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Metade de mim agora e assim: 
De urn lado a poesia, o verba, a saudade, 

Do outro a luta, a torc;a e a coragem pra chegar no tim 
E o tim e bela incerto, depende de como voce ve 

0 novo, o credo, ate que voce deposita em voce e s6! 
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1. INTRODUCAO 

As organiza96es contam com uma variavel para a vantagem competitiva; o 

recurso oferecido pelas informa96es no contexte empresarial fornece subsfdios 

de suma importancia para o sucesso. 

A competitividade do mercado faz com que os gestores utilizem o maior 

numero de informa96es para administrar de forma eficaz. Esse aspecto retrata 

nao s6 as grandes organiza96es, como tambem as pequenas empresas, que 

necessitam fazer o born uso das informa96es para o processo decis6rio. 

Uma fonte rica de tais informa96es e a contabilidade, possibilitando assim 

que as mesmas sejam coletadas, processadas e por fim relatem uma realidade 

esperada, fazendo com que o gestor tenha uma gama de op96es para tomar a 

sua decisao. 

1.1 APRESENT ACAO DO TEMA 

A contabilidade atraves de seus relat6rios torna-se uma fonte de 

informa96es riquissima para seus usuaries, demonstrando assim urn elo entre 

a gestae empresarial das pequenas empresas e o processo decis6rio, entao 

temos como tema: a necessidade das informa96es contabeis para o processo 

decis6rio na gestae de pequenas empresas. 

1.2 FORMULACAO DO PROBLEMA 

Visando estabelecer a real proeminencia sobre o assunto e como existir uma 

melhora no cenario atual das pequenas empresas, a presente pesquisa foi 

guiada de tal forma a responder tal indaga9ao: De que forma as informa96es 

contabeis podem subsidiar os gestores na tomada de decisao em pequenas 

empresas? 



1.3 DEFINICAO DOS OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 
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Verificar como as informagoes contabeis podem subsidiar os gestores na 

tomada de decisao em pequenas empresas. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Descrever o que e a ciencia contabil e a informagao contabil; 

2. Caracterizar as relagoes de pequenas empresas com a contabilidade; 

3. Analisar metodos para usar a as informagoes contabeis para o processo 

decis6rio; 

4. Recomendagoes para aperfeigoar a tomada de decisoes embasada na 

contabilidade. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A justificativa esta embasada pela propria modernidade imposta as 

organizagoes de forma dinamica e intensa, administradores e ate mesmo 

contadores (deixando para tras a imagem do "guarda-livros empoeirado"). Alem 

disso, torna-se relevante a importancia do profissional contabil, muito alem do 

simples escrit6rio fechado e sem vida, tornando-se assim uma rica fonte de 

informagoes. 

No contexte atual das empresas, a informagao e urn recurso para o sucesso 

no ambiente competitive. Todos os dias decisoes precisam ser tomadas para o 

direcionamento do caminho. 0 comportamento e delimitado por escolhas e o 

processo decis6rio integra o desempenho para os gestores, esses sao 

direcionados todos os dias por escolhas. 

Perguntas como qual o melhor recurso a ser usado, qual a estrategia 
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adequada ao tamanho da organizagao e qual o processo para a venda sao 

pastas ao processo decis6rio de cada administrador, essas informag6es irao 

conceber todo o sistema de conhecimento para tamar o rumo organizacional. 

Assim sendo, o estudo oferece urn arcabougo te6rico podendo ser aplicado 

a pratica por parte dos gestores de pequenas empresas, atrelando a ciencia 

contabil com o processo de tomada de decisoes. 

1.5 ESTRUTURA 

A divisao esta feita atraves de capitulos, de tal forma que o conhecimento e 

as informag6es estao dispostos progressivamente para assim proporcionar urn 

primoroso entendimento de seu escopo. 

0 capitulo I trata da apresentagao do tema, formulagao do problema, da 

definigao dos objetivos, geral e especificos, a justificativa e sua estrutura, a 

metodologia utilizada, tal qual os dados e os procedimentos. 0 Capitulo II 

aborda uma completa revisao te6rica sabre os assuntos relacionados ao tema 

proposto. 

A abordagem do capitulo seguinte e sabre a contabilidade e as informag6es 

contabeis, os aspectos relevantes e a maneira de como o cenario atual se 

comporta. Ja no Capitulo IV as conclus6es sabre o tema serao apresentadas, 

harmonizando todo o contexte discutido. 

1.6 METODOLOGIA 

A realizagao desse estudo foi feita com a revisao de textos sabre a 

contabilidade e o processo decis6rio, sendo apresentado tal problema, 

assegurando de que forma a utilizagao das informagoes contabeis contribui 

para a tomada de decisao, fez-se necessaria a utilizagao da pesquisa com 
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enfoque explorat6rio e qualitative. 

1.6.1 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

lnicialmente algumas bibliografias foram lidas, temas relevantes ao assunto 

foram estudados, e, partindo do pressuposto, o estudo foi encaminhado para 

chegar a seu apice; a necessidade da informagao contabil para o processo 

decis6rio dos gestores de pequenas empresas. 

1.6.2 DADOS 

1.6.2.1 DADOS PRIMARIOS 

Algumas entrevistas com gestores e contadores foram feitas para ampliar o 

conhecimento sobre o tema, varias rotinas contabeis foram observadas e a 

participagao em alguns processos decis6rios foram analisadas. 

1.6.2.2 DADOS SECUNDARIOS 

Como dados secundarios foram utilizados artigos, revistas e livros 

especializados que, segundo Santos (2004, p. 115), "[ ... ] oferece a 

oportunidade de juntar as informagoes necessarias ao desenvolvimento dos 

raciocfnios previstos nos objetivos." Oliveira (2003, p. 65) cita que "as fontes 

bibliograficas fornecem ao pesquisador diversos dados exigindo manipulagao e 

analises diferenciadas." 

Assim entao, o conhecimento adquirido foi posto em pratica; contextos e 

abordagens economicas e OS metodos de pesquisa. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA EMPfRICA 

Alinhando toda a bibliografia enumera-se uma serie de conceitos te6rico

empiricos que servem para elucidar o contexto no qual o estudo esta inserido. 

De forma clara e objetiva os conceitos estarao dispostos para esclarecer o 

que e a ciencia contabil, o que se entende por informagao, conceituar tambem 

gestor, decisao e o processo decis6rio. 

2.1 CIENCIA CONTABIL 

A contabilidade e urn conjunto de preceitos e normas pr6prias, sendo uma 

ciencia social aplicada que visa estudar e controlar o patrimonio das entidades, 

fornecendo assim informagoes de sua composigao e variaveis. Para Silva e 

Tristao (2000, p. 30) a "contabilidade refere-se ao processo de representar uma 

realidade economica e comunica-la aos usuarios da informagao." 

A contabilidade impetra sua finalidade registrando os atos e fatos 

relacionados com todo o patrimonio vinculado a entidade, fornecendo as 

informagoes necessarias para os administradores direcionarem a entidade para 

atingir os seus objetivos. Silva e Tristao (2000) relatam que as informagoes 

contabeis auxiliam os gestores em seu processo decis6rio possibilitando uma 

maior clareza da realidade economica da entidade envolvida. 

Para ludicibus et a/ (2007, p. 29) a contabilidade e "um sistema de 

informagao e avaliagao destinado a prover seus usuarios com demonstragoes e 

analises de natureza economica, financeira, fisica e de produtividade". Um 

sistema de informagao tem por finalidade armazenar, tratar e fornecer 

informagoes para o apoio aos processos das organizagoes. "Compreende-se 
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por sistema de informagao urn conjunto articulado de dados, tecnicas de 

acumula<;ao, ajustes e editagens de relat6rios". (IUDfCIBUS et al, 2007, p. 29). 

2.2 INFORMACAO 

A informagao e o que resulta manipulando e enriquecendo os dados, 

dimensionando assim urn processo que interpretado dentro de urn contexto 

auxilia para a tomada de decisao. Para McGee & Prusak (1994, p.25) "as 

informagoes sao dados coletados, organizados, ordenados, aos quais sao 

atribuidos significados e contextos". Conhecimentos embasados em analises e 

combinagoes de varios informes tambem definem 0 que e a informagao. 

Os seres humanos necessitam de informagoes para saber o real epilogo das 

variaveis em que urn fato possa ser ocasionado, gerando urn conhecimento 

atraves da origem, organizagao, transformagao e interpretagao dessas 

informagoes. 

A correta utilizagao da informagao, de forma seleta e direta gera a 

competencia individual incorporando para os individuos valores de 

conhecimentos para resolver problemas. 

2.3 GESTOR 

Gestor e o administrador dos recursos, seja financeiro, capital ou humano, 

atuando tambem no desenvolvimento de competencias. Para Nobrega (2008) 

as principais caracteristicas e qualidades que urn gestor precisa ter envolvem: 

"Habilidade para entender o que o cliente considera valor; lidar com a competigao; 
estabelecer metas claras; discernir pontos fortes e fracos em sua pr6pria 
organizagao; capacidade de lideranga para mudar os rumos." 

Os gestores assumem uma autoridade sobre os recursos e atividades e 

estao diretamente ligados aos resultados esperados. 
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0 gestor trabalha com os pianos estrategicos e operacionais alvitrados pela 

organizagao, estabelecendo regras e procedimentos para coordenar e executar 

esses pianos definidos pela organizagao, atuando de forma planejada, 

liderando e direcionando a fim de atingir os objetivos. 

2.4 DECISAO E PROCESSO DECISORIO 

A decisao representa anular o que atrapalha em uma situagao, escolhendo o 

que realmente interessa, retratando o processo de escolha da melhor 

alternativa em detrimento as opgoes oferecidas. Chiavenato (1997, p. 71 0) 

conceitua a decisao como urn "processo de analise e escolha entre varias 

alternativas disponiveis do curse de agao que a pessoa devera seguir". 

Segundo Pereira e Fonseca (1997) se nao existir opgoes e possibilidades para 

escolhas, nao existira a decisao. 

A decisao atua intencionada ao objetivo proposto sabre problemas e 

escolhas, tornando-se urn processo empirico para futuras decisoes. Hampton 

(1992) descreve de forma clara que a decisao surge como uma solugao de 

problemas. 

0 processo de tomada de decisao e definido como a diregao de uma agao a 

favor dos contextos apresentados, sendo urn esforgo para resolver objetivos 

que se encontram em conflito. Para Oliveira (2004) tamar decisao significa 

transformar as informagoes em agoes. 0 processo decis6rio envolve coligar urn 

fato que nao esta transcursando do modo aspirado, definindo urn caminho para 

resolver e solucionar tal fato. 
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Segundo Vaitsman (2001) a tom ada de decisao esta em basad a em 

informa<;oes disponfveis sabre urn problema a ser considerado, propiciando 

assim ao usuario urn leque de alternativas para dentre todas escolher a mais 

favoravel. 
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3. CONTABILIDADE E AS INFORMACOES CONTABEIS 

3.1 A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE NO CENARIO MODERNO 

Foi-se o tempo em que a contabilidade representava uma atividade 

simplesmente de nivel operacional, a profissao evoluiu com o mercado ao 

passar dos anos, com isso tivemos a necessidade de transformac;ao par parte 

dos contadores, sendo entao estrategicos para empresa, analisando e 

conhecendo toda a razao dos fatos. 

De acordo com Slomoski (2001, p.24) "a hist6ria da contabilidade e a hist6ria 

de nossa era; de muitas formas, a propria contabilidade conta essa hist6ria, 

pais os registros contabeis fazem parte da materia-prima dos historiadores". 

Para isso a preparac;ao dos contadores se faz necessaria, para poder assim 

atender adequadamente as necessidades de diversos segmentos 

empresariais, com diversas particularidades, principalmente a vasta gama de 

opc;oes que as pequenas empresas oferecem. 

0 contador da atualidade precisa ser capacitado e possuir aptidoes nao 

somente a nivel tecnico, como tambem conhecimentos conceituais, de 

relacionamentos pessoais e comunicac;ao. Para Mussolini (1994) a valorizac;ao 

do profissional da contabilidade fundamenta-se em dais pontos: uma 

indiscutivel capacidade tecnica e um irrepreensivel comportamento etico. 

Notamos hoje o contador como centro de todas as informac;oes originadas 

na empresa e estas convertidas em modelos de decisoes para os diretores. As 

informac;oes providas pela contabilidade sao imprescindiveis ao norte 

administrative, contudo na pratica de pequenas empresas percebe-se a 

utilizac;ao dessas informac;oes de forma insuficiente ou ate mesmo a sua nao 
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utilidade como ferramenta gerencial, auxiliando assim na tomada de decis6es. 

Dado o altruismo do gestor das entidades pelas informa96es contabeis, o 

contador deve campear urn novo modo de pensar, quebrando urn paradigma 

na cultura organizacional, de forma a congregar informa96es nas a96es e 

decis6es dos mesmos, fazendo com que os gestores percebam que a 

contabilidade e urn elemento agregador de valor. 

A contabilidade e urn registro sistemico da vida da organiza9ao, 

representando assim urn sistema de informa96es por excelencia. Esses 

registros possuem invariavelmente a importancia de manter todas as 

transa96es ordenadas para controlar adequadamente a dire9ao das atividades, 

tornando assim uma fonte para o processo decis6rio. 

Segundo Kraemer (2000) o objetivo da profissao contabil passa a ser dar ao 

usuario uma informa9ao imediata e em tempo real, bern como a seguran9a de 

que ela e completa, correta e confiavel. 

As informa96es contabeis representam a base solidificada de toda a 

administra9ao financeira, tendo todo o seu fluxo registrado pela contabilidade 

atraves de lan9amentos contabeis. A partir entao desses registros podemos 

fazer toda a analise financeira. Entretanto todo profissional da area financeira 

precisa ter urn entendimento basico da estrutura, principios e todo o 

funcionamento da contabilidade. 

Observa Thome (2001) que os servi9os contabeis nao estao limitados tao 

somente a area tributaria, existindo os servi9os de consultoria e assessoria 

empresarial. Portanto a contabilidade desempenha urn papel importante no 

desenvolvimento das empresas, uma vez que a mesma torna-se responsavel 

por municiar a organiza9ao com informa96es para o processo decis6rio. 
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Todo o trabalho feito pela contabilidade precisa ter seu escopo para os 

varios niveis de gerencia. Sistemas contabeis sofisticados, analises financeiras 

realizadas com alta qualidade, apropriac;oes elaboradas com tecnicas e 

perfeic;oes perdem o valor se os relat6rios nao demonstrarem as informac;oes 

transformadas em conhecimento por parte dos gestores. 

0 processo decis6rio faz parte do dia-a-dia das organizac;oes e, para reduzir 

o risco de ac;oes, os gestores devem buscar dados e informac;oes na 

contabilidade para que estas o auxiliem no processo da tomada de decisao. 

De acordo com GITMAN (2003) o papel do contador e fornecer dados 

consistentes e de facil interpretac;ao sobre operac;oes passadas, presentes e 

futuras da empresa. 

Marion (1998) cita que a func;ao basica do contador e produzir informac;oes 

uteis aos usuaries da contabilidade em suas tomadas de decisoes. Porem, ele 

adverte que no Brasil, principalmente em pequenas empresas, a func;ao do 

contador vern sendo distorcida, voltando-se para satisfazer apenas as 

exigencias legais, com isso temos uma contabilidade irreal e distorcida. 

Notamos entao que uma relac;ao entre contadores e gestores de pequenas 

empresas tende a ser forte se houver a conscientizac;ao da necessidade de uso 

da escriturac;ao completa da contabilidade. Abonada qualificadamente 

informac;oes geradas por este processo possibilita a utilizac;ao dessas 

informac;oes nos processes gerenciais, tornando imprescindivel no panorama 

geral uma organizac;ao energica e competitiva. 

3.2 SISTEMAS DE INFORMACAO CONTABIL 

Com a evoluc;ao da tecnologia e da informatica no ambito geral das 
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organiza96es, principalmente na area de gestae empresarial, temos a 

necessidade de antecipar os processes de informa96es e decisoes das 

empresas. 

Em face da competitividade acirrada no mercado, as informa96es devem 

representar claramente aspectos empresariais, de forma objetiva, clara e 

passando uma confiabilidade necessaria. De encontro surge a necessidade da 

utiliza9ao de ferramentas habeis, as quais deverao gerar informa96es 

integradas e munindo os gestores em todas as etapas dos processes 

gerenciais. 

Para Nakagawa (1993, p. 14): 

0 sistema que integra os padroes, orgamentos e a contabilidade caracteriza-se 
por incluir e suprir todas as principais fungoes e atividades da empresa com 
informagoes nao apenas de carater contabil e financeiro, como tambem de 
natureza ffsica e qualitativa, e de integragao da empresa com as variaveis de seu 
ambiente externo. 

A informa9ao deve ser acertada como qualquer outro produto que esteja 

disponfvel para o consume. Ela deve ser almejada, para ser necessaria. 

Portanto, cabe aos contadores edificar a informa9ao com qualidade, pais e par 

meio dela que sera exercido gerenciamento do empreendimento. 

Ao observar as acep96es sabre sistema de informa96es, constata-se que a 

contabilidade se encaixa como um conjunto de elementos em intercambio, 

onde a empresa em si e um sistema maior, composto de varies sistemas 

menores, formando o seu todo. Nota-se que um Sistema de lnforma9ao 

Contabil exige planejamento para a produ9ao dos relat6rios, registros e 

controles, assim como a analise das informa96es produzidas. 

0 sistema de informa9ao contabil compreende um conjunto do sistema de 

informa9ao de uma empresa, tendo a integra9ao entre eles, haja vista que a 
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informa9ao e materia basica de permeabilidade das atividades empresariais. 

Esses sistemas sao juntados segundo estruturas organicas definidoras dos 

varios ambientes empresariais. 

Na realidade, os sistemas de informa96es contabeis buscam ao Iongo da 

cadeia de atividades da empresa, executar os processes e gerar informa96es 

representativas da dinamica da organiza9ao. 

Esses sistemas podem ser tanto gerenciais quanto operacionais. Os 

relat6rios mais comuns em que as informa96es contabeis sao apresentadas 

sao: o Balan9o Patrimonial, os Balancetes, A Demonstra9ao do Resultado do 

Exercicio e Lucros e Perdas. Ja os relat6rios a nivel operacional sao: 0 Diario 

eo Razao. 

A analise do Balan9o Patrimonial ou analise financeira representa um dos 

instrumentos mais importantes no processo de gerenciamento contabil. Os 

relat6rios contabeis podem ser utilizados como forma de avalia9ao de 

desempenho, comunica9ao e motiva9ao dentro da empresa. 

Uma das fun96es primordiais da contabilidade e o seu entendimento como 

sistema gerador de informa96es importantes para adequar a administra9ao. 

Para Padoveze (1994) a informa9ao contabil precisa atender a propria 

necessidade como informa9ao e seu planejamento e controle, s6 assim a 

informa9ao valera integralmente no processo de gestao administrativa. 

As informa96es que sao geradas tern sua utilidade e servem de subsidio a 

tomada de decisao nos niveis empresariais, estrategico, tatico e operacional. 0 

nivel estrategico e aquele prenotado a alta cupula da organiza9aO. 

. Tres questoes sao imprescindiveis para que um sistema de informa9ao 

contabil tenha legitimidade dentro da entidade. Sao os seguintes: 
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operacionalidade, custo da informa9ao e integra9ao. 

Para o nfvel operacional, as informa9oes devem ser coletadas, armazenadas 

e processadas na forma de opera9oes, tendo a consciencia de todos os 

envolvidos que os dados gerados sao reais, praticos e significativos, tornando 

assim a utiliza9ao dessa informa9ao tambem de forma objetiva e pratica. 

Com a facilidade proporcionada pelos recursos da informatica, entende-se 

que ate mesmo as pequenas empresas podem manter urn sistema de 

informa9ao contabil, apresentando custo abaixo dos beneffcios gerados pelo 

mesmo. 

Urn unico sistema deve atender toda a demanda da empresa, seja contabil, 

financeiro ou oryamentario, integrando as diversas areas para ter o maximo de 

retorno possfvel. 

A contabilidade ja deixou para tras a utiliza9ao dos processes manuais e de 

retina, utilizando assim recursos tecnol6gicos e aprimorando a percep9ao dos 

relat6rios contabeis, facilitando seu entendimento e tornando-se uma 

ferramenta gerencial. 

3.3 A CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA GERENCIAL 

No mundo globalizado e cada vez mais competitive, as empresas precisam 

de ferramentas, principalmente de centrale para melhorar a tomada de decisao. 

A negligencia com os aspectos financeiros das empresas coopera para o 

disparate gerencial grave que conduz a conjunturas de altfssimo risco. 

Uma das causas de alto fndice de mortalidade das pequenas empresas se 

da devida a falta de valorizar o trabalho da contabilidade, ocasionando assim 

urn enorme prejufzo financeiro e social para o pals. 
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As pequenas empresas se caracterizam por um nivel de maturidade 

organizacional baixissimo, tendo processes de planejamento e controle pouco 

formalizados e quantificados. 0 pequeno empresario chega a relegar a 

carencia de planejamento, tentando administrar de forma intuitiva, quando a 

propria empresa exige analises constantes. 

Para Sa (1984) as solugoes nos pequenos negocios devem ser rapidas e 

objetivas, pois em pequenas empresas existe uma pessoa tomando decisoes e 

a propria sobrevivencia depende dos resultados 

0 controle e a fungao administrativa que incide em medir e graduar o 

desempenho dos subordinados para asseverar que os objetivos da empresa 

sejam impetrados. A tarefa do controle e averiguar se tudo esta sendo feito 

conforme o planejado, para a identificagao dos desvios e erros a tim de corrigi

los evitando sua repetigao. 

Os sistemas de informagoes contabeis podem incumbir a qualquer empresa 

uma maier seguranga no processo de tomada de decisoes, fundamentalmente 

demonstrando aos pequenos empresarios como a contabilidade pode auxilia

los no processo de gestae. 

Para a formalizagao e necessaria programar sistemas organizacionais para 

reduzir processes de analise de decisoes, onde as informagoes estarao 

disponiveis atraves de relatorios, podendo assim os gestores dar a enfase 

necessaria ao processo decisorio. 

Em razao da mortalidade de pequenas empresas precocemente surge a 

necessidade dos controles internes, gerando uma informagao gerencial 

integrada, elabora e de facil assimilagao, com o objetivo de auxiliar os gestores 

na melhor tomada de decisao. 
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0 sistema e composto por alguns controles como: fluxo de caixa e banco, 

das contas a receber e a pagar, controle de estoque e controle do imobilizado. 

Com esse micro-sistema composto de diversos controles, teremos urn 

auxilio nas analises sabre o desempenho do capital de giro, analise de 

resultado, formagao de pregos, entre outras medidas de uma maneira bern 

acessivel. 

3.3.1 FLUXO DE CAIXA 

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

controle das movimentagoes financeiras de cada periodo. 

Atraves dele pode-se saber se a empresa foi auto-suficiente no 

financiamento de seu giro e qual sua capacidade de expansao com recursos 

pr6prios gerados pelas operagoes, ou seja, permite a identificagao das sabras 

e faltas no caixa, possibilitando ao profissional planejar melhor suas agoes 

futuras ou acompanhar o seu desempenho. 

0 mecanismo do fluxo de caixa e bastante simples, mas nenhum sistema de 

informagoes pode funcionar sem que os dados relevantes sejam 

constantemente atualizados nele. 

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

mas aut6nomos que usem o sistema exclusivamente como instrumento 

gerencial podem se virar com periodos maiores, semanal ou ate mensal, 

dependendo da sua liquidez. Periodos menores permitem maior eficiencia nos 

investimentos e aplicagao financeira dos saldos positivos, mas em 

compensagao geram maior esforgo ou custo de acompanhamento. 

0 fluxo de caixa permite: 

1. Avaliar se as vendas presentes serao suficientes para cobrir os 
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desembolsos futuros ja identificados. 

2. Calcular os momentos ideais para reposic;ao de estoque ou materiais 

de consumo, considerando os prazos de pagamento e as 

disponibilidades. 

3. Verificar a necessidade de realizar promoc;oes e liquidac;oes, reduzir 

ou aumentar prec;os. 

4. Saber se e ou nao possfvel conceder prazos de pagamentos aos 

clientes. 

5. Saber se e ou nao possfvel comprar a vista dos fornecedores, para 

aproveitar alguma promoc;ao. 

6. Ter certeza da necessidade ou nao de obter urn emprestimo de 

capital de giro. 

7. Antecipar as decisoes sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa. 

Urn exemplo de fluxo de caixa gerencial seria uma planilha simples, sendo 

feita da seguinte forma: para cada urn dos perfodos ha uma coluna dos valores 

previstos. No final encontramos a coluna de total da previsao mensal e a sua 

realizac;ao, apurando assim a diferenc;a no mes. 

As linhas sao muito importantes, e podem ser divididas em blocos: 

• Bloco "Entrada": nele constam as diversas categorias de entrada de 

dinheiro em caixa ao Iongo do perfodo. Vendas a vista, cheques pre

datados que se tornem disponfveis ao Iongo do perfodo, creditos de 

contas a receber. 

• Total de entradas: e a soma simples do bloco Entrada, corresponde 

basicamente ao dinheiro novo que entrou em caixa ao Iongo do 
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periodo. 

• Bloco "Saidas": aqui vao as diversas categorias nas quais realiza 

pagamentos. Energia, telefone, manutengoes, folha de pagamento, 

material de escrit6rio, despesas financeiras, etc. 

• Total de Saidas: e a soma simples do bloco Saidas, corresponde 

basicamente ao dinheiro que saiu do caixa ao Iongo do periodo. 

• Saldo operacional: Corresponde ao Total de Entradas menos o Total 

de Saidas. 

E, portanto, o saldo de caixa referente exclusivamente ao periodo, sem 

considerar o saldo anterior que estava disponivel. 
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3.4 RELATORIOS CONTABEIS 

3.4.1 BALANCO PATRIMONIAL 

0 Balanc;o Patrimonial e a demonstrac;ao contabil destinada a evidenciar, 

qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posic;ao patrimonial 

e financeira da Entidade. No balanc;o patrimonial, as contas deverao ser 

classificadas segundo os elementos do patrimonio que registrem e agrupem, 

de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situac;ao financeira da 

empresa. 

0 Balanc;o Patrimonial e constitufdo pelo: 

Ativo- Compreende os bens, os direitos e as demais aplicac;oes de recursos 

controlados pela entidade, capazes de gerar beneffcios economicos futuros, 

originados de eventos ocorridos. 

Passivo - Abrange as origens de recursos representados pelas obrigac;oes 

para com terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirao ativos para a 

sua liquidac;ao. 

Patrimonio Uquido - Compreende os recursos pr6prios da Entidade, e seu 

valor e a diferenc;a positiva entre o valor do Ativo eo valor do Passivo. Quando 

o valor do Passivo for maior que o valor do Ativo, o resultado e denominado 

Passivo a Descoberto. Portanto, a expressao Patrimonio Uquido deve ser 

substitufda por Passivo a Descoberto. 
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BALANCO PATRIMONIAL 

ATIVO- Bens e direitos PASSIVO E PL - Obriga<;;oes 

Dinheiro Financiamentos 

Depositos bancarios lmpostos a Pagar 

Titulos para Receber Salaries a pagar 

Estoques 

lnvestimentos Patrim6nio Liquido 

lm6veis Capital Social 

Luera Acumulado 

As contas do ativo sao dispostas em ordem crescente dos prazos esperados 

de realiza<;;ao, e as contas do passive sao arranjadas em ordem crescente dos 

prazos de exigibilidade, estabelecidos ou esperados, observando-se iguais 

procedimentos para os grupos e subgrupos. 

Os direitos e as obriga<;;oes sao classificados em grupos do Circulante, 

desde que os prazos esperados de realiza<;;ao dos direitos e os prazos das 

obriga<;;oes, estabelecidos ou esperados, situem-se no curso do exercicio 

subseqOente a data do balan<;;o patrimonial. 

Os direitos e as obriga<;;5es sao classificados, respectivamente, em grupos 

de Realizavel e Exigivel a Iongo prazo, desde que os prazos esperados de 

realiza<;;ao dos direitos e os prazos das obriga<;;5es estabelecidas ou 

esperadas, situem-se ap6s o termino do exercicio subseqOente a data do 

balan<;;o patrimonial. 

Ao termino do exercicio, como se faz em todos os meses, procede-se ao 
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levantamento do balancete de verificagao, com o objetivo de conhecer os 

saldos das contas do razao e conferir sua exatidao. 

No balancete sao relacionadas todas as contas utilizadas pela empresa, 

quer patrimonial, quer de resultado, demonstrando seus debitos, creditos e 

saldos. 

As contas do balancete, no fim do exercicio, sejam patrimoniais ou de 

resultado, nem sempre representam, entretanto, os valores reais do patrimonio, 

naquela data, nem as variagoes patrimoniais do exercicio, porque os registros 

contabeis nao acompanham a dinamica patrimonial no mesmo ritmo em que 

ela se desenvolve. 

Desta forma, muitos dos componentes patrimoniais aumentam ou diminuem 

de valor, sem que a contabilidade registre tais variagoes, bern como muitas das 

receitas e despesas, recebidas ou pagas durante o exercicio, nao 

correspondem realmente aos ingressos e ao custo do periodo. 

Dai a necessidade de se proceder ao ajuste das contas patrimoniais e de 

resultado, na data do levantamento do balango, para que elas representem, em 

realidade, os componentes do patrimonio nessa data, bern como suas 

variagoes no exercicio. 

A Analise de Balangos e a arte de saber extrair relagoes uteis, para o 

objetivo economico que tivermos em mente, dos relat6rios contabeis 

tradicionais e de suas extensoes e detalhamentos. 

E o desejo de conhecer o estado economico e financeiro, as modificagoes 

ocorridas e suas causas, e ainda as projegoes que possam ser feitas, 

objetivando extrair informagoes dos demonstrativos financeiros para auxilio a 

tomada de decisoes. A Analise transforma os dados contabeis em informagoes. 
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Extrair informagoes das demonstragoes financeiras para auxiliar a tomada 

de decisao. As demonstragoes financeiras fornecem uma serie de dados sabre 

a empresa e a Analise de Balangos transforma esses dados em informagoes. A 

Analise de Balangos comega onde termina a contabilidade e extrair 

informagoes dessas demonstragoes auxiliam a tomada de decisao. 

Os fatos e eventos economicos financeiros sao gerados e preparados para 

as demonstragoes financeiras, retratando dados para a transformagao em 

informagoes para a tomada de decisoes. 

Atraves de metodologias para fim de analises, varios indices podem ser 

criados. Os indices sao relagoes entre contas ou grupos de contas das 

demonstragoes. E preciso definir urn conjunto de indices e, em seguida, 

comparar com padroes para se chegar a conclusoes, permitindo a elaboragao 

de urn diagn6stico geral da situagao economico-financeira da empresa. 

Extraem-se os indices das demonstragoes financeiras de acordo com a analise 

de que a empresa necessita. Deve-se escolher urn grupo de indices que 

permita conhecer a situagao da empresa, segundo o grau de profundidade 

desejado na analise. 

Ponderam-se as diferentes informagoes e chega-se a urn diagn6stico ou 

conclusao. As recomendagoes devem apresentar as solugoes para a situagao 

da empresa. Com base nas conclusoes da analise, devem-se indicar formas de 

como a empresa deve ser conduzida a fim de sua situagao melhore ou se 

adeque ao desejado. Par exemplo, pegar mais emprestimos a Iongo prazo ao 

inves de curta prazo. 

A Analise do capital de Giro engloba o Capital de Giro Uquido e Proprio. 

Evidencia como a administragao toma decisoes que afetam os investimentos e 
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o financiamento do capital de giro. Ja a Analise de Rentabilidade objetiva dar 

uma ampla e profunda nogao dos fates que interferem na rentabilidade da 

empresa. 

3.4.1.1 ANALISE VERTICAL E ANALISE HORIZONTAL 

A analise vertical baseia-se em valores percentuais, por exemplo, qual a 

participagao (%) da conta "clientes" no total do ativo. Ou seja, nesta analise 

apura-se a participagao relativa de cada item contabil no ativo, no passive ou 

na demonstragao de resultado, e sua evolugao no tempo. 

Ja a analise horizontal e a comparagao que se faz entre os valores de uma 

mesma conta ou grupo de contas, em diferentes exercicios sociais. 

Estas analises possibilitam a descrigao e detalhamento da participagao das 

contas e de sua evolugao no tempo. Elas demonstram alguns detalhes que 

escapam a abrangencia dos indices, por exemplo, os indices de endividamento 

podem demonstrar de forma generica que a empresa esta altamente 

endividada, enquanto as analises, horizontal e vertical, mostraram exatamente 

quais sao os principais credores e como a sua participagao vern se alterando 

nos ultimos periodos. 

3.4.1.2 ANALISE FINANCEIRA 

Os indices desse grupo procuram, a partir do confronto dos ativos 

circulantes (AC e ARLP) com as dividas (PC e PELP), medir a solidez dessa 

base financeira da empresa. E a capacidade de pagar as dividas. Para essa 

analise temos OS indices: 

• Liquidez Geral 
• Liquidez Corrente 
• Liquidez Seca 
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• Liquidez lmediata 
• Capital Circulante Uquido 

Liquidez geral 

Indica quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Ativo Realizavel a 

Longo Prazo para cada R$ 1 ,00 de dfvida total (Passive Circulante + Passive 

Exigfvel a Longo Prazo). Sea empresa tern ou nao capacidade de pagar suas 

dfvidas totais como ACe ARLP. 

Deve-se lembrar que as dividas de Iongo prazo (PELP) nao vencem 

imediatamente e que ate o seu vencimento a empresa podera gerar recursos 

para quita-las. 

LG = AC + ARLP I PC + PELP 

Liquidez Corrente 

Indica quanto a empresa possui no Ativo Circulante para cada R$ 1 ,00 de 

Passive Circulante. Se a empresa consegue pagar suas dividas de curto prazo 

(PC) com suas aplicac;oes de grande liquidez (AC). 

LC -= AC I PC 

Liquidez Seca 

Indica quanto a empresa possui de AC, subtraido os estoques, para cada R$ 

1,00 de PC. 

Excluindo-se os estoques, elimina-se urn item de risco, pois das aplicac;oes 

de grande liquidez (AC) ele e o item de mais dificil conversao em dinheiro e 

depende da empresa, do mercado e da conjuntura economica. Este fndice 

serve para avaliar mais conservadoramente a situac;ao de liquidez da empresa. 
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LS = AC- ESTOQUES I PC 

Liquidez lmediata 

0 fndice de liquidez imediata indica quanta a empresa disp6e imediatamente 

para saldar suas dfvidas de curta prazo (PC). 

Para efeitos de analise, esse fndice e urn fndice sem muito realce, pois 

relaciona dinheiro disponfvel com valores que vencerao em datas as mais 

variadas possfveis embora a curta prazo. 

Caso este fndice seja muito alto, isto significara desorganiza~ao financeira 

da empresa, pessima administra~ao financeira. A nao ser que se tenha uma 

razao muito especial para manter urn alto valor no disponfvel. 

Ll = DISPONIBILIDADES I PC 

Capital Circulante Liquido (Capital de Giro Liquido) 

E a parcela de recursos nao corrente destinada ao Ativo Circulante. -

Representa a folga financeira da empresa, sendo esta os recursos pr6prios 

(PL) + as exigibilidades de Iongo prazo (PELP) investidos no Ativo Circulante. 

- Se AC >PC e, portanto Lc > 1, o CCI sera positivo 

- Se AC = PC e, portanto Lc = 1, o CCL sera nulo. 

- Se AC <PC e, portanto Lc <1, o CCL sera negativo. 

CCL= AC- PC 

3.4.1.3 ANALISE ESTRUTURAL 

Os Indices desse grupo mostram as grandes linhas de decisoes 

financeiras, em termos de obten~ao e aplica~ao de recursos. Analise das 

origens dos recursos. 
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• Participac;ao de Capitais de Terceiros 
• Composic;ao das Exigibilidades 
• lmobilizac;ao de Recursos Pr6prios 
• Capitalizac;ao 

Participa~ao de Capitais de Terceiros 

Indica quanto a empresa tomou de Capital de terceiros (PC + PELP) para 

cada R$ 100,00 de Capital Proprio investido (Patrimonio Uquido). E urn 

indicador de risco ou de dependemcia a terceiros por parte da empresa. 

Ponto de vista financeiro: Quanto menor este indicador, melhor. 

(Observando-se o risco de insolvemcia) 

PCT = PC + PELP I PL 

Composi~ao das Exigibilidades 

Indica o percentual das obrigac;oes a curto prazo em relac;ao as obrigac;oes 

totais. Perfil da Divida: Quanto da Divida e de curto prazo. Nao pode ser maior 

que 100%. 

CE = PC I PC + PELP 

lmobiliza~ao de Recursos Proprios (lmob. Do PL) 

Indica quanto a empresa aplicou no AP para cad a R$ 100,00 de PL 

(Recursos Pr6prios). Quanto a empresa imobilizou de seus Recursos pr6prios. 

IRP =API PL 

Capital Circulante Proprio (Cap. De Giro Proprio) 

E o que a empresa tern investido no Ativo circulante e no realizavel a Iongo 

prazo que e seu. 



Se IRP < 100% e, portanto PL > AP, CCP e positivo. 

Se IRP = 100% e, portanto PL = AP, CCP e nulo. 

Se IRP > 100% e, portanto PL < AP, CCP e negativo. 

CCL= PL -AP 

Capitaliza~ao 
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Esse indicador relaciona a evolu9ao do Capital Media com a evolu9ao das 

Aplica96es da empresa. 

Capitaliza9ao: recursos pr6prios aumentam em rela9ao ao Ativo Total. 

Descapitaliza9ao: recursos pr6prios diminuem em rela9ao ao Ativo Total. 

CAP= Plm I ATm 

3.4.1.4 ANALISE ECONOMICA 

Os indices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, 

isto e, quanta rendeu OS investimentos e, portanto, qual 0 grau de exito 

economico da empresa. 

• Giro do Ativo 
• Margem Liquida 
• Rentabilidade do Ativo 
• Rentabilidade do PL 

Giro do Ativo (Produtividade) 

Esse indice indica quanta a empresa vendeu para cad a R$ 100,00 de 

investimento total. 

Se a empresa esta vendendo muito ou pouco se relacionado ao investimento 

feito no ativo. 

GIRO= VENDAS LIQUIDAS I ATIVO MEDIO 
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Margem Uquida 

A Margem Uquida indica qual a margem de lucro em rela9ao as vendas 

liquidas. Quanta e obtido de Iuera para cada R$ 100,00 vendidos. 

MARGEM LfQUIDA = LUCRO LIQUIDO I VENDAS LfQUIDAS 

Rentabilidade do Ativo 

A rentabilidade do Ativo mede a capacidade da empresa de gerar Iuera. Qual 

o Iuera obtido para cada R$ 100,00 de investimento media. 

RA =GIRO X MARGEM 

RA = LUCRO UQUIDO I ATIVO MEDIO 

Rentabilidade do Patrimonio Uquido 

A Rentabilidade do PatrimOnio Uquido mede a capacidade do capital proprio 

de gerar Iuera. Qual o Iuera para cada R$ 100,00 de Recursos Pr6prios medias 

investidos. 

RPL = LUCRO LiQUIDO I PL MEDIO 

3.4.2 DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCiCIO 

A Demonstra9ao do Resultado do Exercfcio retrata grandes contas 

contabeis, evidenciando assim o resultado do exercfcio. 

Segundo Matarazzo (2003, p. 45) "a Demonstra9ao do Resultado do 

Exercfcio e uma demonstra9ao dos aumentos e redu9oes causados no 

PatrimOnio Uquido pelas opera9oes da empresa". 
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Para Ribeiro (2003, p. 287) "atraves da Demonstragao do resultado do 

exercfcio, pode-se verificar o resultado que a empresa obteve (Iuera ou 

prejufzo) no desenvolvimento de suas atividades durante um determinado 

perfodo, geralmente igual a um ano." 

Com isso, Silva (2000, p. 27), da a seguinte definigao para a 

ORE - Demonstragao do Resultado do Exercfcio. 

Conforme o pr6prio nome indica, essa informacao apresenta de forma dedutiva o 
resultado das operacoes da empresa durante um determinado perfodo, sendo 
considerada as vezes pelos usuaries como a mais importante das demonstracoes 
elaboradas pela Contabilidade. 

Para isso temos contas como: as receitas que compreendem a receita bruta 

das vendas de bens e servigos prestados em operagoes realizadas pela 

empresa. 

As dedugoes da Receita sao as devolugoes de vendas: registros relatives a 

anulagao de valores registrados como receita bruta de vendas e servigos. Os 

abatimentos sao registrados como os descontos incondicionais concedidos aos 

clientes relatives as vendas e servigos. 

Ja os Impastos e Contribuigoes lncidentes sabre Vendas sao registrados em 

contas devedoras valores dos impastos incidentes sabre as vendas, tais como: 

PIS, COFINS, serao diminufdos da receita bruta. 

0 Custo das Vendas registra os custos de bens ou servigos vendidos. 

As despesas operacionais representam os gastos de promogao, colocagao e 

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

vend a. 

Para o grupo de Receitas e Despesas Financeiras sao inclufdos os juros, os 

descontos e a atualizagao monetaria pn3-fixada, alem de outros tipos de 

receitas ou despesas, bem como aquelas decorrentes de aplicagoes 
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financeiras. 

E o lmposto de Renda e Contribuic;ao Social Sobre o Lucro: registram os 

valores relatives a Contribuic;ao Social Sobre o Lucro e do lmposto de Renda 

devido sobre o resultado. 

A nivel gerencial temos uma ORE estruturada da basicamente da seguinte 

forma: 

RECEITAS 

(-)CUSTOS VARIAVEIS 

(=) MARGEM DE CONTRIBUI<;AO 

(-)CUSTOS FIXOS 

(=) RESUL TADO DO EXERCfCIO 

3.4.2.1 MARGEM DE CONTRIBUICAO 

A margem de contribuic;ao e a diferenc;a entre o prec;o de venda unitario do 

produto e os custos e despesas variaveis por unidade de produto. Significa que 

em cada unidade vendida a empresa lucrara determinado valor (PADOVEZE, 

2000, p. 269). 

A margem de contribuic;ao e obtida atraves da diferenc;a entre a receita de 

vendas eo total de custos variaveis. 

A margem de contribuic;ao e o montante das vendas diminuido dos custos 

variaveis. A margem de contribuic;ao unitaria, por consequencia, e o prec;o de 

venda menos os custos variaveis unitarios do produto, estando ligada a 

lucratividade e a rentabilidade do item vendido. 

Martins (2003, p.179) considera que a margem de contribuic;ao por unidade 

e a "diferenc;a entre o prec;o de venda e o custo variavel de cada produto; e o 
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valor que cada unidade efetivamente traz a empresa de sobra entre a sua 

receita eo custo que de fate provocou e que pede lhe ser imputado sem erro". 

Os gestores financeiros empregam a analise da margem de contribui<;ao 

para decidir sobre vendas, compras em todo o seu mix de produtos; se 

necessitam produzir ou comprar determinados mais materias-primas. 

3.4.2.2 PONTO DE EQUILIBRIO 

0 ponte de equilibria evidencia qual volume a empresa precisa produzir elou 

vender para saldar todos os custos e despesas fixas e variaveis que incorrem 

na fabricac;ao ou venda do produto. 

Para Padoveze (2000), no ponte de equilibria nao ha lucre ou prejufzo. A 

partir de volumes adicionais de produc;ao elou venda, a empresa passa a ter 

lucre. 

0 ponte de equilibria em unidades e verificado atraves da formula: Custos e 

despesas fixes I margem de contribuic;ao unitaria. Ja o ponte de equilibria 

monetario e conseguido pela equac;ao: custos e despesas fixas I (margem de 

contribuic;ao I receita bruta). 

0 ponte de equilibria em quantidade tern por objetivo determinar a 

quantidade minima que a empresa deve produzir e vender para que nao opere 

em prejufzo, e se da pela razao entre os custos fixes totais e a margem de 

contribuic;ao unitaria. 

0 ponte de equilibria em valor determina o valor mfnimo que se deve vender 

elou produzir para nao obter prejufzo, e se da pela razao entre os custos fixes 

totais e a margem de contribuic;ao percentual. 
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3.4.2.3 ALAVANCAGEM 

Alavancagem Operacional 

A alavancagem operacional significa a possibilidade de acn§scimo do lucro 

total pelo incremento de quantidade produzida e vendida, buscando a 

maximizagao do uso dos custos e despesas fixas (PADOVEZE, 2000, p. 270). 

A alavancagem operacional depende do impacto dos custos e despesas 

variaveis que incorrem no prego unitario de venda, ah§m dos custos e despesas 

fixas. Esse e urn ponto que faz com que alguns produtos tenham uma 

alavancagem maior em relagao a outros. 

0 grau de alavancagem operacional existente numa empresa se da pela 

razao entre a margem de contribuigao e o lucro operacional lfquido, e diz como 

uma mudanga percentual no volume de venda afetara os lucros. 

Alavancagem Financeira 

A alavancagem financeira resulta da participagao de recursos de terceiros na 

estrutura do capital da empresa. 

Para ASSAF NETO (2000) interessa o endividamento sempre que seu custo 

for menor que o retorno produzido pela aplicagao desses recursos. Nessa 

situagao em que o retorno do investimento do capital emprestado excede seu 

custo de captagao, a diferenga positiva encontrada promove uma elevagao nos 

resultados lfquidos dos proprietaries, alavancando a rentabilidade. 

Ou seja, a alavancagem financeira significa a capacidade que os recursos 
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de tereeiros tern de elevar os resultados dos proprietaries. 0 grau de 

alavaneagem finaneeira se da pela razao entre o Iuera operaeional e a 

diferenc;a entre Iuera operaeional e as despesas finaneeiras. 

Para o ealeulo do Grau de Alavaneagem Operaeional e Finaneeira usamos 

a Margem de Contribuic;ao e a Demonstrac;ao do Resultado do Exereicio. 

Formulas: 

Margem de Cantribuic;:aa 

Alavaneagem aperaeianal= -----=---:--:------:---:------:------:------------J 
Luera Liquida aperaeianal 

Luera aperaeional 
Alavaneagem finaneeira= 

Luera operaeional - despesas finaneeiras 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

No dia-a-dia das empresas notamos constantemente que o processo da 

tomada de decisoes esta atrelado a qualquer tipo de fato ou ato ocorrido dentro 

dessas organiza<;oes. 

Os gestores procurando reduzir os riscos de suas escolhas estao a procura 

de informa<;oes preciosas e exatas para auxilia-lo em todo o processo. A 

empresa precisa ter em tempo habil e com seguran<;a essas informa<;oes de 

processos para cada segmento. 

Gitman (2003) acredita que o contador fornece os dados de forma 

consistentes e de facil interpreta<;ao sobre todas as opera<;oes da empresa e o 

administrador usara essas informa<;oes para a tomada de decisao. 

Qualquer empresa independentemente de seu porte ou natureza jurfdica 

precisa manter escritura<;ao contabil completa, estabelecendo assim a 

necessidade da legaliza<;ao com as demonstra<;oes contabeis. 

Temos essa importancia de escolha de dados e informa<;oes principalmente 

nas pequenas empresas, que muitas vezes possuem recursos limitados, 

precisando assim de uma perceptibilidade gerencial mais sensitiva. 

Os gestores devem buscar o foco em controlar as organiza<;oes com 

planejamento, impactando mudan<;as de forma mais amena, o administrador 

interpreta fatos passados e gerencia atraves da analise do cenario, projetando 

urn futuro mais prospero. Todos os nfveis de planejamento devem conter 

informa<;oes coerentes, e essas sao fornecidas pela contabilidade. 

Para Padoveze (2000, p. 45): 

E necessaria saber o conhecimento contabil de todos os usuaries, e construir 
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relat6rios com enfoques diferentes nfveis de usuarios. Dessa forma, sera possfvel 
efetuar o controle posterior. S6 podera ser controlado aquilo que e aceito e 
entendido. 

0 processo de gestao de pequenas empresas deve responder algumas 

perguntas como: o que deve ser controlado, como deve ser feito e por que? 

Esse processo tern inicio com os planejamentos estabelecendo o que deve 

ser feito e os meios para executa-lo, definindo assim as politicas e diretrizes 

adotadas para a organiza9ao e toda a dire9ao a ser tomada. Logo ap6s a 

avalia9ao e analise dos resultados e feita, e por fim, temos a tomada de a96es 

corretivas para os desvios observados; previsto x realizado. 

E importante urn controle de gestao mais formal, mesmo que este seja 

simples, fazendo com que a flexibilidade e o desenvolvimento sejam garantidos 

nas pequenas empresas. 

A formaliza9ao deve ter inicio a nivel operacional; de caixa, contas a pagar e 

contas a receber, tornando controles indispensaveis. Todos esses fatores 

incumbem retratar ao gestor o seu posicionamento no mercado, decidindo 

assim as decisoes a serem tomadas. 

Conclui-se diante do cenario atual de pequenas empresas a necessidade 

ampla de informa96es e dados contabeis para auxiliar gestores e empresarios 

em seus processes decis6rios, oferecendo condi96es de aprimoramento da 

gerencia das empresas, para assim, as mesmas buscarem o equilibria e a 

competitividade necessaria para o mercado globalizado. 

De acordo com Gomes (1997) a pequena empresa, por possuir numero de 

funcionarios reduzido, sera cada vez melhor dirigida se o seu gestor conseguir 

dinamiza-la por inteiro. 

Por fim, a integra9ao entra a administra9ao e a contabilidade tende ao 
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fortalecimento organizacional, proporcionando ac;:oes e processos para a 

gestao empresarial estar subsidiada em informac;:oes contabeis para o alto 

recurso decis6rio. 
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