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RESUMO 

Clarindo, Bruna. A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA 0 
PROCESSO DE GESTAO E TOMADA DE DECISAO NAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS. Este trabalho corresponde ao desenvolvimento de uma pesquisa que 
investiga a importancia da Contabilidade para as micros e pequenas empresas, 
mostrando a necessidade de se ter acesso a informa96es uteis que possibilitem ao 
gestor administrar seu negocio de maneira eficiente e segura. Como metodologia, 
realizou-se uma pesquisa bibliografica que norteou os trabalhos de investiga9ao sabre 
o tema. 0 resultado da pesquisa mostra que nos dias atuais as empresas necessitam 
realizar urn planejamento financeiro elaborado, e para tal, necessitam de informa96es 
confiaveis.Neste sentido fez-se necessaria que o pequeno empresario tenha 
conhecimento ou tome consciencia, da importancia da realiza~o de uma contabilidade 
gerencial como instrumento de apoio na gestae dos neg6cios visando identificar, 
mensurar, suportar e analisar informa96es sabre a situa9ao econ6mica da empresa 
possibilitando uma melhor compreensao por parte do gestor e contribuindo com a 
elabora9ao de futures planejamentos estrategicos da empresa. 

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial; Planejamento; Gestae de Neg6cios. 



1. INTRODUCAO 

A contabilidade surgiu nas primeiras manifesta<;Qes humanas da 

necessidade social de prote<;ao a posse e de perpetua<;ao e interpreta<;ao dos 

fatos ocorridos com o objeto material de que o homem sempre dispos para 

alcan<;ar os fins propostos. Na medida, que o homem come<;a a possuir maior 

qualidade de valores, preocupava-lhe saber quanta poderiam render e qual a 

forma mais simples de aumentar as suas posses, tais informa<;6es nao eram de 

facil memoriza<;ao quando ja em maior volume, requerendo registros. 

Das formas primitivas utilizadas para quantificar o patrimonio, percorrendo o 

caminho do metoda por partidas dobradas na epoca do comercio medieval, os 

sistemas de custos na Revolu<;ao Industrial e a cria<;ao da Contabilidade Gerencial 

ap6s o surgimento das sociedades por a<;6es, verifica-se que a contabilidade 

sempre procurou adaptar-se as mudan<;as ao Iongo da historia da humanidade, 

para que pudesse cumprir seu papel de fomentadora de informa<;6es sabre o 

patrimonio de seus usuarios. 

Para Sa ( 1997), "a contabilidade nasceu com a civiliza<;ao e jamais deixara 

de existir em decorn§ncia dela talvez, por isso, seus progressos quase sempre 

tenham coincidido com aqueles que caracterizam os da propria evolu<;ao do ser 

humano". 

Nas ultimas decadas, gra<;as aos avan<;os tecnol6gicos e aos sistemas 

informatizados que permitam que o trabalho de registro de dados fosse feito de 

forma rapida, segura e confiavel, o profissional contabil come<;ou a ocupar Iugar 

de destaque nas organiza<;6es, pois passou a dedicar mais tempo as analises dos 

diversos relat6rios contabeis. 

A contabilidade tern como objetivo auxiliar o processo de gestao das 

empresas, fornecendo informa<;oes sabre a evolu<;ao de seu patrimonio. 

Nas ultimas decadas, inumeros autores vern destacando que a 

contabilidade possui urn potencial de informa<;6es valiosas para o uso gerencial e 

estrategico, porem, ainda nao totalmente utilizado. 0 aparecimento da 
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contabilidade gerencial foi urn dos indicadores de grandes mudan<;as no uso da 

informa<;ao contabil. 

Por conseguinte, o uso da tecnologia da informa<;ao deixa de ser uma 

preocupa<;ao essencialmente tecnica para assumir uma importancia estrategica, 

passando a ser responsavel por grande parte do sucesso das organiza<;6es. 

Segundo SEBRAE, as pequenas empresas sao responsaveis por grande 

parte da gera<;ao de riqueza no Brasil, respondendo por 45% dos empregos 

formais. Entretanto, na maioria dos casos seus gestores nao estao preparados 

para enfrentar os problemas inerentes as atividades administrativas e ate 

operacionais de seus neg6cios por falta de informa<;Qes gerenciais. 

As estatisticas divulgadas pelo SEBRAE, sobre as taxas de mortalidade 

desse tipo de organiza<;6es sao alarmantes e favorecem a conclusao de que elas 

necessitam de auxilio tecnico para administrar seu empreendimento de maneira 

mais eficaz. 

1.1 Problematica 

Segundo ROESCH (1999:91), "urn problema e uma situa<;ao nao resolvida, 

mas tambem pode ser identifica<;ao de oportunidades ate entao nao percebidas 

pela organiza<;ao". 

No entanto, este trabalho tern como problema identificar quais os beneficios 

trazidos pelas informa<;6es contabeis para a tomada de decis6es nas micros e 

pequenas empresas? 
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1.2 Objetivos 

Segundo MARION, DIAS e TRALDI (2002:36), "o objetivo e a situa9ao que 

se deseja obter ao final do perlodo de dura9ao do projeto, mediante a aplica9ao 

dos recursos e de realiza9ao das a96es previstas. Os Objetivos podem ser gerais 

ou especlficos". 

Objetivo Geral 

Segundo MARION, DIAS e TRALDI (2002:36), "Os objetivos gerais, dados 

seu proprio can~ter, costuma ser vago, de diflcil execu9ao e avalia9ao sem o 

detalhamento dos objetivos especlficos". 

0 objetivo do presente trabalho e verificar, a importancia das informa96es 

contabeis para o processo de gestao e tomada de decisao nas micro e pequenas 

empresas. 

Objetivos Especificos 

Segundo MARION, DIAS e TRALDI (2002:36), " os objetivos especlficos 

detalham 0 objetivo geral e, a medida que OS primeiros forem atingidos, 

convergirao para o alcance do segundo". 

Os objetivos especlficos desta pesquisa sao: 

• Demonstrar as caracterlsticas da informa9ao contabil, capazes 

de proporcionar beneflcios ao usuario interno das empresas. 

• Verificar a necessidade das informa96es contabeis para o 

gerenciamento das micro e pequenas empresas. 

• Auxiliar gestores com dificuldades de compreender e aplicar 

as informa96es da contabilidade em suas tomadas de decisoes. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A contabilidade deve ser vista como urn instrumento essencial para a 

gestao das organiza<;oes e nao somente urn meio para atender as exigencias 

legais. A contabilidade financeira pode e deve se transformar em gerencial, sendo 

urn dos papeis do contador aproveitar as informa<;oes fornecidas pela 

contabilidade financeira para gerar conhecimento ao administrador. (PADOVEZE, 

1996). 

As micro e Pequenas Empresas assumem caracteristicas de gestao propria 

e com a competitividade, falta de recurso e ate mesmo falta de qualifica<;ao por 

parte de seus gestores e necessaria uma melhoria no processo de tomada de 

decisoes, pois como geralmente e uma (mica pessoa responsavel por diversas 

fun<;oes acaba nao observando a necessidade de urn controle e urn planejamento 

de a<;oes futuras. 

A ideia e que o profissional contabil se tome urn aliado das micros e 

pequenas empresas, pois possuem dados que podem produzir informa<;oes 

pertinentes e relevantes para dar suporte as decisoes do dia a dia, alem de 

controle e planejamento para a sua sobrevivencia e uma melhora continua de 

seus resultados. 

1.41MPORTANCIA DO TRABALHO 

As Micro e Pequenas Empresas vern concretizando uma forte participa<;ao 

no mercado. Esse importante papel no meio empresarial contribui decisivamente 

para o desempenho da politica do estado, para o fortalecimento economico e para 

urn verdadeiro desenvolvimento social, mesmo assim de acordo com dados 

fornecidos pelo SEBRAE e altissimo o incide de mortalidade dessas empresas 

antes do chamado tempo de matura<;ao, ou seja, elas deixam de existir antes 

mesmo de completar 05 anos de vida. Com isso evidente a necessidade de uma 

melhoria na gestao dessas empresas apoiando-se na tecnologia de informa<;oes e 



5 

no contador, urn profissional apto a subsidiar as informa<;6es e auxiliar o gestor, 

deixando de fornecer somente os dados do passado que nem sempre sao reais, e 

sim utilizando eles para projetar relat6rios que antecipem os fatos para que assim 

possam tra<;ar caminhos a fim de atingir as metas da empresa e uma melhora 

continua de seus resultados. 

1.5 OPORTUNIDADE DO TRABALHO 

0 objetivo deste trabalho e apresentar a importancia das Micro e Pequenas 

Empresas no cenario economico , bern como sua situa<;ao nos dias de hoje, 

(crescimento, mortalidade e suas causas),as informa<;Qes e ferramentas que 

devem ser utilizadas para atingir urn melhoramento da situa<;ao atual. Para ilustrar 

o tema proposto, serao feitas algumas reflexoes sobre Contabilidade Financeira, 

Contabilidade Gerencial, analise de relat6rios gerencias e indicadores. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1 A Empresa 

Nosso cotidiano e feito de transa<;oes com empresas. T odas necessidades 

humanas dependem de produ<;ao, venda, informa<;ao fornecidas pelas empresas, 

sendo que vivemos grande parte de nossa vida dentro das empresas, atraves do 

nosso trabalho, estudo, intera<;ao com as pessoas e obten<;ao de beneflcios. 

Segundo CHIAVENATO (2004:40) 

Uma empresa e o conjunto de pessoas que 
trabalham juntas no sentido de alcan~ar objetivos 
por meio da gestao de recursos humanos, materiais 
e financeiros. Geralmente, as empresas sao 
compostas de varias pessoas, embora existam 
empresas individuais, formadas por um s6 
individuo. As pessoas juntam-se para atingir 
objetivos que isoladamente jamais conseguiriam 
alcan~ar gra~as a colabora~ao. 

Para MOSIMAN e FISCH (1999), uma empresa e urn grupamento 

hierarquizado que poe em a<;ao meios intelectuais, fisicos e financeiros, para 

extrair, transformar, transportar e distribuir riquezas ou produzir servi<;os, de 

acordo com os objetivos definidos por uma dire<;ao, individual ou colegiada, 

fazendo intervir em diversos graus, motiva<;ao de beneficio e de utilidade social. 

Segundo CHIAVENATO (2004:40) 

Os objetivos das empresas podem ser classificados 
como diretos ou indiretos. Os objetivos diretos sao 
geralmente a produ~ao ou a venda de mercadorias 
ou a presta~ao de servi~os. Para funcionar, a 
empresa requerem recursos humanos (pessoas), 
recursos materiais (maquinas e equipamentos, 
m6veis e utensilios) e recursos financeiros (capital 
ou dinheiro). 
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A empresa tambem possui objetivos indiretos, ou seja, almejar ganhar mais 

do que gasta para produzir ou vender suas mercadorias ou prestar servi9os. A 

esse excedente damos de sinergia, emergente sistemico ou lucro. 0 lucro e a 

remunera9ao ao empreendedor que cria e impulsiona a empresa em uma situa9ao 

na qual enfrenta o risco e a incerteza. 

A empresa tambem cumpre outro objetivo indireto, o atendimento das 

necessidades de comunidade em que esta localizada, isto e, o atendimento das 

necessidades do cliente ou do consumidor. Ao produzir ou vender mercadorias ou 

prestar servi9os, a empresa supre as necessidades da comunidade. Ainda 

indiretamente, a empresa tern varias finalidades sociais, cria9ao de oportunidade 

de emprego, dissemina9ao da atividade economica, distribui9ao dos ganhos (via 

pagamento de salarios ), pagamento a fornecedores de servi9os, pagamento de 

impastos, preserva9ao do meio ambiente, responsabilidade social e ajuda 

comunitaria, qualidade de vida das pessoas, etc. 

2.2 Criterios para classifica~ao de Micro e Pequenas Empresas 

Ao se tratar de classificavao da empresa quanto ao seu porte, e prudente a 

recorrencia de algum parametro. Assim, varios se apresentam, como no caso do 

Brasil, que atualmente faz uso dos dois parametros, a saber: quanto ao numero de 

funcionarios e quanto ao faturamento, os quais, assim, recebem classifica96es 

diferentes, se considerados os criterios adotados pelos agentes classificadores 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Servi90 Brasileiro de Apoio 

as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e tambem aqueles dispostos na 

legisla9ao vigente aplicavel a ME (Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1986; Lei 

9.841, de 05 de outubro de 1999; eo Decreta n° 5.028 de 31 de Mar9o de 2004), 

que mesmo utilizado o criteria de faturamento, adotam valores diferentes para a 

classificavao das micro e pequenas empresa. 

A primeira (Lei 9.317/1996) institui o Sistema lntegrado de Pagamento de 

Impastos e contribui9ao das Microempresas e Empresas de Pequeno porte tendo 

sido alterado pelo Decreta 5.028/2004, sendo que as tres normas objetivam 
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atender o dispositivo constitucional (Artigo 179 do capitulo da Ordem Eletronica), 

que preve tratamento diferenciado as empresas classificadas como micro e 

pequenas empresas. 

2.3 A For~a Representativa das Micro e Pequenas Empresas no Crescimento 

e Desenvolvimento do Pais 

Segundo IBGE, uma importante contribui9ao das micros e pequenas 

empresas no crescimento e desenvolvimento do Paise a de servirem de" colchao 

amortecedor" do desemprego. E possivel constatar que se constituem numa 

alternativa de ocupavao para uma pequena parcela de popula9ao que tern 

condi96es de desenvolver seu proprio neg6cio (empreendedor), e uma alternativa 

de emprego formal ou informal para uma grande parcela da for9a de trabalho 

excedente, em geral com pouca qualificavao, que nao encontra emprego nas 

empresas de maior porte. 

A lmportancia da Administra~ao nas Micro e Pequenas Empresas 

Segundo OLIVEIRA (2004 ): 

Toda empresa independente de seu porte encontra
se inserida num ambiente social empresarial e 
economico ao qual deve estar completamente 
adaptada para que possa cumprir efetivamente o 
seu papel, seja quanto a satisfa~ao da necessidade 
de seus clientes ou a gera~ao de recursos, bern 
como a remunera~ao do capital investido pelo 
proprietario, o que pode ser complementado com o 
cumprimento de papel da geradora de emprego e 
rend a. 
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Conforme KAPLAN (1997): 

Para cumprir seu papel e necessaria que a empresa 
busque, por meio de seus administradores 
(gestores), o seu sucesso, tomando por base seus 
pianos e objetivos e administrando eficientemente 
seus recursos, fazendo uso das ferramentas 
essenciais para a gestao, dentre os quais, destaca
se, na atualidade, a informa~ao. 

2.4 Caracteristicas das Micro e Pequenas Empresas 

As micro e pequenas empresas possuem algumas caracterfsticas pr6prias 

e exclusivas. Alem da significativa contribui~o na gera<;ao do produto nacional, na 

absor<;ao de mao-de-obra, na gera<;ao de renda, tern tambem a flexibilidade de 

localiza<;ao ( espalham-se por todo o territ6rio nacional). Ha ainda aquelas 

caracteristicas que concorrem no sentido de ratificar o carater economico 

fundamental das micro e pequenas empresas. 

Primeiramente, observa-se que as empresas de menor porte apresentam 

melhor desempenho em atividades que requerem habilidades ou servi<;os 

personalizados. Nos casas em que produtos ou servi<;os tern que ser projetados 

ou prestados para atender as especificidades desejadas pelos clientes, a micro e 

pequena empresa acaba levando vantagens sabre as grandes organiza<;6es. E 

sabre a tecnologia de produ<;ao em massa, tambem a micro e pequena empresa 

devido a sua menor complexidade estrutural podem executar trabalhos mais 

artesanais e personalizados, os que lhes permite angariar vantagens sabre 

empresas de grande porte. 

Outro aspecto reside no fato de que pequena empresa, muitas vezes, opera 

em mercados de demand a flutuante (em constantes mudan<;as ). As empresas 

grandes, antes de arriscarem investimento, necessitam, geralmente, determinar 

quais as tendencias, e se o mercado tern potencial suficiente para produzir 

resultados significativos. Em contrapartida, a pequena empresa normalmente 
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entra com vantagem em mercados desconhecidos porque e capaz de reagir 

rapidamente de acordo com a evoluc;:ao das condic;:Qes, dada sua estrutura. 

Alem das caracteristicas aqui resumidas, e tendo em vista o que se observa 

nas obras que tratam sobre a gestao das micro e pequenas empresas, aponta-se, 

tambem como caracteristica dessas empresas, aquelas relativas a ausencia de 

controles e de informac;:Qes, a menor carga tributaria ,a eventual nao separac;:ao a 

pessoa fisica e do proprietario e da pessoa juridica da em pres a (a contrariedade 

do principia contabil da entidade ). 

2.5 Limita~oes ao Crescimento das Micro e Pequenas Empresas 

Dentre as caracteristicas das micro e pequenas empresas, existem alguns 

fatores que tam bern pode ser tornados como limitantes ou como restric;:oes. Como 

fatores limitantes, relacionado ao senso comum destacam-se: 

• A pessoalidade, ou seja, a mistura entre a pessoa juridica {empresa) 

e a pessoa fisica (proprietario ); 

• Mao de obra menos qualificada; 

• Decisoes centralizadas; 

• Ausencia de controles; 

• Dados confiaveis. 

2.6 A Mortalidade das Micro e Pequenas Empresas 

Uma vez compreendida a importancia social, economica e politica das 

micro e pequenas empresas para o pais, cabe destacar a necessidade de 

conhecer, tambem outra face da moeda, qual seja, o fracasso, ou indice de 

mortalidade, observado nesses tipos de empresas. E de conhecimento que todo 

organismo vivo e passive! de mortalidade, o mesmo ocorre com as empresas. 

0 fechamento prematuro de empresas no pais tern sido uma das 

preocupac;:oes da sociedade. Por isso e de fundamental importancia obter 
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informa<;oes que prop1c1em identificar as causas das elevadas taxas de 

mortalidade das empresas, visando atua<;ao coordenada e efetiva dos 6rgaos 

publicos e privados em prol da permanencia das micro e pequenas empresas em 

atividade, evitando o encerramento precoce. 

2. 7 Motivos que levam a Micro e Pequena Empresa encerrarem suas 

atividades 

0 estudo consolidado pelo Sebrae mostra que na opiniao dos empresarios 

que encerram as atividades, encontra-se em primeiro Iugar, entre causas do 

fracasso, questao relacionada as falhas gerenciais na condu<;ao dos neg6cios nas 

seguintes raz6es: falta de capital de giro (indicando descontrole de fluxo de caixa), 

problemas financeiros (situa<;ao de alto endividamento), ponto inadequado (falhas 

de planejamento inicial), e falta de conhecimento gerenciais. 

Em segundo Iugar, predominam as causas economicas, como falta de 

clientes, maus pagadores e recessao economica no Pais, sendo que o fator "falta 

de clientes" pressup6e, tambem, falhas no planejamento inicial da empresa. 

E possivel identificar que as causas da alta mortalidade das empresas no 

Brasil estao relacionadas, em primeiro Iugar, as falhas gerenciais na condu<;ao do 

neg6cio. 

As falhas gerenciais podem ser associadas a falta de planejamento na 

abertura do neg6cio, levando empresario a nao avaliar de forma correta, 

previamente, dados importantes para o sucesso do empreendimento, como a 

existencia de concorrencia nas proximidades do ponto escolhido e a presen<;a 

potencial de consumidores. Pode ainda estar relacionada ao desconhecimento 

dos varios instrumentos de administra<;ao ( contabilidade e finan<;as, estoques, 

produ<;ao, vendas, etc.), pois, desconhece-los ou nao fazer uso deles e, o minimo, 

urn caminho certo para o fracasso. 
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3. CONTABILIDADE 

De acordo com HENDRIKSEN e BREDA (1999:39): 

As mesmas for~as que produziram a renova~ao do 
espirito humano na Europa renascentista, foram as 
que criaram a Contabilidade. Para eles, a hist6ria da 
Contabilidade confunde-se com a propria hist6ria 
da nossa era, fazendo parte dela e ajudando a 
conta-la e registra-la para as gera~oes futuras, sem 
mesmo ter tido essa pretensao. Segundo eles a 
verdadeira hist6ria e escrita de maneira que nao 
vise ser transformada em hist6ria. 

Nao se sabe quem inventou a Contabilidade, mas segundo Sa (2000:9), 

"Provas arqueol6gicas denunciam registros em grutas, ossos e outros materiais, 

contendo manifesta<;oes da inteligencia humana na percep<;ao de meios 

patrimoniais, qualitativa e quantitativamente, ou seja, constituindo a conta 

primitiva". 

Diante das palavras de Sa, verifica-se que o homem primitivo ja 

demonstrava uma preocupa<;ao em obter meios de mensurar e controlar o seu 

patrimonio. 

Os metodos de escritura<;ao por Partidas Dobradas come<;aram a surgir nos 

seculos XIII e XIV em diversos centros no norte da ltalia. 0 primeiro registro de urn 

sistema completo de escritura<;ao por Partidas Dobradas foi encontrado nos 

arquivos da cidade de Genova, ltalia, relativo ao ano de 1340. 

0 Frei Francisco Luca Pacioli, escreveu urn livro chamado: Summa de 

Anithmetica, Geometrica, Proportioni et proportionalita, que foi publicado em 

Veneza, em 1494, logo ap6s a chegada de Colombo as Americas e das primeiras 

prensas a Veneza, o que demonstra que era uma obra literaria importante. A 

Summa era urn tratado de Matematica que incluia ema se<;ao sobre o Sistema de 

Escritura<;ao por Partidas Dobradas. Essa foi a primeira obra publicada sobre o 

metodo na qual se baseavam os lan<;amentos contabeis. 
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Ate o Seculo XVI o principal objetivo da contabilidade era produzir 

informa<;oes para o proprietario da empresa que geralmente tinha urn (mico dono. 

Nao existiam padroes uniformes para as Demonstra<;oes de Contas que 

eram mantidas em sigilo pelo proprietario, nao sendo comum haver uma distin<;ao 

entre suas contas e as da empresa. Nao existia o conceito de exercfcio contabil, 

tendo em vista que a maioria das empresas tinha uma dura<;ao curta, assim, seu 

resultado era verificado apenas no termino do empreendimento. Os ativos 

imobilizados tinham pouca representatividade no montante do patrimonio, nao 

havendo necessidade de calcular deprecia<;ao. E como nao existia moeda estavel, 

os lan<;amentos de diarios eram muito extensos, contendo detalhes como peso, 

tamanho, dimensoes, no intuito de descrever o maximo de detalhes possfveis. As 

palavras debitos, creditos, lan<;amentos de diarios, balan<;os e demonstra<;oes de 

resultado, surgiram nessa epoca. 

Assim, observa-se que a Contabilidade nasceu em meio a urn ambiente 

onde a capacidade de expressao come<;ava a despontar, com a arte escrita e o 

desenvolvimento da aritmetica. Logo ap6s, com o uso da moeda como 

denominador comum, o surgimento da propriedade privada a acumula<;ao de 

capitais e a cria<;ao da empresa em sociedade, foram surgindo tambem os 

conceitos de Entidade contabeis e o calculo de juros. 

Mais tarde, com as grandes navega<;oes e as necessidades financeiras das 

viagens, desenvolveram-se as empresas de capital conjunto, onde indivlduos 

reuniam-se em grupos para financiar urn empreendimento, cada urn recebendo 

direitos de participa<;ao proporcionais ao investimento com os investidores 

auferindo suas participa<;oes ao termino de cada viagem. Porem, os problemas 

enfrentados ao Iongo das viagens, ocasionados pela propria limita<;ao das 

embarca<;oes da epoca, faziam com que muitas vezes nao sobrasse dinheiro para 

o acerto com os investidores, dal come<;ou a surgir o calculo de lucros e perdas ao 

final de cada ano. 

Ao Iongo do tempo, a contabilidade foi desenvolvendo e adaptando-se as 

necessidades da sociedade. No final do seculo XIX e inicio do seculo XX, eta 

sofreu urn impacto muito grande com a expansao da Industria especialmente na 
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lnglaterra enos EUA, tendo em vista o advento da Revolw;ao Industrial. Com o 

surgimento das fabricas, os ativos fixos passaram a perfazer urn valor 

consideravel do custo de produgao, o que tornou necessaria e importante o 

calculo de depreciagao. Nao obstante, este fato gerou a necessidade cada vez 

maior de informag6es gerenciais sobre custos e avaliagao de estoques, surgindo a 

Contabilidade de Custos. 

Devido ao aparecimento das sociedades por ag6es, comegou a se fazer 

distingao entre investidor e o administrador, o que fez com que o foco dos 

relat6rios contabeis passasse a ser voltado para atender aos usuarios externos, 

ou seja, aos investidores, para que estes tomassem ciencia do andamento dos 

neg6cios. 

Sobre essa mudanga de foco, HEDRIKSEN E BREDA (1995:511) 

escreveram: 

As informa~oes financeiras que tinham sido 
geradas principalmente para fins de gestao, 
passaram a ser demandas cada vez mais por 
acionistas, investidores, credores e pelo governo. 

3.1 ESCRITURACAO CONTABIL 

De acordo com FAVERO (1995), "escrituragao contabil e o ato de se 

registrar nos livros da empresa as movimentag6es acorridas no seu patrimonio". 

RIBEIRO (1997), diz que "escrituragao e uma tecnica que consiste em 

registrar nos livros pr6prios (diario, razao, caixa, etc) todos os fatos administrativos 

que ocorrem na em pre sa". 

A obrigatoriedade da escrituragao completa para as micro e pequenas 

empresas e bastante questionada por muitos profissionais, porem ao verificarmos 

a Legislagao sobre o assunto observa-se que a suposta dispensa refere-se 

apenas a fins fiscais, de acordo como c6digo comercial, em seu artigo 10°, todos 

os comerciantes sao obrigados a seguir uma ordem uniforme de contabilidade e 

escrituragao, e a ter os livros para esse fim necessarios". No c6digo tributario 
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Nacional, Lei 5.172, a lei diz que " nao tern aplicac;ao quaisquer disposic;ao legais 

excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, 

documentos, papeis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais 

ou produtores, ou da obrigac;ao destes de exibi-los". 

Entretanto, a Lei 9.317/96, conhecida como a Lei do Simples, em seu artigo 

7°, determina que a empresa enquadrada no SIMPLES (Sistema de Pagamento 

Simplificado de Tributos) proceda a escriturac;ao de no minimo, os livros Caixa eo 

registro de lnventarios. 

De acordo como Novo C6digo Civil, Lei 10406/2002, observa-se que alem 

dos livros ja exigidos, deve-se proceder a escriturac;ao do Livro Diario. 

Muitas empresas recebem orientac;ao de seus contadores para optarem 

pelo Lucro Presumido ou pelo SIMPLES, para estarem desobrigados de cumprir 

determinadas obrigac;oes. 0 manual de Procedimentos Contabeis para Micro e 

Pequenas Empresas editado pelo CFC orienta que seja feita escriturac;ao 

completa, inclusive com o Livro Diario, para que a empresa atenda a todas as 

Legislac;oes e as Normas Brasileiras de Contabilidade, considerando ainda que a 

escriturac;ao completa e util para atender aos seguintes aspectos: 

Aspecto Legal: Quando a empresa precisa apresentar sua documentac;ao 

perante o Juizo em casos de solicitac;ao de concordata, quando e necessaria 

anexar ao pedido as Demonstrac;oes Contabeis, a Relac;ao de Credores eo Livro 

Diario, para que a empresa possa obter esse beneficia. E importante ainda pelo 

aspecto legal, nos casos de falencia, pericia judicial, dissidencias sociais, entre 

outros. 

Aspecto Gerencial: Para subsidiar a tomada de decisoes, o planejamento 

e controle das atividades das organizac;oes. 

Aspecto Social: Para fornecer dados estatisticos que ajudem a trac;ar o 

perfil das empresas brasileiras, demonstrando o papel de destaque que as Micro e 

Pequenas Empresas ocupam no cenario economico nacional. 
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A escriturac;ao fiscal e apenas uma parte da contabilidade, os registros 

contidos nos demonstrativos, devem ser analisados para que se transformem em 

informa<;6es e produzam conhecimento a fim de auxiliar a gestao das empresas. 

Porem vale ressaltar que muitos credores nao estao fazendo sequer a 

escriturac;ao contabil, limitando-se ao calculo dos impastos e preenchimento de 

guias. 

0 ja citado Manual de Procedimentos Contabeis para Micro e Pequenas 

Empresas, afirma que "todas empresas, independente de seu porte ou natureza 

juridica, necessitam manter escriturac;ao contabil completa, inclusive do Livro 

Diario, para controlar o seu patrimonio e gerenciar adequadamente seus 

neg6cios". 

Portanto, conclui-se que a escriturac;ao completa, alem de obrigat6ria e 

importante para obtenc;ao de dados que analisados venham a se transformar em 

informa<;6es pertinentes, relevantes e importantes para a sobrevivencia da 

empresa no contexto atual, com a economia globalizada e o mercado cada vez 

mais competitivo. 

Dados versus lnformac;ao versus Conhecimento 

Dado, informac;ao e conhecimento, sao palavras que apesar de terem 

significados distintos, confundem-se entre si, tendo em vista que o que e dado 

para uma empresa, pode representar informa<;ao ou conhecimento para outra. 

Dados sao simples registros de fatos, que podem ser transformados em 

informa<;ao, sao considerados a materia-prima da informac;ao. 

DRUCKER (DAVENPORT, 1998), define informac;ao como: "dados dotados 

de relevancia e prop6sito". Assim, quando o gestor encontra-se em urn processo 

de decisao, ele confronta urn conjunto de dados que, contextualizados, possam 

fornecer a soluc;ao para o impasse. 
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Para DAVENPORT (1998): 

0 conhecimento e a informa~ao mais valiosa ... e 
valiosa mais precisamente porque alguem deu a 
informa~ao urn contexto, urn significado, uma 
interpreta~ao ( ... )". E como se a informa~ao 
dependesse de cada individuo para ser tornar 
conhecimento, variando de acordo com sua 
percep~ao, codifica~ao e interpreta~ao, sofrendo a 
influencia de suas caracteristicas e valores 
pessoais. 

MATARAZZO (1998:18) define dados e informa<;oes da seguinte forma: 

Dados 

Simples observa<;ao sobre 

o estado do mundo. 

Facilmente estruturado 

Facilmente obtido por 

maquinas 

FreqOentemente 

quantificado 

Facilmente transferivel 

Fonte: Davenport, 1998. 

Dados sao mimeros ou descri~ao de objetos ou 
eventos que, isoladamente, nao provocam nenhuma 
rea~ao no leitor. lnforma~oes representam, para 
quem as recebe, uma comunica~ao que pode 
produzir rea~ao ou decisao, frequentemente 
acompanhada de urn efeito surpresa. 

lnforma~ao Conhecimento 

Dados dotados de lnforma<;ao valiosa da 

relevancia e prop6sito. mente humana inclui 

reflexao, sintese, contexto. 

Requer unidade de analise De dificil estrutura<;ao 

Exige consenso em rela<;ao De dificil captura em 

ao significado maquinas 

Exige necessariamente a FreqOentemente tacito 

media<;ao humana 

De dificil transferencia 
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lnforma~oes Contabeis 

Nos conceitos de contabilidade, verifica-se que uma de suas principais 

caracterfsticas e fornecer informac;6es aos diversos tipos de usuarios. 

Segundo AREND ( 1996): 

"A Contabilidade registra, estuda e interpreta 
(analisa) os fatos financeiros e economicos que 
afetam a situa~ao patrimonial de determinada 
pessoa fisica ou juridica". 

Conforme BASSO (1996): 

E a ciencia que estuda, controla e observa o 
patrimonio das entidades nos seus aspectos 
quantitativa (monetario) e qualitativo (fisico) e que, 
como conjunto de normas, preceitos e regras 
gerais, se constitui na tecnica de coletar, catalogar 
e registrar os fatos que nele ocorrem, bern como de 
acumular, resumir e revelar informa~oes de suas 
varia~oes e situa~ao, especialmente de natureza 
economica e financeira. 

FIGUEIREDO (1995:20) ressalta que: 

Pode-se definir contabilidade como urn sistema de 
informa~ao e mensura~ao de eventos que afetam a 
tomada de decisao. E comumente analisar como 
uma serie de atividades ligadas mediante urn 
conjunto progressivo de passos, come~ando com a 
observa~ao, a coleta, o registro, a analise e, 
finalmente, a comunica~ao da informa~ao aos 
usuarios. 

Diante das definic;6es acima, observa-se que existe uma forte ligac;ao da 

contabilidade como o processo de informac;ao e comunicac;ao nas empresas. Nao 

estando limitada a registrar os dados que afetam, o patrimonio da empresa, e sim, 

tendo o compromisso de transformar esses fatos contabeis, em informac;6es que 
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sirvam de base para proje<;oes, compara<;oes, controles, planejamento, enfim, que 

auxiliem a gestao e a tomada de decisao. 

Para que possam cumprir esse papel de fomentadora de elementos uteis e 

relevantes as empresas, as informa<;Oes precisam ter algumas qualidades, tais 

como: tempestividade, integralidade, confiabilidade e comparabilidade. 

A contabilidade da informa<;ao depende da existencia de mais tres 

qualidades: constata<;ao, fidelidade e a neutralidade. 

HENDRIKSEN e BREDA (1999:55), afirma que: 

A informa~ao e verificavel quando ha evidencia 
objetiva para sustenta-la. Como elemento da 
contabilidade, a constata~ao e o atributo da 
informa~ao que permite estabelecer, comprovar se 
a mesma e verdadeira. E ainda, para que alguem 
confie em informa~oes, e essencial que elas 
representem fielmente os fenomenos que pretende 
representar. 

Ainda quanto a confiabilidade das informa<;Oes e necessaria que estas 

representem a realidade para que nao causem mais problemas do que solu<;oes. 

De acordo com MAXIMIANO (1995:429), "Uma informa<;ao imprecisa pode 

causar urn efeito pior que a falta de informa<;ao, causando danos significativos". 

Para MARION (1993): 

"A fun~ao basica do contador e produzir 
informa~oes (Jteis aos usuarios da Contabilidade 
para a tomada de decisoes. Ressalta-se, entretanto, 
que em nosso pais, em alguns segmentos da 
economia, principalmente na pequena empresa, a 
fun~ao do contador foi distorcida (infelizmente), 
estando voltada para satisfazer as exigencias 
legais". 

Alem disso, ainda ressalta que varias empresas, principalmente as 

pequenas, tern falido ou enfrentado serio problemas de sobrevivencia. Ouvimos 
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empresarios que criticam a carga tributaria, os encargos sociais, a falta de 

recursos, os juros altos, etc. Por tim observa-se, nesses casos, uma contabilidade 

irreal, distorcida, em conseqOencia de ter sido elaborada (mica e exclusivamente 

para atender as exigencias fiscais. 

3.3 CONTABILIDADE GERENCIAL COMO SISTEMA DE INFORMACAO 

CONTABIL 

Os sistemas de informa<;ao tern uma rela<;ao direta com o processo de 

gestao, pois sao eles que darao o suporte de informa<;oes a todas as areas da 

organiza<;ao. E tambem abordara os sistemas de informa<;oes contabeis e sua 

importancia na gestao da empresa, enfatizando como as informa<;oes contabeis 

poderao oferecer alternativas de solu<;ao para problemas comuns no cotidiano da 

empresa. 

PADOVEZE (1997), conclui que para se fazer contabilidade gerencial e 

necessaria urn sistema de informa<;ao contabil gerencial, urn sistema de 

informa<;ao operacional, que seja urn instrumento dotado de caracteristicas tais 

que preencha todas as necessidades de informa<;oes adicionais dos gestores para 

o gerenciamento de sua entidade. 

3.4 Sistema de lnforma<;ao 

A contabilidade, compreendida como urn "banco de dados" que contempla 

informa<;oes sobre todos os eventos economicos e empresariais, mensurados por 

medidas fisicas e monetarias, o qual nao se limita apenas a gera<;ao de 

informa<;oes sobre eventos realizados, mas tambem sobre acontecimentos 

planejados, apresenta-se na sua mais moderna expressao como urn dos mais 

precioso sistema de informa<;ao de modo similar. 

lsto se deve, principalmente, ao fato da contabilidade mostra-se, desde as 

sua primeiras manifesta<;oes, de uma forma met6dica e sistemica, com objetivos 

bern definidos e uma visao de conjunto. 
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De acordo com REZENDE (2000:62): 

Urn sistema de informa~oes pode ser definido como 
o processo da transforma~ao de dados em 
informa~es que sao utilizadas na estrutura 
decisoria da empresa e que proporcionam a 
sustenta~ao administrativa, visando a otimiza~ao 
dos resultados esperados. 

Diante destas considera<;6es, torna-se valido afirmar que a contabilidade 

desempenha o papel de urn eficiente sistema de informa<;ao, dentro do sistema 

maior (sistema operacional da empresa) e que por objetivo atender seus usuarios 

considera como elementos importantes para o seu processo decis6rio. 

De acordo com o Professor IUDICIBUS (2000:28): 

0 objetivo principal da contabilidade (e dos 
relatorios dela emanados) e fornecer informa~ao 
economica relevante para que cada usuario possa 
tomar suas decisoes e realizar seus julgamentos 
com seguran~a. 

PADOVEZE (1997), define sistema de informa<;ao como urn conjunto de 

recursos humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados segundo, uma 

sequencia 16gica para o processamento dos dados e tradu<;ao em informa<;ao para 

com seu produto, permita as organiza<;6es o cumprimento se seus objetivos 

principais. 

0 sistema de informa<;ao e urn conjunto de elementos ou componentes que 

interagem para se atingir objetivos, apresentando urn ciclo de entradas, 

mecanismos de processamento, saidas e feedback, trabalhando com dados para 

produzir informa<;6es de interesse aos gestores. 

E o consumidor final que ira dizer aos contadores qual a necessidade de 

informagao que eles precisaram. E os contadores tandem a construir essas 

informag6es a tim de atender tais necessidades, por isso e necessario que se erie 
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uma retaguarda, urn sistema de informa<;ao contabil gerencial que trara a 

organiza<;ao todas as informa<;oes que seus gestores julguem necessarias. 

Para que OS usuarios utilizem OS relat6rios do sistema de informa<;§o e 

preciso que se tenha urn certo conhecimento contabil, porque a parir dai e que os 

gestores passaram a efetuar determinado controle sobre as informa<;oes 

gerenciais, que servirao para os gestores tomarem determinadas decisoes para o 

crescimento da organiza<;ao. 

Abrangencia do Sistema de lnforma~ao 

Urn sistema de informa<;ao contabil gerencial tern necessariamente que 

abranger todas as areas de contabilidade de que se vale o conceito de 

contabilidade gerencial. Alem disso, o sistema tern que incorporar todos os dados 

quantitativos necessarios para a mensura<;ao e analise conectada das 

informa<;oes como movimento operacional da empresa. (PADOVEZE, 1997). 

"Justamente como isso, o sistema deve prover 
todos os meios para trabalhar a informa~ao em 
seus aspectos de informa~ao preterita, informa~ao 
presente, informa~ao preterita atualizada e 
informa~ao futura, com analises percentuais". 

Os sistemas de informa<;ao do nivel operacional sao utilizados para o 

controle do fluxo das atividades basicas da organiza<;ao, tal como vendas, fluxo de 

caixa, controle de materiais e outros, apoiando o processo de coleta e 

armazenamento de novos conhecimentos associados ao neg6cio para que 

administra<;ao de continuidade as tarefas cotidianas. Alem de ser utilizada pelos 

executivos para a realiza<;ao do planejamento estrategico. Proporcionando uma 

visao necessaria pelos executivos para a realiza<;ao do planejamento estrategico. 

Proporcionando uma visao necessaria da empresa para o planejamento das 

pr6ximas a<;oes diariamente do ambiente externo. 
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3.5 Plano de Contas 

Os pianos de conta contabeis deverao ser construidos tendo em vista 

relat6rios futuros que dele se originarao, e a necessidade da integra<;ao de todo o 

sistema de informa<;ao contabil, atraves da navega<;ao dos dados. (PADOVEZE, 

1997). 

Nota-se que o plano de contas gerencial e urn prolongamento do conceito 

de contrapartida, de debito e credito. Para cada conta do balan<;o patrimonial 

devera haver como contrapartida uma conta na demonstra<;ao de resultados, se 

assim se fizer necessaria. 

Segundo MARION (1998): 

"Urn plano de contas, deve registrar as contas que 
serao movimentadas pela contabilidade em 
decorrencia das opera~oes da empresa ou, ainda 
contas que, embora nao movimentadas no presente, 
poderao ser utilizadas num futuro". 

0 plano de contas e urn grupo de contas que os acionistas juntamente com 

o contador definem para separar os gastos que a empresa tern, objetivando 

demonstrar atraves dos relat6rios obtidos pelos sistemas de informa<;ao a situa<;ao 

econ6mica que se encontra a empresa. 

4. CONTABILIDADE FINANCEIRA 

"A contabilidade financeira registra a historia financeira da empresa, lida 

com formula<;ao de relat6rios destinados aos usuarios externos, como acionistas e 

credores". (CREPALDI, 1998). 

A contabilidade financeira trabalha com a elabora<;ao e a comunica<;ao de 

informa<;oes econ6micas de uma empresa direcionada ao publico externo: os 

acionistas, os credo res (bancos, fornecedores, financeiras ), entidades reguladoras 

e autoridades governamentais tributarias, sendo que a informa<;ao contabil 

financeira tern o objetivo levar ao conhecimento dos agentes externos as 
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consequencias e resultados das decisoes dos processos executados pelos 

gestores e funcionarios. 

A contabilidade e urn processo utilizado pelas empresas para apresentar 

suas rotinas empresarias, obedecendo as exigencias da lei para fins fiscais, onde 

a empresa controla seu patrimonio e gerencia os seus neg6cios. 

Segundo o Artigo 3° da Resolugao do Conselho Federal de Contabilidade 

CFC N° 750/93, os Prindpios Fundamentais da Contabilidade sao: 

I. ENTIDADE: o patrimonio e reconhecido como objeto da 

contabilidade e afirma a autonomia patrimonial; 

II. CONTINUIDADE: esta relacionada bern como sua definida ou 

provavel, considerando quanto a classifica<;ao e avaliagao das mutagoes 

patrimoniais, quantitativas ou qualitativas; 

Ill. OPORTUNIDADE: refere-se, simultaneamente, a tempestividade e a 

integridade do registro do patrimonio e das suas mutagoes, determinando 

que este seja feito de imediato e com extensao correta, independentemente 

de suas causas que as originaram; 

IV. VALOR PELO REGISTRO ORIGINAL: afirma que os componentes 

do patrimonio devem ser registrados pelos valores originais das transagoes, 

expressos a valor presente na moeda do Pais. 

V. ATUALIZACAO MONETARIA: os efeitos de alteragao sao 

reconhecidos nos registros contabeis atraves do ajustamento da expressao 

formal dos valores dos componentes patrimoniais; 

VI. COMPETENCIA: estabelece que as receitas e despesas devem ser 

incluidas na apuragao o resultado do periodo em que ocorrem, 

independentemente de recebimento ou pagamento; 

VII. PRUDENCIA: determina a adogao do menor valor para os 

componentes Ativo e o maior valor para os do Passivo, sempre que 

apresentam alternativas igualmente validas para a qualificagao das 

mutagoes patrimoniais que alterem o patrimonio liquido. 
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A contabilidade financeira esta ligada as rotinas contabeis da empresa 

exigidas pela legislagao, desde sua abertura ate o seu fechamento, registrando 

toda a movimentac;ao contabil da empresa num exercicio contabil. 

4.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

Ate a revoluc;ao Industrial, a contabilidade estava voltada para as relac;oes 

comercias, a partir dela, com a produc;ao em larga escala, surgiu a necessidade 

de controle administrativo e os demonstrativos contabeis passaram a ser utilizado 

para esse fim. 

A contabilidade gerencial desenvolveu-se mediante ao crescimento da 

complexidade da economia, da abertura de mercado e do advento da 

globalizagao. Muitos acreditam que apenas as grandes empresas devem se 

preocupar com o planejamento e utilizar-se das ferramentas gerenciais que a 

contabilidade pode fornecer. Porem, e vital para a sobrevivencia da micro e 

pequena empresa , inseridas num ambiente competitivo e diante de urn cenario de 

incertezas, antevejam os problemas, que subsidiem decisoes racionais, ao inves 

de apenas demonstrac;oes estaticas que revelam dados passados. 

Contabilidade Gerencial tern como objetivo fornecer instrumentos aos 

gestores das empresas que os auxiliem em suas fungoes. E voltada para a melhor 

utilizac;ao dos resumos economicos da empresa, atraves de urn adequado controle 

dos insumos efetuados por urn sistema de informac;ao gerenciai.(CREPALDI, 

1998) 

A contabilidade gerencial visa basicamente fornecer informac;oes aos 

gestores, auxiliando na tomada de decisao, visando uma correta aplicac;ao dos 

recursos obtidos atraves das receitas das empresas. 

0 contador Gerencial deve esforc;ar-se para assegurar que os gestores 

tomem as melhores decisoes estrategicas para o Iongo prazo. 0 desafio e 

propiciar informac;oes uteis e relevantes que facilitarao encontrar as respostas 

certas para as questoes fundamentais, em toda a empresa, com urn enfoque 

constante sobre o que deve ser feito de imediato e mais tarde. (CREPALDI, 1998). 
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A contabilidade gerencial tambem se vale, em suas aplica<;Qes, de outros 

campos de conhecimento nao circunscritos a contabilidade. Atinge e aproveita 

conceitos da administra<;ao financeira, campo mais amplo, no qual toda a 

contabilidade empresarial se situa. 

Segundo IUDiCIBUS (1998): 

De maneira geral, portanto, a contabilidade 
gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, 
como um enfoque especial conferido as demais 
tecnicas e procedimentos contabeis ja conhecidos e 
tratados na contabilidade financeira e de balanc;os, 
etc, colocamos numa perspectiva diferente, num 
grau de detalhe mais analitico ou numa forma de 
apresentac;ao e classificac;ao diferenciada, de 
maneira a auxiliar os gestores em seu processo 
decis6rio. 

OBJETIVO DA CONTABILIDADE 

Segundo o IBRACON: "A contabilidade e objetivamente urn sistema de 

informac:;ao e avalia<;ao destinado a prover seus usuarios com demonstra<;6es e 

analise de natureza economica, financeira, fisica e de produtividade ... " assim para 

quem ira evidencia-las. Ou seja, toda e qualquer entidade tern o dever de bern 

informar aos seus usuarios atraves dos relat6rios contabeis publicados. 
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4.2 CONTABILIDADE FINANCEIRA VERSUS CONTABILIDADE GERENCIAL 

A administra<;ao Financeira lida com decisoes sabre planejamento a tim de 

atingir o objetivo de maximizar a riqueza dos proprietarios. As finan<;as usam 

informa<;oes para tamar decisoes relativas a receita e ao uso de fundos para 

atingir os objetivos da empresa. A Contabilidade Gerencial divide-se em duas 

categorias: a contabilidade financeira e a contabilidade administrativa. A 

contabilidade financeira registra a historia financeira da empresa e lida com a 

cria<;ao de relat6rios para usuarios externos tais como acionista e credores. A 

Contabilidade administrativa trabalha com informa<;()es financeiras uteis para se 

tamar melhores decisoes relativas ao futuro. (CREPALDI, 1998). 

Em constante, a contabilidade gerencial deve fornecer informa<;oes 

financeiras economicas para a clientela interna: operadores, funcionarios, 

gerentes intermediarios e executivos seniores. As empresas sao muito reservadas 

na elabora<;ao de seus sistemas de contabilidade gerencial. Os gestores devem 

usar essa descri<;ao para desenhar sistemas que forne<;am informa<;oes que 

ajudem os funcionarios a tamar boas decisoes, nao apenas sabre seus recursos 

organizacionais (financeiro, fisico e humano ), mas, tambem, sabre seus produtos, 

servi<;os, processos, fornecedores e clientes.(ATKINSON, 2000). 
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Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 

Clientela Externas: Acionistas, credores, lnterna: Funcionarios, 

autoridade tributarias. Administradores, executivos. 

Prop6sito Reportar o desempenho passados lnformar decis6es internas to mad as 

as partes externas: contratos com pelos funcionarios e gerentes: 

os proprietarios e credores. feedback e controle sobre 

desempenho operacional; contratos 

com os proprietarios e credores. 

Data Hist6ricas, atrasada. Atual, orientada para o futuro. 

Restric;6es Regulamentada: dirigidas por regras Sistemas e informac;6es 

e prindpios fundamentais da determinadas pela administrac;ao 

contabilidade e por autoridades para satisfazer necessidades 

governamentais. estrategicas e operacionais. 

Tipo de Somente para mensurac;ao Mensurac;ao ffsica e operacional dos 

lnformac;ao financeira. processos, tecnologia, fornecedores 

e competidores. 

Natureza da Objetivas, auditavel, confiavel, Mais subjetivas e sujeita a juizo de 

lnformac;ao consistente, precisa. valor, validade, relevante, acurada. 

Escopo Muito agregada, reporta toda a Desagregada; informa as decis6es e 

empresa. ac;Oes locais. 

Fonte: Atkrnson, (2000). 

Enquanto a contabilidade financeira visa atender as exigencias fiscais, ou 

seja, fornecer informac;6es para clientes externos. A contabilidade Gerencial esta 

voltada para a gestao da empresa, iSSO e proporcionar OS clientes internos 

informac;6es que possam melhorar a administrac;ao da empresa, detectando e 

solucionando problemas existentes na organizac;ao. 

A contabilidade Gerencial e relacionada com o fornecimento de informac;oes 

para os gestores, isso e aqueles que estao dentro da organizac;ao e que sao 

responsaveis pela direc;ao e controle de suas operac;6es. A contabilidade gerencial 

pode ser constatada com a contabilidade financeira, que e relacionada com o 
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fornecimento de informac;oes para os acionistas, credores e outros que estao de 

fora da organizac;ao. (PADOVEZE, 1997). 

Fator Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 

Usuarios dos relat6rios Externos e I nternos lnternos 

Objetivo dos relat6rios Facilitar a analise financeira para Objetivo especial de facilitar o 

as necessidades dos usuarios planejamento, controle, avaliac;ao 

externos. de desempenho e tomada de 

decisoes internamente. 

Forma dos Relat6rios Balanc;o Patrimonial, Orc;amento, Contabilidade por 

Demonstrac;ao de Resultados, Responsabilidade, Relat6rios de 

Demonstrac;oes das Origens e Desempenho, Relat6rios de 

Aplicac;oes de Recursos e Custos, Relat6rios especiais nao 

Demonstrac;oes das mutac;oes do rotineiros para facilitar a tomada 

Patrimonio Liquido. de decisao. 

FreqOencias dos relat6rios Anual, trimestral e ocasionalmente Quando necessaria pela 

mensa!. administrac;ao. 

Custos ou valores utilizados Primeiramente hist6ricos Hist6ricos e esperados (previstos) 

(passados) 

Bases de mensurac;ao Moeda corrente Varias bases (moeda corrente, 

usadas para quantificar os moeda estrangeiras - moeda 

dados forte, medidas fisicas, indices, 

etc.). 

Restric;oes nas informac;oes Principio contabil geralmente Nenhuma restric;ao, exceto as 

fornecidas ace ita. determinadas pela administrac;ao. 

Arcabouc;o te6rico e tecnico. Ciencia Contabil Utilizac;ao pesada de outras 

disciplinas, como economia, 

financ;as, estatisticas, pesquisa 

operacional e comportamento 

organizacional. 
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Caracterlsticas da Devem ser objetivas, verificaveis, Deve ser relevante e a tempo, 

informagao fornecida relevantes e a tempo. podendo ser objetiva, possuindo 

menos precisao. 

Perspectiva dos relat6rios Orientagao hist6rica. Orientada para no futuro facilitar o 

planejamento, controle e 

avaliagao de desempenho antes 

do fato (para impor metas ), 

acoplada com uma orientagao 

hist6rica para avaliar os 

resultados reais (para controle 

posterior do fato ). 

Fonte: Padoveze, (1997). 

Pode-se observar que a contabilidade oferece muitas ferramentas 

gerenciais capazes de auxiliar o gestor na administragao de seus neg6cios. 

Temas como analises das demonstragoes contabeis, indicadores de desempenho, 

analises de custos, entre outros assuntos que dizem respeito a gestao da 

empresa, devem ser discutidos em parceria como contador, pois este profissional 

que tera condigoes de transformar a contabilidade financeira exigida por Lei em 

uma fonte de informagoes gerenciais. 

Atraves de controle de dados, da geragao de informagao, permite urn 

melhor acompanhamento das operagoes da empresa e de seus resultados pelos 

contadores e administradores, proporcionado uma visao ampla e segura para a 

tomada de decisao. 
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4.3 Administra~ao e o Processo de Tomada de Decisao 

A medida que as empresas vao crescendo torna-se vital para sua 

sobrevivencia uma melhor organizac;ao de seus processos, mediante a criac;ao de 

mecanismos de controle, planejando as ac;oes nao s6 para curto prazo, mas 

tambem para o medio e Iongo prazo. Alem disso, a avaliac;ao peri6dica e de uma 

forma bern detalhada do seu desempenho pode ajudar a corrigir falhas que ao 

Iongo do tempo poderiam causar grandes prejufzos a instituic;ao. De urn modo 

geral, as empresas precisam ter como objetivo, que suas atividades estejam 

sendo realizadas com: 

Eficiencia: Atividade bern feita. Significa desempenhar bern as tarefas, de 

maneira racional, otimizando recursos. 

Eficacia: Alcance dos objetivos, aquela que contribui para o sucesso da 

organizac;ao. 

Efetividade: De acordo com Motta (1972), e o alcance dos objetivos do 

desenvolvimento economico-social, com postura socialmente responsavel. 

Para satisfazer essa condic;ao de desempenhar func;oes com eficiencia, 

eficacia e efetividade, uma boa forma e utilizar o chamado "clico de processo 

administrativo" de Henri Fayol: Planejar, Organizar, Comandar, Coordenar e 

Controlar. 

Como o foco do presente estudo e o uso das informac;oes contabeis para 

auxiliar o processo de gestao, principalmente no que tange a tomada de decisao, 

s6 serao explanadas os assuntos planejamento e controle. lsto porque o processo 

decis6rio esta intimamente ligado ao planejamento estrategico das organizac;6es e 

aos metodos de controle que sao uteis para o acompanhamento das 

conseqi.iencias das decis6es implementadas e para verificac;ao da necessidade de 

medidas de correc;ao. 
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4.4 Planejamento 

0 planejamento e urn instrumento gerencial basico, que nao e empregado 

pelas micro e pequenas empresas tendo em vista as caracteristicas destas. 

Conforme RESNIK (1991): 

Pode se afirmar, que as micro e pequenas 
empresas, na sua maioria, nao se planejam a curto 
nem a Iongo prazo. Nao planejam, dentre outros, 
vendas, produ~ao, estoques, compras, mao-de
obra, despesas, receitas, custos, e lucros, as 
materias-primas, as instala~oes, caixa e a posi~ao 
estrategica do mercado. 

Desta forma, essas empresas estao sempre tentando resolver os 

problemas quando estes surgem, nao procurando preve-los e se programando 

para evita-los, o que, consequentemente, leva-as a assumir uma postura 

meramente reativa, em vez de pr6-ativa, nao se antecipando aos fatos. Com isso, 

pode-se dizer que as mesmas nao estabelecem metas e estrategias para alcan<;ar 

as situa<;Qes desejadas. 

RESNIK (1991) destaca as condi<;oes decisivas para o sucesso e 

sobrevivencia das micro e pequenas empresa, ressaltando tambem a necessidade 

da manuten<;ao dos registros e controles contabeis necessarios para que estas 

possam planejar o futuro consubstanciados em informa<;oes. 

No ambiente complexo e de incertezas que as empresas estao inseridas, 

planejar e uma necessidade essencial para a manuten<;ao das empresas. Diante 

dessa premissa, diversas tecnicas tern sido desenvolvidas para auxiliar a gestao 

dos neg6cios. 

De acordo com SOUZA e FERREIRA (2001 ), "planejar e saber onde 

queremos chegar e prever as providencias que precisam ser tomadas para 

garantir uma" viagem "segura e bern sucedida". 

Eles classificam o planejamento organizacional em tres nlveis: 

Nivel Estrategico: A<;oes de impacto amplo, profundo e duradouro. 
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Para ANSOFF e MCDONNELL (1993), estrategia seria urn conjunto de 

regras que orientam a tomada de decisao e o comportamento de uma 

organiza<jio. 

Nlvel Tatico: Traduc;ao das decisoes estrategicas em ac;oes. 0 foco e 

restrito em cada departamento ou func;ao a ser impactada pelas mudanc;as 

trac;adas no nivel estrategico. 

Nlvel Operacional: Nesse nfvel sao planejados os esforc;os de cada 

atividade ou projeto, com impacto especifico e limitado. 

A empresa precisa ainda analisar o ambiente externo e interno, 

verificando oportunidades e ameac;as, para que as decisoes estrategicas 

representem urn melhor desempenho da organizac;ao. 

4.5 Controle 

Tomando-se por base as caracterfsticas atribufdas as micro e pequenas 

empresas, e dentre elas referente a ausencia de controles e informac;oes, 

observa-se que grande parte das micro e pequenas empresas, por meio de seus 

gestores, reclama de seus custos, da falta de controle sobre os mesmos, da 

dificuldade de estabelecer o prec;o de venda dos produtos e do desconhecimento 

que possuem em relac;ao a contribuic;ao desses produtos para o lucro total. 

Segundo MOTTA (apud SOUZA e FERREIRA, 2001), "o bern se faz melhor 

se antecipando e o mal e me nos mal se previsto". 

0 controle, conforme SOUZA e FERREIRA (2001 ), "e urn con junto 

sistematico de atividades voltadas para a verificac;ao do grau de sucesso obtido 

por uma a<jio ou programa, estando intimamente ligado ao planejamento. 0 

controle s6 sera eficaz quando contribuir para a melhoria dos processos e 

sistemas organizacionais". 
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As etapas do processo de controle sao: 

Estabelecimento de Padroes de Desempenho: Partir de urn padrao de 

"born aceitavel" para que possa classificar 0 que e e 0 que nao e adequado. 

Verificacao do Desempenho Obtido: 0 estabelecimento de padroes de 

desempenho devera ter determinado qual sera a metodologia para 

verifica~o do desempenho obtido, para que sejam levantadas as 

informa~oes que indicarao esse desempenho. Esse levantamento precisa 

retratar fielmente o ocorrido. 

Avaliacao: Avaliar de forma adequada os dados obtidos no levantamento 

para evitar erros oriundos de interpreta~oes erroneas dos dados. 

lndicacao de Medidas de Correcao: Quando o desempenho obtido e 

diferente do padrao desejado, e necessaria que sejam tomadas medidas de 

corre~o. para trazer os carros para os trilhos novamente. 

As informa~oes que os sistemas de controle fornecem devem possuir 

tres qualidades basicas: 

Clareza: Nao deixar duvidas para os avaliadores; 

Precisao: lnforma~oes imprecisas sao piores do que a falta de 

informa~ao; 

Rapidez: Para que as a~oes corretivas ocorram em tempo oportuno. 

Quando maior a empresa e sua complexidade de atividades, maior a 

necessidade de controles. Porem isto nao significa que as micro e pequenas 

empresas nao necessitem de controles que visem salvaguardar seu patrimonio e 

mante-las competitivas num mercado onde a concorrencia esta cada vez mais 

acirrada. 
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4.6 Decisao 

"Fazer julgamento e tomar decisoes" a todo o momento, os gestores estao 

envolvidos nesse processo de escolher a melhor alternativa dentre as op<;oes 

disponiveis. A contabilidade, aliada a outras areas do conhecimento como: 

finan<;as, estatistica, economia e matematica, tern procurado auxilia-los, no intuito 

de conduzi-los a escolha da op<;ao que melhor atenda aos objetivos da empresa. 

Porem, o homem e movido tambem por emo<;Qes, o que da as decisoes 

uma dose de subjetividade. Assim, quando urn gestor toma uma decisao, alem 

dos aspectos objetivos, ele mistura suas emo<;oes, sua experiencia, seus valores. 

Mas, o que acontece frequentemente, e que as decisoes costumam embasar-se 

apenas nesses aspectos subjetivos. 

Pesquisas revelam que 63,4% das decisoes sao tomadas pela fuga do 

problema, ou seja, o responsavel demora tanto a agir que o problema se resolve 

sozinho. 

A contribui<;ao importante da contabilidade gerencial no processo decis6rio 

das empresas pode ser identificada nas defini<;oes da propria contabilidade por 

renomados autores. 

FIGUEIREDO (1995:20), a define da seguinte forma: "Pode-se definir 

contabilidade como urn sistema de informa<;ao e mensura<;ao de eventos que 

afetam a tomada de decisao". 

De acordo com IUDICIBUS (1999), "a contabilidade gerencial pode ser 

definida como formas da contabilidade auxiliar os gerentes das entidades em seu 

processo decis6rio". 

GLAUTIER e UNDERDOWN (apud FERNANDES, 1998:78), consideram o 

processo de tomada de decisao como urn metodo com uma sequencia 16gica de 

eventos que pode ser tratado cientificamente como segue: reconhecimento de urn 

problema ou necessidade de uma decisao - defini<;ao de todas as alternativas de 

solu<;ao do problema; reuniao de todas informa<;aes relevantes as solu<;oes 

alternativas; avalia<;ao e classifica<;ao dos meritos das solu<;oes alternativas; 
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sele~o da melhor soiU<;ao e validac;ao da decisao pela realimentac;ao da 

informac;ao. 

Diante desses fatos, verifica-se a importancia da contabilidade gerencial 

para a gestao das empresas, nao s6 pela escritura~o e registro dos fatos 

conUtbeis, mas principalmente pela analise desses dados, para que os mesmos 

possam transformar-se em informac;oes que os gestores possam utilizar, no intuito 

de formar empresas cada vez mais bern administradas, onde as decisoes possam 

ser tomadas de maneira mais racional. Decisoes lastreadas por informac;oes reais 

e oportunas podem contribuir para a queda da taxa de mortalidade (prematura), 

para o fortalecimento das micro e pequenas empresas no mercado nacional e 

intemacional. Para tanto e necessaria investir na melhoria dos processos, 

diminuic;ao das perdas e desperdlcios para que elas venham a se tornar cada vez 

mais competitivas e preparadas para enfrentar a concorrencia. 

0 que ocorre com frequencia nesse tipo de empresas, e que o proprietario 

e quem toma as decisoes, desde as mais comuns ate as mais importantes e 

estrategicas, tomando pra si toda a responsabilidade do processo decis6rio. 

4. 7 Controller: fun<;oes e atribui<;oes 

As func;oes do controller sao exercidas de duas diferentes formas: a 

primeira, e mais comum, e muito semelhante a "contador geral" situando-se na 

estrutura organizacional como 6rgao de linha e subordinando-se diretamente ao 

diretor financeiro. Suas atribuic;oes basicas sao semelhantes a "contador geral" ou 

"gerente de contabilidade", que se responsabiliza pelo conteudo das informac;oes 

geradas nos diversos setores que a ele sao subordinadas. Em muitos casas, o 

profissional que ocupa este e urn ex-contador que esta fazendo carreira na 

empresa e, na maioria dos casas, continua a assinar o balanc;o. (CREPALDI, 

1998). 
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A segunda forma de atuac;ao do controller, e mais correta, e como urn 6rgao 

de staff, ligados diretamente a alta administrac;ao, funcionando como "filtro" das 

informac;oes geradas pelos diversos setores da empresa. Sua func;ao basica e 
garantir que as informac;oes cheguem as pessoas certas no tempo certo, nao 

sendo de sua responsabilidade a elaborac;ao das mesmas, mas sim sua 

compila~o. sintese e analise. (CREPALDI, 1998). 

0 controller precisa ser urn profissional altamente qualificado, que definira e 

controlara todo o fluxo de informac;oes da empresa, garantindo que as 

informac;oes corretas cheguem aos interessados dentro dos prazos adequados e 

que a alta administrac;ao somente receba informa¢es uteis a tomada de decisao. 

(CREPALDI, 1998). 

A func;ao do controller e basicamente analisar informac;oes de diversas 

areas da organizac;ao, gerindo apenas aquelas informac;oes que julga necessaria 

para a alta administrac;ao, informac;oes estas que ajudaram os gestores a tomar 

determinadas decisoes para o andamento das atividades da empresa. 

Assim sendo, as principais func;oes do controller sao: 

Organizar: urn adequado sistema de informa¢es gerenciais que permitam 

a administrac;ao conhecer os fatos ocorridos e os resultados obtidos com as 

atividades. 

Classificar: as variac;oes em: de desempenho e de estimativa; 

ldentificar: as causas e os responsaveis pelas varia¢es; 

E propor medidas corretivas. CREPALDI, (1998). 
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5. DEMONSTRACOES CONTABEIS 

5.1 Balan~o Patrimonial 

"Balango Patrimonial e urn retrato da empresa. E uma maneira conveniente 

de organizar e resumir o que a empresa deve, e a diferenga entre os dois, num 

dado momento".{ROSS, WESTERFIELD, JORDAN, 2002). 

"0 Balango Patrimonial reflete a posigao financeira em determinado 

momenta {normalmente, no tim do ano) de uma empresa", {MARION, 1995). 

0 Balango Patrimonial visa demonstrar aos gestores o que a empresa deve 

e o seu patrimonio llquido de urn lado e de outro os bens que a empresa possui e 

o que tern a receber. 

1- ATIVO 
1.1 Circulante 

1.1.1 Caixa 
1.1.2 Bancos 
1.1.3 Duplicatas a Receber 

BALANCO PATRIMONIAL 

1.1.4 (-) Provisao para Devedores Duvidosos 
1.1.5 (-) Duplicatas Descontadas 
1.1.6 Estoques 
1.1. 7 Despesas do Exerclcio Seguinte 

1.2 Realizavel a Longo Prazo 
1.2.1 Emprestimos a Empresas Coligadas e Controladas 
1.2.2 Emprestimos a Diretores 

1.3 Permanente 
lnvestimentos 

1.3.1 Aplica~oes; em Cias. Coligadas e Controladas 
1.3.2.1m6veis para Renda 
1.3.3 Terrenos 

lmobilizado 
1.3.4. lm6veis em uso 
1.3.5 ( - ) Deprecia~ao Acumulada de lm6vel em Uso 
1.3.6 Veiculos 
1.3. 7( - ) Deprecia~ao Acumulada de Veiculos 
1.3.8 M6veis e Utensilios 
1.3.9 ( - ) Deprecia~ao Acumulada de M6veis e Utensilios 

Diferido 
1.3.10 Gastos Pre-Operacionais 
1.3.11 (-) Amortiza~ao Acumulada 

Fonte: MARION (1995). 

2 -PASSIVO 
2.1 Circulante 

2.1.1 Fornecedores 
2.1.2 lmpostos a Recolher 
2.1.3 Salarios a Pagar 
2.1.4 Encargos Sociais a Recolher 
2.1.5 Emprestimos a Pagar 
2.1.6 Contas a Pagar 
2.1. 7 Titulos a Pagar 

2.2 Exigivel a Longo Prazo 
2.2.1 Financiamentos 

3. Patrimonio Liquido 
3.1.1 Capital 
3.1.2 Lucros Acumulados 
3.1.3 Reservas 
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5.2 Resultado do Exercicio 

"A Demonstra<;ao de Resultado mede o desempenho ao Iongo de urn 

determinado periodo, geralmente urn trimestre ou urn ano". (ROSS, 

WESTERFIELD, JORDAN, 2002). 

E a ferramenta mais importante para a empresa, porque mostrara ganho 

que a empresa obteve no seu exercicio ap6s produzir, vender, oferecer prazos, 

receber prazos, ou seja, e quanta a empresa Iuera em sua atividade operacional. 

A demonstra<;ao do resultado do exercicio e urn resumo ordenado das 

receitas e despesas da empresa em determinado periodo (12meses). E 
apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as 

despesas e, em seguida, indica-se o resultado (Iuera ou prejuizo). (MARION, 

1995). 

DEMONSTRACAO DO RESULT ADO DO EXERCJCIO 

4.1 Vendas Brutas 
4.2 (-) Dedu<;oes 
4.2.11PI 
4.2.21CMS 
4.2.31SS 
4.2.4 Devolu<;oes 
4.2.5 Abatimentos 
5.1 (-)Custos dos Produtos Vendidos 
5.1.1 Materia-Prima 
5.1.2 Mao-de-Obra Direta 
5.1.3 Aluguel da Fabrica 
5.1.4 Energia Eletrica 
5.1.5 Deprecia<;ao de Equipamentos 
5.2 (-) Despesas de Vendas 
5.2.1 Comissao de Vendedores 
5.2.2 Propaganda 
5.2.3 Salarios do Pessoal de Vendas 
52.4 Devedores Duvidosos 
5.3 (-) Despesas Administrativas 
5.3.1 Aluguel de Escrit6rio 
5.32 Honorarios da Diretoria 
5.3.3 Material de Escrit6rio 
5.3.4 Salario do Pessoal Administrativo 
5.3.5 Encargos Sociais 
5.4 (-) Despesas Financeiras 
5.4.1 Juros 
5.4.2 Corre<;ao Monetaria da Divida 



5.4.3 Varia«;ao Cambial 
5.4.4 Receita Financeira 
5.4.5 ( +) Resultado da Corre«;ao Moneta ria 
5.4.6 Provisao para Impasto de Renda 
5.4. 7 Partici a«;6es 

Fonte: MARION (1995). 

5.3 Analise de Balan~o 
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A analise de balam;o nao se resume aos calculos dos diversos indices, e 

sim, na utiliza<;ao desses Indices como instrumento de avalia<;ao e desempenho, 

proporcionando a empresa informa<;oes para embasar decisoes. Apesar de nao 

ser obrigat6ria, e bastante utilizada, pois fornece informa<;oes detalhadas dos 

aspectos economico e financeiro das organiza<;oes. 

Os processos mais utilizados para a analise dos demonstrativos contabeis 

sao: a analise horizontal, que compara as altera<;oes das contas patrimoniais ou 

de resultados em determinados periodos, a analise vertical ou de estrutura, mostra 

o peso que cada elemento tern no grupo do qual faz parte, dentro de urn mesmo 

periodo de tempo, e, a analise por quocientes, que sao mais utilizados para 

verifica<;ao de solvencia, rota<;ao e rentabilidade. 

A analise de rentabilidade esta voltada para os aspectos economicos na 

gera<;ao dos resultados demonstrados na DRE. Ao analisar isoladamente os 

lucros, pode-se chegar a conclusoes erroneas sobre a empresa. E importante a 

conjuga<;ao do lucro com os elementos do Ativo, que representam o investimento 

da empresa no intuito de obter receita, e obviamente lucro. 

De acordo com MARION {2002), isso representa o poder de ganho da 

empresa: quanto ela ganhou por real investido. Retorno e lucro obtido pela · 

empresa: quanto ela ganhou por real investido. Retorno e o lucro obtido pela . 

empresa e investimento: e toda a aplica<;ao realizada com o objetivo de obter 

retorno. 

, A taxa de retorno sobre o investimento pode ser calculada dividindo-se o 

lucro liquido pelo ativo total, onde o resultado representara o quanto a empresa 
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ganhou para cada real que investiu e em tempo esse investimento retornara para 

os s6cios, ou seja, o payback do investimento. 

,, A informa9ao do tempo no qual o investimento realizado pelos s6cios 

retornara e de vital importancia para as decisoes da empresa, principalmente no 

que dia respeito as retiradas dos s6cios, pais muitas vezes estes come9am a 

gastar o suposto Iuera e entao, acabam tendo que recorrer a capital de terceiras 

para financiar as atividades da empresa, aumentando com isso o custo do capital 

e comprametendo o Iuera e a continuidade da empresa. 

LANA, 2000: 

Explanando sobre as razaes mais comuns do 
fracasso das pequenas empresas afirma que o 
pecado maior e pretender iniciar a atividade, 
ancorado em capital de terceiros. Hoje em dia, a 
empresa deve nascer profissionalizada, o que vale 
dizer que o empirismo e o espirito aventureiro sao 
coisas do passado. Uma boa dose de sorte ajuda, 
mas urn velho ditado diz que a sorte so ajuda a 
mente bern preparada. 

Muitos gestores de pequenas empresas nao utilizam os contrales 

financeiras e os relat6rios gerenciais em suas empresas par desconhecerem ou 

par nao avaliarem a sua real importancia. 

Nos dias atuais as empresas necessitam realizar urn planejamento 

financeira bern elaborado e para tal, necessitam de informa¢es confiaveis. 

Gerir a empresa nao e uma tarefa facil. Portanto, sao necessarias 

informa96es em tempo real, seguras e completos, somente obtidos atraves de 

relat6rios gerenciais apropriados. 

No Brasil durante anos, o fenomeno da infla9ao maquiou a situa9ao 

economico-financeira das empresas, par isso nao havia uma preocupa9ao quanta 

a forma9ao de pre9os. Hoje, em tempos de infla9ao relativamente estabilizada e 

com a concorrencia cada vez mais acirrada, e imperioso que as empresas tenham 

informa96es precisas sabre o custo de cada praduto para que possam tamar 

decis6es quanta a, par exemplo, fabricar ou nao urn praduto, aceitar ou nao urn 

pedido. 
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Nas micro e pequenas empresas esse cuidado deve ser redobrado, pois 

fases de escassez de capital de giro, problema caracterfstico da maioria desse 

tipo de empresas, uma decisao errada pode comprometer nao s6 o lucro de urn 

periodo, mas a propria continuidade da empresa. 

0 desenvolvimento tecnol6gico, o crescimento das organizaQ6es e a 

complexidade do ambiente economico tern dificultado o entendimento e a gestao 

dos neg6cios. A consequencia natural desse processo e a necessidade, cada vez 

maior, de informaQ6es que auxiliem os administradores nas tomadas de decisoes. 

A contabilidade caracteriza-se por registrar todas as transaQ6es da organizaQao, 

constituindo-se num grande banco de dados. 

Os dados contabeis sao materias-primas de informaQ6es, portanto, nao 

basta possui-los, e necessaria, que eles sejam tratados, para que gerem 

informaQ6es uteis e representem urn instrumento gerencial para o processo 

decis6rio. 

0 que observamos, na grande maioria das organizaQ6es, e que, em razao 

principalmente da influencia fiscal, ocorrem distorQ6es relevantes nas informaQ6es 

contabeis. As demonstraQ6es contabeis legais tornaram-se de dificil entendimento 

e de pouca utilidade, o que leva a contabilidade a imagem de algo que existe 

somente para o atendimento da fiscalizaQaO, ficando relegado, em segundo plano, 

o atendimento as necessidades da gestao de neg6cios. 

Cabe aos contadores e aos administradores, em primeiro Iugar, o desafio 

de reverter essa situaQao, pois a contabilidade gerencial possui informaQ6es 

indispensaveis para uma boa gestao na organizaQao. 

IUD{CIBUS, 1998: 

"Sempre temos considerado que a analise 
financeira e de balan~os e urn dos aspectos mais 
dificeis e que exigem mais maturidade por parte do 
contador gerencial". 

"Os balanQOS principalmente em se tratando de uma analise para avaliaQao 

de tendencia, deve ser os mais resumidos possiveis. Se alguma area de 
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problemas for diagnosticada, a analise pode ser aprofundada a qualquer 

momento". (IUDiCIBUS, 1998). 

~ A analise de balan<;o oferece aos gestores que identificam quais problemas 

a empresa esta enfrentando, possibilitando aos seus gestores a visao correta que 

solucione determinado problema. Por isto e de suma importancia estabelecer 

criterios com relac;ao a classificac;ao dessas contas, de modo que possa ser de 

facil entendimento sua classificac;ao. 

Segundo PADOVEZE (1997), 

5.4 Analise Horizontal 

A· avalia~ao sobre a empresa tern por 
finalidade detectar pontos fortes e pontos fracos do 
processo operacional e financeiro da companhia, 
objetivando propor alternativas de curso futuro a 
serem tomadas e seguidas pelos gestores da 
empresa. 

"A finalidade principal da analise horizontal e apontar o crescimento de itens 

do balanc;o e das demonstrac;oes de resultado, atraves dos periodos, a fim de 

caracterizar tendencias". (IUDiCIBUS, 1998). 

A analise horizontal e urn estudo que calcula a variac;ao percentual ocorrida 

em determinados periodos, buscando trazer aos seus gestores a situac;ao da 

empresa naquele periodo, se houve urn crescimento ou se houve urn 

decrescimento de determinada conta analisada. 
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5.5 Analise Vertical 

"Este tipo de analise e importante para avaliar a estrutura de composigao de 

itens e sua evolugao no tempo". (IUDiCIBUS, 1998). 

A analise vertical e urn estudo que busca mostrar aos gestores da empresa 

as participagoes dos elementos patrimoniais e de resultado dentro do total, 

permitindo a eles identificar se ha algum item fora de suas proporg6es normais. 

Fonte: PADOVEZE (1997). 
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5.6 INDICADORES ECONOMICOS - FINANCEIROS 

Os indicadores economicos financeiros sao elementos que tradicionalmente 

representam o conceito de analise de balanc;o. Sao calculos matematicos 

efetuados a partir do balanc;o patrimonial e de demonstrac;ao de resultados, 

procurando numeros que ajudem no processo de classificac;ao do entendimento 

da situac;ao da empresa, em seus aspectos patrimoniais, financeiros e de 

rentabilidade. ( PADOVEZE, 1997). 

Esses indicadores trarao aos administradores da empresa a situac;ao 

presente que se encontra a empresa, proporcionando o que podera acontecer no 

futuro. Detectando problemas, no qual proporcionara aos gestores tempo habil 

para solucionar determinado problema. 

As Categorias de lndicadores 

lndicadores de Capacidade de Pagamento: 
1. Liquidez Corrente 
2. Liquidez Seca 
3. Liquidez Geral 
4. Endividamento 

lndicadores de Atividade: 
1. Prazo medio de Recebimento 
2. Prazo medio de Pagamento 
3. Giro de Estoque 
4. Giro do Ativo Total 

lndicadores da Rentabilidade - Metodo Dupont: 
1. Giro Ativo total 
2. Margem Liquida sobre Vendas 
3. Lucro sobre o Ativo 
4. Participac;ao do Capital proprio no Ativo total 
5. Lucro sobre o Patrimonio Liquido 

lndicadores do valor da Ac;ao: 
1. Valor Patrimonial da Ac;ao 
2. Lucro por Ac;ao 
3. Dividendos e Lucros distribuidos por ac;ao 
4. Valor de Mercado da Ac;ao 
5. Relac;ao Prec;o Lucro 
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5.71NDICADORES DE DESEMPENHO 

5.8 MARGEM DE CONTRIBUICAO 

Margem de Contribui<;ao e a margem bruta liquida obtida pela venda de urn 

praduto que excede seus custos variaveis unitarios. Em outras palavras, a 

margem de contribui<;ao e o mesmo que o Iuera variavel unitario, ou seja, pre<;o de 

venda unitario do praduto deduzido dos custos e despesas variaveis necessarios 

para praduzir e vender o praduto. (PADOVEZE, 1997). 

Conforme MARTINS (1996:185): 

A margem de contribui~ao, conceituada como 
diferen~a entre receita e soma de custos e despesas 
variaveis, tern a faculdade de tornar bern mais 
facilmente visivel a potencialidade de cada produto, 
mostrando como cada urn contribui para, 
primeiramente, amortizar os gastos fixos e, depois, 
formar o lucro propriamente dito. 

A analise de margem de contribui<;ao e importante para avaliar como cada 

praduto contribui para a gera<;ao de Iuera para empresa. Essa analise por praduto 

e util, pois prapicia aos gestores informa<;6es para tomada de decisao, por 

exemplo, quanto a diminui<;ao ou expansao de linhas de pradu<;ao, ou ainda, se e 
melhor fabricar o praduto ou compra-la no mercado. A margem de contribui<;ao 

deve ser positiva, caso contrario, o pre<;o de venda nao estara sendo suficiente 

para cobrir os gastos necessarios a fabrica<;ao do praduto. 

Nao obstante, a separa<;ao dos custos fixos, proporciona uma melhor visao 

sobre o praduto, pois estes ocorrerao com a empresa praduzindo ou nao. Assim, 

em alguns casos urn praduto pode ter uma margem de contribui<;ao que nao cubra 

os custos fixos, mais a combina<;ao com outras, nao prejudica o Iuera final da 

em pres a. 

Formula: 

Margem de Contribui<;ao = Pre<;o de Venda- Custos Variaveis 
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5.9 PONTO DE EQUILiBRIO 

MARTINS {1996:257), referindo-se ao ponto de equilibria (que tambem 

denomina ponto de ruptura - break-even-point) diz que este nasce da conjugac;ao 

dos custos e despesas totais com as receitas totais. Estas numa economia de 

mercado com urn todo. 

Refere-se ao nivel de atividade de uma empresa, no qual nao existe lucro 

ou prejulzos, ou seja, as receitas igualam-se ao custo. 

Segundo COGAN ( 1999): 

0 estudo do ponto de equilibria objetiva estabelecer 
urn parametro que permita observar, em unidades 
fisicas e/ou monetarias, o ponto onde ha equilibria 
entre a totalidade dos custos e receitas. Abaixo 
deste nivel, a empresa opera com prejuizos, acima, 
e capaz de gerar lucro e, quando neste nivel de 
opera~ao, tem-se a igualdade entre as receitas e a 
soma dos custos e despesas, com resultado zero. 

T alvez a principal aplicac;ao da ferramenta "ponto de equilibria", seja o seu 

aspecto de planejamento de cenarios, atraves das simula<;Oes que o mesmo 

possibilita. Exemplo: conhecendo-se ou estimando-se a capacidade instalada da 

empresa e considerando-se o mix de produtos fabricados, e possivel confrontar 

esse dado com a quantidade necessaria para alcance do ponto de equilibria. Com 

isso, o administrador tern condic;oes de planejar mais adequadamente suas 

atividades e ate verificar se ha necessidade de ampliac;ao na capacidade produtiva 

instalada. Depois de calculado o ponto de equilibria e possivel conhecer se a 

empresa esta operando com margem segura ou nao. 

A utilizac;ao dessa analise tern como objetivo mostrar ao gestor que ele 

pode ter uma noc;ao clara e objetiva do desempenho operacional da empresa, ou 

seja, constatar se suas atividade operacional esta ou nao lucrativa. 

Formula 

Ponto de Equilibria = Custos Fixos + Despesas Fixas 

Margem de Contribui<;ao Unitaria 
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Para Padoveze ( 1997): 

Evidencia, em termos quantitativos, qual e o 
volume que a empresa precisa produzir ou vender, 
para que consiga pagar todos os custos e despesas 
fixas, alem dos custos e despesas variaveis, que ela 
tem necessariamente que incorrer para 
fabricar/vender seu produto. 

E uma ferramenta utilizada pelos gestores para determinar o ponto que a 

empresa precisa vender para que com essas receitas possa cobrir os custos e 

despesas da fabrica<;ao de determinado produto, nao trazendo prejulzo a 
empresa. 

Ponto de Equilibria Contabil, Economico e Financeiro 

VICECONTI e NEVES (1998) registram a existencia de tres tipos de ponto 

de equiHbrio: 

Ponto de Equilibria Contabil (PEC): e o ponto onde ha equiHbrio entre a 

receita total com a soma dos custos e despesas relativas aos produtos 

vendidos; 

Ponto de Equilibria Economico (PEE): caracteriza-se pela igualdade da 

receita total com a soma dos custos e despesas somados, ainda, a 

remunera<;ao minima sobre o capital investido pela empresa. Permite, por 

exemplo, comparar a rentabilidade gerada pela empresa, com a 

remunera<;ao que se poderia obter caso o capital tivesse sido aplicado no 

mercado financeiro; 

Ponto de Equilibria Financeiro (PEF): e a quantidade que iguala a receita 

total somada aos custos e despesas que representam desembolso 

financeiro para a empresa, ou seja, excetuando-se os encargos de 

deprecia<;ao. 



Formulas: 

PEG(Q) = Gusto Fixo e Despesas Fixas Totais 

Pre<;o de Venda - Gusto + Despesas Variaveis 

PEE(Q) =Gusto Fixo e Despesas Fixas Totais +Custos de Oportunidade 

Pre<;o de Venda - Custo + Despesas Variaveis 

PEF(Q)= Gusto Fixo e Despesas Fixas Totais- Despesas nao Desembolsaveis 

Pre<;o de Venda - Custo + Despesas Variaveis 

Ponto de Equilibria em Quantidade 
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"Objetiva determinar a quantidade minima que a empresa precisa produzir e 

vender. Se a empresa produzir uma quantidade abaixo deste valor trara prejuizo a 

ela. (PADOVEZE, 1997)". 

Ponto de Equilibria em Valor 

E usada em situa<;oes em que a empresa possui mix de produtos, onde ha 

dificuldades em separar os custos de cada produto. Determina qual o valor minima 

que a empresa precisa vender para cobrir seus custos e despesas para a 

produ<;ao de determinados produtos e obtenha urn lucro zero. (PADOVEZE, 

1997). 
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5.10 FLUXO DE CAIXA 

Fluxo de caixa e urn instrumento gerencial que controla e informa todas as 

movimenta<;oes financeiras (entradas e saidas de valores monetarios) de urn dado 

perfodo- pode ser diario, semanal, mensa!, etc. 0 fluxo de caixa e composto dos 

dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de 

despesas, de saldos de aplica<;oes, e todos os demais que representem as 

movimenta<;oes de recursos financeiros disponfveis da organiza<;ao.Todo 

profissional precisa saber controlar as entradas e saidas financeiras para poder 

maximizar o retorno e evitar problemas por nao poder prever as sabras e faltas de 

disponibilidades. 

0 Fluxo de Caixa e urn instrumento de controle que auxilia na previsao, 

visualiza<;ao e controle das movimenta<;oes financeiras de cada periodo. A sua 

grande utilidade e permitir a identifica<;ao (especialmente previa, mas tambem 

posterior) das sabras e faltas no caixa, possibilitando ao profissional planejar 

melhor sua a<;ao futuras ou acompanhar o seu desempenho. 

Em uma empresa, o ideal e que o periodo de acompanhamento seja diario. 

De uma forma ou de outra, urn controle de fluxo de caixa bern feito e uma grande 

ferramenta para lidar com situa<;oes de alto custo de credito, taxas de juros 

elevadas, redu<;ao do faturamento e outros fantasmas que rondam os 

empreendimentos. Ele permite: 

• Planejar e controlar a~ entradas e saidas de caixa num periodo de tempo 

determinado. 

• Auxiliar o empresario a tamar decisoes antecipadas sabre a falta ou sabra de 

dinheiro na empresa. 

• Verificar se a empresa esta trabalhando com aperto ou folga financeira no 

periodo avaliado. 

• Verificar se os recursos financeiros sao suficientes para tocar o neg6cio em 

determinado periodo ou se ha necessidade de obten<;ao de capital de giro. 

• Planejar melhores politicas de prazos de pagamentos e recebimentos. 
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• Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos 

• Conhecer previa mente (planejamento estrab3gico) os grandes numeros do 

neg6cio e sua real importancia no perlodo considerado. 

• Avaliar se o recebimento das vendas e suficiente para cobrir os gastos 

assumidos e previstos no perlodo considerado. 

• Avaliar o melhor momenta para efetuar as reposic;oes de estoque em func;ao dos 

prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa. 

• Avaliar o momenta mais favoravel para realizar promoc;oes de vendas visando 

melhorar o caixa do neg6cio. 

0 objetivo do fluxo de caixa e dar uma visao das atividades desenvolvidas, bern 

como as operac;oes financeiras que sao realizadas diariamente, no grupo do ativo 

circulante, dentro das disponibilidades, e que representam o grau de liquidez da 

empresa. 

A otimizac;ao dos fluxos de caixa reduz, automaticamente, a necessidade de 

capital de giro, sendo, portanto interesse da empresa buscar essa otimizac;ao. 

5.11 Analise de Custos 

A contabilidade de custos tern duas func;oes relevantes: no auxllio ao 

controle e na ajuda a tomadas de decisoes. No que diz respeito ao controle, sua 

mais importante missao e fornecer dados para o estabelecimento de padroes, 

orc;amentos e outras formas de previsao e, num estagio imediatamente seguinte, 

acompanhar o efetivamente acontecido com os valores anteriormente definidos. 

(MARTINS, 2001 ). 

Segundo MARTINS (2001), a contabilidade de custos acabou por passar, 

nessas ultimas decadas, de mera _auxiliar na avaliac;ao de estoques e lucros 

globais para importante arma de controle e decisao gerencial. 

Com o significativo aumento da competitividade que vern acorrendo na 

maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou servic;os, os custos tornam 
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altamente relevantes quando da tomada de decisoes em uma empresa.lsso 

ocorre, pois devido a alta competi<;ao existentes, as empresas ja nao pod em rna is 

definir seus pre<;os de acordo com os custos incorridos, e sim com base nos 

pre<;os praticados no mercado em que atuam. (MARTINS, 2001 ). 

Devido ao grande aumento de competitividade nacional quanto 

internacional que veem ocorrendo no mercado interno, tern trazido diversos 

prejuizos as empresas, porque elas nao estao conseguindo vender seus produtos 

de acordo com os custos incorridos da sua produ<;ao, e estao praticando pre<;os 

de acordo com que o mercado exige, vendendo a urn pre<;o abaixo do que os 

custos exigem. 

E de suma importancia os gestores terem o conhecimento de seus custos, 

a fim de saber se o pre<;o e produto sao rentaveis, e se nao forem rentaveis, eles 

devem trabalhar para tentar reduzi-lo tornando-os viaveis a empresa fabrica-lo. 

Alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando 

haver urn a medida de consumo ( quilogramas de materiais consumidos, 

embalagens utilizadas, horas de mao de obra utilizadas e ate quantidade de for<;a 

consumida), sao os custos diretos com rela<;ao aos produtos. (MARTINS, 2001 ). 

Custos diretos sao OS custos que estao ligados diretamente a produ<;ao do 

produto ou presta<;ao do servi<;o. 

"Outros realmente nao oferecem condi<;oes de uma medida objetiva e 

qualquer tentativa de aloca<;ao tern que ser feita de maneira estimada e muitas 

vezes arbitraria (como o aluguel, supervisao, as chefias, etc). Sao custos indiretos 

com rela<;ao aos produtos". 

Custos lndiretos sao os custos que nao integram a confec<;ao do produto ou 

presta<;ao de servi<;o. 

0 valor global de consumo dos materiais diretos por mes depende 

diretamente do volume de produ<;ao.Quanto maior a quantidade fabricada, maior 

seu consumo. Dentro, portanto, de uma unidade de tempo, o valor do custo com 

tais materiais varia de acordo com o volume de produ<;ao; logo, materiais diretos 

sao custos variaveis. Por outro lado, o aluguel da fabrica em determinado mes e 

de determinado valor, independentemente de aumentos ou diminui<;oes naquele 
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mes do volume elaborado de produtos. Por isso, o aluguel e urn custo fixo. 

(MARTINS, 2001 ). 

Os custos variaveis sao custos que variam de acordo com a produc;ao, se a 

produc;ao aumentar os custos aumentam e se diminuir eles tendem a cair. E os 

custos fixos sao aqueles que nao dependem da quantidade produzida, entao se a 

empresa produz ou deixa de produzir o valor do custo sera o mesmo. 

5.12 Pre~o de Venda 

Saber exatamente qual e o custo real dos produtos e de suma importancia 

para que o prec;o a ser cobrado proporcione uma margem minima de lucro 

necessaria e nao seja considerado abusivo, a ponto de colocar a empresa fora do 

mercado. Quanta a essa definic;ao, embora 16gica, ha que se entender que a partir 

do prec;o e gerada a margem de contribuic;ao de lucro. 

As decisoes de prec;o nao visam a simples maximizac;ao do faturamento da 

empresa, mas sim a combinac;ao prec;o-volume mais lucrativa, pois faturamento 

maior nem sempre significa lucro maior. 

E. necessaria urn sistema de custos confiavel para que os custos 

fixos,variareis, diretos e indiretos sejam disponibilizados. 

Segundo MARTINS (1996:231): 

0 problema de decidir o prec;o a ser fixado nao e tarefa para soluc;ao s6 

com dados de custos. Necessaria se torna uma gama de informac;oes sobre o 

mercado (elasticidade, na economia) para que se possa, casando informes 

internos com externos, optar por decisoes mais corretas. 

Segundo LUNKES (2004), os metodos para formac;ao do prec;o de venda sao: 

• Metodos baseados no custo da mercadoria: que e o mais comum na pratica 

dos neg6cios. Se a base foro custo total, a margem adicionada deve ser 

suficiente para cobrir os Iueras desejados pel a empresa. 
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• Metoda baseado nas decisoes das empresas concorrentes: qualquer 

metoda de determinac;ao de prec;os deve ser comparado com os prec;os das 

empresas concorrentes, que porventura existam no mercado. Esse metoda 

pode ser desdobrado em: metoda de prec;os correntes, metoda de imitac;ao 

de prec;os, metoda de prec;os agressivo e metoda de prec;os promocionais. 

• Metodos baseados nas caracteristicas do mercado: baseado nas 

caracteristicas do mercado, este metoda exige conhecimento profunda do 

mercado por parte da empresa. 0 conhecimento do mercado permite ao 

administrador decidir se vendera o produto por urn prec;o mais alto para 

atingir as classes economicamente mais elevadas, ou a urn prec;o popular 

para que possa atrair a atenc;ao das chamadas mais pobres. 

• Metoda misto: combina os seguintes fatores: custos envolvidos, decisoes 

de concorr€mcia e caracteristicas do mercado. 0 autor considera perigosa a 

formac;ao de prec;os sem levar em conta a combinac;ao desses tres fatores. 

Os metodos anteriormente citados levam em considerac;ao urn ou outro 

desses fatores, por isso recebem muitas criticas. 
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6. METODOLOGIA 

Metodos de pesquisas 

Segundo ROESCH (1999:19), "metodologia e o estudo da organizac;ao, dos 

caminhos a serem percorridos, para realizar uma pesquisa ou estudo ou para 

fazer ciencia". 

Segundo SEVERINO (2002), "metodologia fornece as diretrizes gerais para o 

proceder cientifico, pressuposto a toda atividade de pesquisa, independentemente 

da area a que elas sejam aplicadas". 

Conforme GIL (1995): 

E. possivel definir a pesquisa como sendo urn procedimento racional e sistemico 

que tern como objetivo proporcionar respostas aos problemas que sao propostos. 

Tendo em vista o objetivo desse estudo, de verificar a importancia da 

contabilidade gerencial para o processo de gestao e tomada de decisao nas micro 

e pequenas empresas, a metodologia utilizada sera a bibliografica. 

Segundo GIL (1995:45): 

A pesquisa bibliografica tern a vantagem de dispor de urn grande numero de 

dados que s6 coletados atraves de pesquisas descritivas muito trabalhosas, ja que 

estas necessitam consultar urn grande numero de pessoas ou entidades para 

obtenc;ao do mesmo acervo de dados. 
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7. CONCLUSAO 

Constatamos a importancia social e economica das micro e pequenas 

empresas, este trabalho trata da problematica da pequena empresa 

recomendando a implantac;ao e uso das ferramentas gerenciais aqui 

comentadas com fim de amenizar as possiveis restric;oes causadas pela falta 

de informagao gerencial durante o processo decis6rio. T odavia, lembra que a 

implantac;ao de tais ferramentas depende, principalmente, da vontade do 

empresario e da capacitac;ao tecnicas do profissional contabil que lhe assiste. 

Embora pesquisas semelhantes e esta possam ja ter sido elaborada, o 

presente estudo se faz relevante para investigagao de outros pesquisadores, 

incluindo docentes, discentes e gestores de pequenas empresas podendo 

apontar caminhos que detectam tais falhas, contribuindo para evita-las no 

futuro e prevenindo aos que ainda irao montar seu neg6cio que e necessaria o 

planejamento antes mesmo de iniciar suas atividades. 
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