificagoes para tornar publico a 

sua verdadeira fungao e importancia. 

Sabe-se que todo esse ramo, hoje bastante explorado, como tambem outros, 

partem exclusivamente da Contabilidade, apontando assim, mais uma vez, a 

sua importancia. 

Dentro de um setor de Contabilidade e Controle de grandes empresas, as 

tarefas devem ser estruturadas em etapas distintas: uma para o processo de 

conferencia e classificagao das contas, uma area exclusiva para escrituragao e 
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registros de lanc;amentos contabeis, outra para a revisao/conciliac;ao de analise 

de contas e outra de apoio na area fiscal e tributaria (participac;ao nos 

processes licitat6rios promovidos pela Entidade), analisando a documentac;ao 

apresentada pelos participantes. Com esses procedimentos basicos a 

Contabilidade tornar-se-a mais agil no processo de controlar as mutac;oes 

ocorridas na evoluc;ao do patrimonio. 

A Contabilidade deve deixar para traz o usa de processes rotineiros, passando 

a utilizar mais as recursos tecnol6gicos existentes, aprimorando o 

conhecimento cientffico e dominando sempre as explicac;oes te6ricas sabre a 

evoluc;ao patrimonial. A elaborac;ao de relat6rios e orc;amentos tambem 

contribuem para a visualizac;ao e entendimento da Contabilidade, alem de ser 

uma ferramenta importante para a tomada de decisao. 

Um relat6rio gerencial permite demonstrar, de forma clara, ao empresario au a 

outras pessoas interessadas, as informac;oes contabeis medidas percentual au 

quantitativamente. Nele podemos utilizar graficos com explicac;oes precisas, 

mas com uma linguagem menos tecnica, para que o leiter, que nem sempre e 

uma pessoa com conhecimentos tecnicos, consiga le-la e compreende-lo. 

0 orc;amento, que e um instrumento de grande importancia gerencial, esta 

ligado ao campo da controladoria. Para a sua elaborac;ao sao necessarias duas 
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caracterfsticas: abrangencia e boa qualidade, quando se diz respeito a 

informagao. 

Pela abrangencia, verifica-se que o orgamento deve ser bem estruturado, seja 

numa atividade publica ou privada, utilizando tudo o que constitui uma unidade 

organizacional, que expressa seus programas de trabalho em termos 

financeiros. 0 reflexo de um bom controls orgamentario e uma boa 

administragao, pois deste modo nao permite que nenhum fato modificativo do 

resultado patrimonial escape desse controls. 

Pela qualidade, sua principal caracterfstica e expressar numeros, 

objetivamente exprimindo dinheiro ou volume de servigos ou de bens a 

produzir. Pode-se considerar o orgamento como um metoda estatfstico, que 

mediante a utilizagao das regras matematicas, transforma-as em modele 

economico. 

Em qualquer empresa e necessaria que se mantenha um orgamento de 

despesas e receitas, que busquem uma relagao entre gastos e ingresses de 

recursos de um perfodo, para que se tenha um equilfbrio entre eles, evitando 

problemas futures. 

Resumidamente, o profissional contabil deve estar atento a todas as novas 

fungoes, que s6 fazem aprimorar a profissao. Um bom sistema de controls 
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orgamentario, integrado ao sistema de contabilidade, pode contribuir para a 

sobrevivencia da menor e mais simples organizagao, como tambem a evolugao 

e o crescimento de uma grande organizagao, de um Estado ou ate mesmo de 

uma Nagao. 

A contabilidade hoje e responsavel pelo controle e coordenagao das operagoes 

e avaliagao da rentabilidade dos produtos fabricados e pelo caminho a ser 

trilhado. Assim a Sociedade produz e o Contabilista conduz. 

Tal entendimento ve-se, pois o contador, que era visto meramente como um 

"guarda- livros", tornou-se um agente indispensavel nas empresas, fornecendo 

dados essenciais aos empresarios para a tomada de decisao, por isso 

atualmente necessita sempre estar a frente das varias informagoes de 

diversificados setores, para assim ser capaz de transmitir a qualquer pessoa 

que as necessita. A analise financeira e o controle gerencial sao atualmente 

essenciais para o desenvolvimento de qualquer azienda, devido as grandes 

mudangas e tendencias que temos em nossa Economia, principalmente ligadas 

aos riscos internos e externos. 

A visao da sua real importancia vem sendo discutida e analisada em todo o 

mundo, gragas ao avango da tecnologia no processo da globalizagao, 

principalmente por revelar o verdadeiro retrato economico-financeiro. Os 

empresarios devem estar atentos a todas essas mudangas e os profissionais 
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de contabilidade, devem estar sempre se atualizando, ja que o mercado de 

trabalho e todas as suas necessidades, estao cada vez mais exigentes, 

beneficiando a todos. Cabe a todos n6s divulgar e esclarecer para toda a 

sociedade a importancia de se trabalhar em conjunto, respectivamente em sua 

area, nao esquecendo de observar o que estar ao nosso redor e acima de tudo, 

valorizar o servigo do proximo, obtendo dessa forma o objetivo em comum: o 

sucesso e a prosperidade do pais. 

3.9 MELHORIAS TECNICAS E SUGESTOES PARA 0 ENTENDIMENTO DAS 

DEMONSTRACOES CONTRABEIS PELA CLASSE EMPRESARIAL 

A atual competitividade dos neg6cios e as constantes mudangas nos diversos 

ambientes das empresas exigem a maximizagao do desempenho e do controle 

empresarial. Neste sentido, as demonstragoes contabeis exercem papel 

preponderante na empresa, apoiando os gestores no planejamento e controle 

de gestao, atraves da manutengao de um sistema de informagoes que permita 

integrar as varias fungoes e especialidades. 

Hoje, com a Excelencia Empresarial, as informagoes gerenciais devem cobrir 

todo o ciclo de vida do produto, o qual em suas definigoes afeta sobremaneira 

o projeto de sua qualidade e o resultado demonstrado de foram clara e 

objetiva. 
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A contabilidade gerencial hoje em dia esta perdendo credibilidade. Com todas 

essas mudangas no ambiente, ela nao mudou quase nada. lsso faz com que as 

informagoes fornecidas pela contabilidade tradicional sejam incoerentes. Com 

as constantes mudangas, as empresas nao podem ter informagoes distorcidas. 

Sea sua contabilidade gerencial nao estiver adequada aos novos tempos voce 

nao tera como competir. Uma boa contabilidade gerencial nao e receita para o 

sucesso, mas um pre-requisite. 

lsto e referido por KAPLAN & JOHNSON (1991, p.4) ao dizer que "um 

excelente sistema de contabilidade gerencial nao vai sozinho garantir o 

sucesso nos mercados de hoje( ... ). Mas um sistema de contabilidade gerencial 

ineficaz pode minar o desenvolvimento de produtos, o aprimoramento de 

processes e os esforgos de marketing. Onde um sistema de contabilidade 

gerencial prevalece, o melhor resultado ocorre quando os administradores 

entendem a irrelevancia do sistema e se desviam dele criando sistemas de 

informagao personalizados". 

Segundo COELHO (1999; p.26) a contabilidade gerencial sera eficaz se 

contiver um sistema de informagoes contabeis integrado ao sistema de gestae 

empresarial, que e aquele que reune e consolida todas as informagoes 

relevantes e necessarias para gerir a organizagao, e se considerar o controle 

como uma forma de se estudar novas possibilidades ou analisar novos 

caminhos que possibilitem redugao de custos, agilidade de operagao, 
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qualidade de seus produtos e servigos e, par conseqUencia, maior 

produtividade". 

Neste sentido, ROBLES JR. (1994, p. 12) diz que "a era que se inicia e ada 

Qualidade, em que o desperdfcio sera duramente punido. As organizagoes 

comegam a conscientizar-se da importancia do aproveitamento total dos 

materiais. A ordem e fazer certo pela primeira vez, procurando ao maximo 

evitar perdas". 

A grande dificuldade da classe empresarial esta ao receber uma demonstragao 

contabil em mensurar o seu ganho financeiro (retengao em caixa) com o Iuera 

apresentado na ORE, pais a sua visao financeira da atividade leva a crer que o 

Iuera auferido no exercfcio ap6s contribuir com os impastos, negociar as suas 

compras e vendas, quitar seus emprestimos e despesas administrativas o seu 

Iuera seria representado pelo aumento em numerario. 

Nao mansura este empresario que a sua atividade ou patrimonio possui vida 

propria no que se refere ao crescimento de seus ativos (bens e direitos) e 

tambem no crescimento ou redugao do passivo. 

Portanto para as empresas tornarem-se competitivas, e essencial que nao se 

tornem complacentes, ou seja, as demonstragoes que hoje atendem apenas 

uma classe privilegiada que e a classe contabil devem sim dar clareza ao leigo, 
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ou melhor ao empresario que busca em outras esferas (produtivas ou nao) o 

melhor entendimento de seu neg6cio, com qualidade e presteza. 

A marca de excelencia de uma empresa e um compromisso continuo em 

tornar-se totalmente competitiva. lsto requer a constante eliminagao de 

possibilidades de retardamento no processo de tomada de decisao. Portanto o 

entendimento das pegas contabeis pelo empresario, bem como a habilidade de 

entender os demonstratives o colocarao em uma posigao de destaque no 

mercado que o mesmo esta inserido. 

Para manter-se a frente da concorrencia, as empresas precisam ter 

informagoes que permitem o entendimento necessaria dos fatores que elas 

podem influenciar. 

Os princfpios de gestae de neg6cios estao mudando: portanto, os 

procedimentos de controle e a demonstragao deste desempenho necessitam 

ser revisados. Mercados globais significam concorrentes globais onde ha alta 

qualidade, baixos custos e atendimento total ao cliente. Para tanto se necessita 

de informagoes com maior quantidade de vezes em perfodos menores que 

nem sempre podem vir acompanhadas com um profissional. 

Ao profissional contabil quando da apresentagao das demonstragoes 

financeiras I contabeis e necessaria muita habilidade e conhecimento para 

fazer o empreendedor ou empresario o entendimento de que aquele valor 
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apresentado como lucro refere-se simplesmente ao crescimento economico da 

organizac;ao e nao ao seu crescimento financeiro, o que vimos como principal 

reclamac;ao da classe empresarial atingindo grande parte dos empresarios em 

geral. 

Em outro questionamento tambem por n6s levantado e que o lucro apurado na 

ORE descontadas as reservas legais devera originar ao empresario uma safda 

de caixa a titulo de distribuic;ao de Iueras, a qual e vista pelo empresario como 

uma obrigac;ao onde a mesma ira diminuir suas disponibilidades, que nem 

sempre e representada em valor suficiente no saldo do caixa (entende-se por 

caixa as disponibilidades financeiras da empresa), trazendo-lhe por 

conseqOencia a visao de que devera gerar caixa para tambem quitar esta 

obrigac;ao alem da obrigac;oes existentes. 

Nao entende o empresario que a apurac;ao de resultado nao representa 

simplesmente o ganho financeiro, mas sim tambem o economico o qual pode 

ser representado pelo crescimento de seus ativos ou redugao de seu passive o 

que na falta de conhecimento tecnico contabil o empresario na simples 

visualizac;ao das demonstrac;oes contabeis (Balanc;o Patrimonial, ORE, OPML, 

Ooar e as Notas Explicativas) dificilmente podera mensurar a distribuic;ao 

desses valores em relac;ao ao lucro apurado. 
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Os contadores devem fazer constantes investimentos em capacitagao 

intelectual para atender e satisfazer seus consumidores, os empresarios. 

Hoje, a necessidade de urn sistema contabil nas empresas e uma realidade. 0 

sistema deve possibilitar urn controle eficaz e fornecer a administragao todas 

as informagoes concernentes a situagao patrimonial e financeira, e aos 

resultados obtidos. 

Sabemos que a medida que a Contabilidade tern evolufdo e ampliado o seu 

alcance, tornou-se parte essencial de todos os fins empresariais. Preocupa-se 

com o que aconteceu, com o que acontece e com o que se pode esperar que 

acontega, portanto, tornou-se indispensavel a administragao, para assegurar 

que controles e planejamentos apropriados produzem operagoes lucrativas. 

Segundo SA (1994, p. 25), "a administragao e a contabilidade tenderao a urn 

avizinhamento extrema, o processo decis6rio far-se-a mediante modelos 

contabeis. 0 futuro, cada vez mais, estara nas maos dos cientistas da 

Contabilidade". 

Neste sentido, SPANHOLI (1994, p. 5) enfoca que "o profissional, ate mesmo 

graduado, tera de comegar a reaprender para usar o seu intelecto de forma 

diferente, utilizando a criatividade, a 16gica e o sinergismo. Cabe, portanto, 

indagar: ate quando vamos ignorar esta realidade? Precisamos repensar a 
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fungao da contabilidade nos moldes tradicionais e as novas especialidades 

profissionais". 

Segundo SILVA (1994, p. 27), "as organizagoes cresceram, o sistema 

economico tornou-se complexo, evoluindo tambem a Contabilidade". 

Os informes da contabilidade gerencial, nao raras vezes, sao de pouca valia 

para os gerentes operacionais, no seu empenho de reduzir custos e melhorar a 

produtividade. Tais informes afetam, com freqOencia, a produtividade, por 

demandarem os gerentes operacionais tempo tentando entender e explicar 

divergencias apresentadas, pouco a ver com a realidade economica e 

tecnol6gica de suas operagoes. 

Nestes termos, JOHNSON & KAPLAN (1993), fortalecem esta ideia de que 

sistemas de contabilidade gerencial podem e devem ser projetados em apoio 

as operagoes e estrategias da organizagao. A tecnologia existe para 

implementar sistemas radicalmente diferentes dos hoje em uso. 0 que falta e 

conhecimento. Mas tal conhecimento pode emergir da experimentagao e da 

comunicagao. 0 espfrito inovador visfvel ha cern anos, no princfpio do 

movimento de administragao cientffica, pode ser recuperado por gerentes 

inovadores e pesquisadores academicos comprometidos com o 

desenvolvimento de novas conceitos no projeto de sistemas de contabilidade 

gerencial relevantes e a demonstragao de resultado da organizagao. 
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Esses aspectos devem ser de conhecimento do contador gerencial, e grande 

parte deles devera estar presente no sistema de informagao contabil, dentro 

dos aspectos peculiares da empresa. Cada empresa tern seus produtos, sua 

tecnologia de produgao, administrando-a dentro de conceitos que julga mais 

adequados a sua realidade produtiva, e trabalha dentro de uma filosofia de 

qualidade gerencial e de produtos, que deve permear par toda a empresa. 

lsto conduz os profissionais da Contabilidade a redesenhar seus sistemas de 

informagoes gerenciais, incorporando novas conceitos que melhor retratam as 

alteragoes nos metodos de administragao de produgao. 

SPANHOLI (1994, p. 7) diz que "o impacto provocado pelas mudangas 

tecnol6gicas e um fenomeno presente, nao s6 na contabilidade, mas em todos 

os segmentos da sociedade. Nao ha volta; e um processo irreversfvel". 

Questionamento varies seria a comparagao de seus desembolsos a vista 

relatives a pagamento de despesas diversas, impastos, quitagao de obrigagoes 

e aquisigao de ativos e em contra partida mensurar aqueles valores par ele 

cedido como credito a clientes, bern como o acrescimo a suas disponibilidades 

no fechamento do perfodo. 
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Se possivel fosse elaborar um demonstrative que apresenta-se tais valores em 

proporgao ao Iuera apurado mais satisfeito as suas necessidades o empresario 

estaria, pais teria a real avaliagao de onde esta aplicados seu resultado 

financeiro. 

Portanto, a Contabilidade Gerencial deve consistir de um sistema de 

informagoes atualizadas. LAGO (1996, p. B-02) cementa que "todos n6s temos 

de tamar decisoes financeiras, diariamente, e para tanto e imprescindivel 

dispormos das mais atualizadas informagoes". 

Pretende-se evidenciar a constatagao do revigoramento da Contabilidade, 

como um sistema de informagao de eventos e transagoes economicas das 

empresas, no atual cenario de competigao global. 

A empresa do mundo moderno mudou suas estrategias; a globalizagao dos 

mercados e a alta competitividade fizeram com que ela evoluisse em niveis de 

alta eficiencia, em que a especializagao passou a constituir uma de suas 

caracteristicas mais relevantes e os empresarios de um modo em geral devem 

ter ferramentas nas maos para darem continuidade no processo produtivo. 

A alta administragao quando deixa de receber informagoes exatas sabre a 

eficiencia e efetividade das operagoes internas, a organizagao torna-se 

vulneravel a competigao das organizagoes menores e mais focalizadas. 
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As necessidades de informagoes das empresas concentradas numa gama 

estreita de atividades ou produtos de acordo com KAPLAN (1995; p. 178) "e 

bem inferior as das que procuram administrar multiples etapas nos processos 

de conversao, ou que oferecem linhas de produtos diversificados e ate 

heterogeneos. As organizagoes focalizadas se tornarao altamente eficientes 

em seus limitados segmentos de produtos ou variedades de processos 

produtivos, superando as organizagoes diversificadas incapazes de continuer 

avaliando a rentabilidade relativa de suas atividades variadas e, geralmente, 

independentes entre si". 

Segundo CORBETT (1997, p.23) existem algumas propostas de diferentes 

metodologias para a contabilidade gerencial que tentam resolver essa perda de 

relevancia e dar uma verdadeira cara para a organizagao, isto e a grande 

necessidade do empresariado. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

A busca continua por melhores formas de apresentagao das demonstragoes 

contabeis e a forma legal das mesmas sao para a classe empresarial os 

maiores focos deste estudo, pais com tais ferramentas sera mais adequado a 

sua apresentagao, tudo para suprir as necessidades e anseios perante as 

melhores praticas aceitas. 

A busca destas melhores praticas vern ao encontro do objetivo geral deste 

trabalho - desenvolver uma demonstragao contabil especffica para as 

sociedades empresariais, pais ficou evidente que o "novo empresario" e uma 

pessoa exigente e que nao agrega conhecimentos tecnicos para saber ler um 

demonstrative de cunho tecnico, pais sabendo ler estimasse que se tornem 

mais competitivos, no mercado, leiam os atos contabeis de acordo com a 

disposigao vigente e por conseqUencia, reduzam a possibilidade de erros 

comerciais. 

Alem disso, constatou-se que o processo, sempre alicergado por dados da 

Contabilidade, produzira, para o empresario, informagoes de carater interne 

que subsidiam decisoes muito importantes, tais como o reconhecimento de 

perda de capital, assungao ou transferencia de compromissos e 

contingenciamentos legais, envolvendo valores significantes. Em suma, o 
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referido trabalho vern para suprir uma lacuna aberta ha anos, podendo ser 

aplicado em todas as sociedades empresariais. 

Finalmente, acredita-se que o presents trabalho contribui para divulgar a 

essencialidade das informagoes contabeis nos processes e na criagao de um 

sistema de informagao contabil que possibilite a visualizagao e o 

desmembramento da real situagao empresarial. Espera-se que a proposigao 

das demonstragoes contabeis venham a ser criticadas par profissionais, em 

especial, da area contabil, para aperfeigoa-lo sistematicamente, acrescentando 

informagoes precisas e oportunas a respeito dos diversos aspectos da 

organizagao, de acordo com a proposta deste estudo. 
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