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RESUMO
FURLANI, Gustavo Dantas Simões. A utilização das informações contábeis na gestão de
uma microempresa comercial: Um estudo em uma empresa de revenda de produtos
para materiais de construção. 2007. 60 pgs. Curso de Ciências Contábeis. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

0 presente estudo tem por objetivo verificar quais as informações contábeis uma empresa
comercial pode utilizar para dar suporte ao seu processo decisório. Foi utilizada na
metodologia uma pesquisa explicativa, aplicando-se um estudo de caso por meio de uma
entrevista. Inicialmente foram explorados conceitos de microempresa. Na seqüência
caracterizando informação contábil, suas principais características e qualidades. Ressaltada a
importância da contabilidade como instrumento essencial para gestão de negócios. Destaque a
utilização da contabilidade gerencial para direcionar os negócios da empresa, servindo corno
instrumento de análise e controle das suas atividades, o que proporciona segurança na tornada
de decisões, nas operações presentes e futuras. A contabilidade gerencial confecciona
relatórios conforme as necessidades dos administradores, muitas vezes utilizando como fonte
de informações os dados contidos nos relatórios gerados pela contabilidade financeira, ciii que
esses dados são transformados numa linguagem mais concisa e clara para o administrador. A
figura do contador tem a missão de produzir informações ateis aos usuários da Contabilidade
para a tomada de decisões. Através do presente estudo constata-se que ainda é limitado e
pequeno o grau de utilização das informações contábeis pela microempresa e que há falta de
esclarecimento por parte dos administradores das empresas, sobre a utilidade da contabilidade
como instrumento de gestão e controle.

Palavras-chaves: informação, contabilidade, gestão, microempresa.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho terá como enfoque principal As informações contábeis, que podem
ser geridas para auxilio na gestão de uma microempresa comercial, pois neste mundo
globalizado e cada vez mais competitivo, as empresas precisam estar preparadas, organizadas
e num constante processo de aprimoramento para realização de suas atividades, visando sua
continuidade no mercado.

Atualmente, quando se presenciam profundas e rápidas modificações no ambiente
socioeconômico em escala global, existe necessidade de informações, cuja credibilidade seja
comprovada para o gerenciamento das organizações e planejamento das suas políticas de
desenvolvimento.

1.1

TEMA E PROBLEMA
As empresas de menor porte tern evidenciado relevantes contribuições para o

bem-estar econômico do nosso pais, como criação de novos empregos, crescimento na cadeia
produtiva, aumento de arrecadação de tributos, geração de renda e desenvolvimento social etc.

Inúmeras o número de pequenas empresas constituídas a cada ano no pais, no
entanto, encontram diversas dificuldades, corno competitividade, alta carga tributária, falta de
qualificação profissional, juros altos, taxa de câmbio instável, corrupção política e falta de
infra-estrutura.
Alguns prováveis motivos de fracasso também podem ser relacionados corno:
incompetência do empreendedor, experiência anterior inadequada, desconhecimento do
mercado e do produto ou serviço, localização imprópria, problemas na relação corn os

fornecedores, tecnologias de produção obsoletas, imobilização excessiva do capital, política
equivocada de crédito, falta de controles de custos e de gestão financeira, falta de urn sistema
de planejamento e informações gerenciais.
Além desses fatores, o empresário enfrenta um dos principais motivos que podem
levar A morte da empresa, que é a gestão ineficaz devida A falta de informações adequadas
para gestão empresarial.

necessário que o gestor tenha acesso aos dados gerais da empresa a fim de
identificar os problemas e criar alternativas para solucioná-los. Sendo a contabilidade um

lo

instrumento de apoio ao processo de gestão que atende aos mais diversos tipos de usuários,
evidenciando seu principal objetivo fundamental, que é fornecer informações úteis

administração, sejam essas de natureza econômica, financeira ou social.
A necessidade da utilização de informações contábeis nas empresas possibilita um

controle eficaz de seus negócios, cabendo ao contador fornecer A administração todas as
informações úteis e relevantes quanto A situação patrimonial e financeira, bem como os
resultados obtidos.
A utilização da contabilidade gerencial para direcionar os negócios da empresa
pode ser relevante, na medida em que funciona como instrumento para análise de desempenho
e monitoramento dos resultados auferidos, proporcionando segurança na tomada de decisões.
nas operações presentes e futuras. Sendo assim a contabilidade serve como urna ferramenta

gerencial, cuja finalidade é auxiliar os gestores no processo decisório.
Sabe-se que diversas informações econômico-financeiras da empresa passam pela
contabilidade e que esta clever* da melhor forma possível, evidenciar as informações de que
os gestores necessitam para a tomada de decisão. Uma das formas de aplicação dessas

informações é através da geração de relatórios, tais como: balanços, demonstrações dos
resultados, fluxo de caixa, estoques e demonstrativos financeiros.
O problema enfocado neste trabalho 6: demonstrar a importância da utilização
das informações contábeis no auxilio it tomada de decisão e gestão de uma microempresa
comercial?

1.2 OBJETIVOS
A seguir os objetivos da pesquisa que serão contextualizados no presente estudo.
1.2.1

Objetivo Geral

0 objetivo geral consiste em verificar a importância da utilização das informações
contábeis no auxilio A tomada de decisão e gestão de uma microempresa comercial.
1.2.2 Objetivos Específicos
Como objetivos específicos pretende-se:

•

caracterizar microempresa comercial;
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•

compreender informação contábil;

•

identificar as informações que podem ser geradas pela contabilidade para
atender e auxiliar os diferentes tipos de usuários de uma empresa comercial:

•

visualizar através de uma pesquisa a relação empresa versus escritório de
contabilidade relativamente a geração de informações importantes para a
organização.

1.3 JUSTIFICATIVA

A contabilidade deve ser vista como um instrumento essencial para a gestão das
organizações e não somente como um meio para atender As exigências legais. A contabilidade
deve se transformar em instrumento de informação gerencial, aproveitando as informações
fornecidas pela contabilidade financeira para gerar conhecimento ao empresário ou
administrador. É necessário que o contador consiga mostrar ao administrador a importância da
contabilidade gerencial no processo decisório, tornando-o mais eficaz.

O ponto fundamental da contabilidade gereneial é o uso da informação contábil
como ferramenta para a administração, e para que essa informação seja utilizada no processo
decisório é necessário que seja desejável e útil para as pessoas responsáveis pela entidade.
A informação sempre foi necessária como fator para tomada de decisão e
determinante para o sucesso gerencial, mas a partir da evolução das tecnologias da
comunicação e informação que sua relevância vem tendo urn papel decisivo para a
sobrevivência e desenvolvimento das organizações.
Pode-se dizer que a informação é uma mensagem capaz de propiciar a
comunicação reduzindo incertezas, sendo capaz de proporcionar benefícios ao usuário.
Percebe-se de imediato que a informação é um recurso que pode contribuir na definição dos
objetivos de uma empresa, no estabelecimento de estratégias e politicas , na avaliação e
decisão sobre as alternativas de expansão e investimentos necessários e dos próprios

resultados do negócio.
A contabilidade contribui para a qualidade administrativa das empresas
reforçando a idéia de que não se concebe mais que qualquer entidade ministre suas atividades

sem ter na contabilidade a sua principal ferramenta de gestão empresarial.
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0 presente estudo pode representar, sob o ponto de vista pratico , uma contribuição

para melhorar o desempenho e a gestão da uma microempresa e a de pequeno porte.
oferecendo subsídios por meio da aplicação de técnicas de gestão apropriadas, adotando-se
como suporte as informações contábeis que auxiliem na operacionalização da sua atividade
comercial e capaz de propiciar aos seus gestores informações imprescindíveis à melhoria da
competitividade empresarial.

Desse modo, tem-se justificada a relevância do presente estudo, num momento em
que as empresas de pequeno porte e microempresas representam relevante valor no setor da
economia no Brasil.

1.4 METODOLOGIA
0 conhecimento cientifico é produzido pela investigação cientifica por meio de

seus métodos. Surge do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e
criticadas através de provas empíricas. O delineamento da pesquisa implica na escolha de um

plano para conduzir a investigação.
A pesquisa quanto objetivos sera feita na forma explicativa. Segundo Gil (1994).
ressalta que as pesquisas explicativas visam identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Por explicar a razão e o porquê das coisas, este
é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade.
A tipologia da pesquisa quanto procedimentos será utilizado o estudo de caso. Gil
(1994) salienta que realizado um estudo profundo e exaustivo de urn ou de poucos objetos. de
maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente
impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados. Assim, o pesquisador
tem a oportunidade de verificar in loco na microempresa comercial os fenômenos a serem

pesquisados.
Quanto à abordagem do problema será efetuada uma pesquisa qualitativa como
menciona Richardson (1989, p. 39) que "os estudos que empregam urna metodologia
qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação
entre as variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais".
Quanto instrumento de pesquisa sera feito entrevista, que segundo Gil (1999) 6 a
técnica de obtenção de informações em que o investigador apresenta-se pessoalmente
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população ou amostra selecionada e formula perguntas, com o objetivo de obter dados
necessários para responder a questão estudada, sendo efetuada uma entrevista estruturada na

qual o

entrevistador

segue um

roteiro

previamente estabelecido,

com perguntas

predeterminadas.
Será feito o uso de materiais da empresa disponíveis como, relatórios e outros

documentos relativos as atividades da empresa que se julgar necessário.
Para o alcance dos objetivos deste trabalho fez-se uma pesquisa bibliográfica
relacionada ao tema Informações Contábeis feitas em livros, revistas, periódicos que ofereçam
algum tipo de ajuda e auxilio no aprofundamento com abrangência do assunto. Foram
pesquisados livros das Leas contábeis, financeira, de administração de empresas, de sistemas
de informações, revistas de contabilidade, dissertações, relatórios da empresa abordada no
estudo de caso e foram feitas consultas na Internet, além da aplicação de questionários ao
gerente desta empresa e ao contador prestador de serviços contábeis.

1.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA
0 estudo de caso foi aplicado a uma única microempresa comercial localizada ern
São José-SC, cujo ramo de atividade é a revenda de produtos para materiais de construção.

Outra limitação foi o escasso tempo disponível para conclusão dos estudos e pouco acesso as
informações da empresa e sua organização contábil.

1.6

ESTRUTURA DO TRABALHO

Levando-se em consideração o tema deste trabalho, o estudo foi dividido ern
quatro capítulos.
No primeiro capitulo são apresentadas abordagens gerais sobre o tema e o
problema deste estudo, bem como o objetivo geral e os específicos. A metodologia utilizada, a
justificativa e as limitações e estrutura do trabalho também fazem parte deste capitulo.
0 segundo capitulo contém a fundamentação teórica que dá sustentação ao estudo.

Nele serão abordado conceitos de microempresa e outros fatores importantes da mesma.
Constam também caracterização de informação contábil e suas qualidades e preceitos. Foram
abordados conceitos de Contabilidade Gerencial e Financeira e comparações entre ambas.
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Destacamos os relatórios contábeis legais e a importância das análises das demonstrações no
auxilio aos administradores da empresa, enfocamos o papel do contador em transformar os
dados contábeis em informações gerenciais e os diversos tipos de usuários que se beneficiam
dessas informações. Serão citadas também a importância e relevância da contabilidade nas
pequenas empresas e os relatórios de informações gerenciais, utilizando-se como ferramentas
os indicadores econômico-financeiros e margem de contribuição. Devido A importância do
fluxo de caixa, do custo dos produtos e controle de estoques, esses assuntos também serão
abordados neste capitulo.
No terceiro capitulo, será apresentado um estudo de caso no qual é elaborada uma
entrevista com o contador da organização contábil prestadora do serviço e o gerente
administrador da microempresa comercial, com perguntas abertas e fechadas, relacionada
importância e utilidade da contabilidade na tomada de decisão para gestão empresarial,
visando, sobretudo, à participação do administrador na elaboração dos relatórios gerenciais
que o auxiliarão no processo decisório.
No quarto capitulo serão apresentadas As conclusões do estudo realizado e as
recomendações para trabalhos futuros, seguidas das referências dos materiais utilizados para
realização desta monografia.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capitulo aborda conceitos importantes sobre microempresa, seu sistema de
tributação, logo após caracteriza-se a informação contábil, destacando suas qualidades

e

objetivos, enfatizando a contabilidade gerencial, financeira, os relatórios contábeis legais, a
importância e relevância da contabilidade e seus relatórios gerenciais na gestão das empresas.

2.1 MICROEMPRESA
No Brasil, a maioria das microempresas encerra suas atividades com pouco mais
de um ano de exercício social, conforme pesquisas. Algumas conseguem prolongar seu ciclo
de vida, desempenhando o seu papel na vida econômica e social, de sua comunidade, como
geradoras de empregos e produtos que representam riqueza da comunidade e de urna nação.
Apesar da discussão que envolve as pequenas empresas, poucos são os que conseguem
entender e definir o seu conceito.
0 critério mais comum para definir conceito de microempresa (ME) está baseado
oficialmente na lei em vigor, que é a Lei n°. 9.317/96, de 5 de dezembro de 1996, que define.
para os seus fins, microempresas como sendo:
I - microempresa a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita
bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica que tenha auferido, no anocalendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

2.1.1

Sistema de tributação
Reconhecendo a importância das microempresas no contexto socioeconômico

brasileiro, o Governo Federal tem criado legislações diferenciadas de incentivo ao
crescimento e alivio da carga tributária dessas empresas, corn o objetivo de acabar com a
informalidade e fazer com que elas assumam seu compromisso social de ente econômico.
Conforme Art. 3°, da Lei n°. 9.317/96, regula que a pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e de empresa de pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela
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inscrição

no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos

e

Contribuições

das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
As pequenas e médias empresas (PMEs) passaram a possuir uma legislação
diferenciada, que permite pagamento mensal unificado dos impostos e contribuições federais,
como os seguintes:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar ri g- 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e
22A da Lei rig- 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870. de
15 de abril de 1994.
A Lei n° 9.317/96 dispensa a escrituração contábil completa, exigindo apenas a
escrituração do livro caixa e registro de inventário. Essa dispensa, entretanto, só alcança a
esfera federal, em casos de fiscalização da Receita Federal, a microempresa não é obrigada a
possuir sua escrituração contábil completa. As outras legislações comerciais, trabalhistas,
previdencidrias e de falências podem exigir a escrituração mesmo que essas empresas estejam
dispensadas no campo fiscal federal.
2.1.2

Do recolhimento e dos percentuais

Segundo o Art. 5° da Lei n° 9.317/96, o valor devido mensalmente pela
inicroempresa e empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante
a aplicação sobre a receita bruta mensal auferida dos seguintes percentuais:
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TI PO
EMPRESA

Percentual
Empresa
Comercial

Até 60.000,00

ME

3,0%

Percentual
Empresa
Industrial
(IPI)
3,5%

De 60.000,01 até 90.000,00

ME

4,0%

4,5%

6,0%

De 90.000,01 ate 120.000,00

ME

5,0%

5,5%

7,5%

De 120.000,01 até 240.000,00

ME

5,4%

8, I ° 0

Até 240.000,00

EPP

5,4%

5,9%
5 ,9%

De 240.000,01 até 360.000,00

EPP

5,8%

6,3%

8,7%

De 360.000,01 até 480.000,00

EPP

6,2%

6,7%

9,3%

De 480.000,01 até 600.000,00

EPP

6,6%

7,1%

9,90 0

De 600.000,01 até 720.000,00

EPP

7,0%

7,5%

De 720.000.01 até 840.000.00

EPP

7,4%

7,9%

1 I. I"

De 840.000,01 até 960.000,00

EPP

7,8%

8,3%

1

De 960.000,01 até 1.080.000,00

EPP

8,2%

8,7%

12,390

De 1.080.000,01 até 1.200.000,00

EPP

8,6%

9,1%

12,9%

De 1.200.000,01 até 1.320.000,00

EPP

9,0%

9,5%

13,5%

De 1.320.000,01 até 1.440.000,00

EPP

9,4%

9,9%

14,1%

De 1.440.000,01 até 1.560.000,00

EPP

9,8%

10,3%

14,7%

De 1.560.000,01 até 1.680.000,00

EPP

10,2%

10,7%

15,3%

De 1.680.000,01 até 1.800.000,00

EPP

10,6%

11,1%

De 1.800.000,01 ate 1.920.000,00

EPP

11,0%

11,5%

16,5%

De 1.920.000,01 até 2.040.000,00

EPP

11,4%

11,9%

17.1%

De 2.040.000,01 até 2.160.000,00

EPP

11,8%

12,3%

De 2.160.000,01 até 2.280.000,00

EPP

12,2%

12,7%

De 2.280.000,01 até 2.400.000,00

EPP

12,6%

13,1%

Receita Acumulada/ano R$

Percentual Empresa
Serviços*
4,5%

8,1%

„

Quadro 1: Percentuais do SIMPLES a partir de 01.01.2006

Fonte: SITECONTAB1L, 2007.

Nota: 0 percentual a ser aplicado em cada mês, sera o correspondente a receita bruta acumulada até o próprio

mês.

JA o sistema SEBRAE, para o enquadramento destas empresas na utilização da
maioria de seus produtos e serviços, classifica-as para efeito de simplificação, pelo número de
empregados, tendo, porém, uma classificação diferente para empresas de comércio e serviço
em relação As empresas industriais.
O Serviço Brasileiro de Apoio As Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 1999)
enquadra microempresa com relação ao número de empregados e classifica quanto ao seu
porte e ramo de atuação.
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PORTE

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

PREST. SERVIÇOS

Micro

01-19

01-99

01-19

Pequena

20-99

10-49

10-49

Media

100-499

50-99

50-99

Grande

Acima de 500

Acima de 100

Acima de 100

Quadro 2: Comparativo quanto o n°. de funcionários por porte e ramo de atuação
Fonte: IBGE (1999).

2.2

CONTABILIDADE FINANCEIRA
A Contabilidade por ter o patrimônio como objeto principal e por estar presente

nas rotinas empresariais deverá obedecer a algumas exigências perante a Legislação. como os
Princípios e as Convenções Contábeis.
A Contabilidade financeira está intimamente ligada As rotinas contábeis da
empresa exigidas pela Legislação e As vezes não consegue atender As necessidades que os
administradores têm por informações gerenciais. Horngren (1986, p. 23) "acredita que a
Contabilidade não pode apenas atender As necessidades legais servindo basicamente As
financeiras, pois assim sua utilidade para a administração praticamente desapareceria".
A Contabilidade pode ser definida como um sistema de registros e apuração ou
medição da riqueza (LEITE, 1988). Gonçalves e Batista (1996) definem Contabilidade como
"ciência que tem por objeto o estudo do Patrimônio a partir da utilização de métodos
especialmente desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir, e analisar todos os
fatos que afetam a situação patrimonial de uma pessoa".
2.2.1 Comparação entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira
Uma entidade tem contabilidade gerencial se houver dentro dela pessoas que
consigam traduzir os conceitos contábeis em atuação prática, ou seja, significa gerenciamento
da informação contábil, ou uso da contabilidade como instrumento da administração. Têm-se
a contabilidade e a informação contábil e não a utilizamos no processo administrativo, no
processo gerencial, então não existe gerenciamento contábil e também contabilidade
gerencial.
Tendo em vista que uma organização é estruturada de forma hierárquica. a
contabilidade gerencial deve suprir, através do sistema de informação contábil gerencial,
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todas as areas da empresa. Desde a alta administração através do gerenciamento contábil
global objetivando canalizar informações que sejam apresentadas de forma sintética, em
grandes agregados, com a finalidade de controlar e planejar a empresa dentro de urna visão de
conjunto, a um gerenciamento contábil especifico visando maior grau de detalhamento, a

nível operacional, chegando assim à área fundamental do sistema de informação contábil que
são os orçamentos e projeções futuras.
0 conceito de Gerenciamento Contábil Global está ligado As informações
contábeis que são necessárias para controle, acompanhamento e planejamento da empresa
como um todo, e utilizadas pela alta administração da entidade.
0 Quadro 3 apresenta de forma resumida algumas diferenças entre Contabilidade
Financeira e Gerencial descritas por Padoveze (1996), Matarazzo (1998), Iudicibus (1998) e
Franco (1991).
Tópicos

Contabilidade financeira

Contabilidade gerencial

Atuação

Transformam fatos financeiros e
econômicos em registros contábeis,
cuja fonte são documentos como
notas fiscais, extratos bancários,
contratos.

Preocupa-se em como melhor
gerenciar as fontes de informações
da empresa, envolvendo todos os
que participam do processo
produtivo.

Objetivo

Preocupa-se com aspectos
tributários exigidos pela
Legislação, pertinentes a cada ram()
de atividade.

Auxilia na gestão dos recursos da
empresa

Custos

Apura os custos dos serviços/
produtos

Aloca os custos a fim de
compreender a dinâmica dos
processos

Controle

Concilia contas patrimoniais e de
resultado como forma de controle

Em termos de controle incentiva a
performance da empresa

Relatórios

Elabora as Demonstrações
financeiras exigidas pela
Legislação

Transforma números em
informações úteis a administração

Restrições nas informações

Segue os princípios contábeis
geralmente aceitos

Segue as determinações julgadas
importantes pelos administradores

Quadro 3: Diferenças entre Contabilidade Financeira e Gerencial
Fonte: adaptado de Padoveze (1996, p. 34), Matarazzo (1998, p. 45), Iudicibus (1998, p. 56) e Franco (1991 p.
68).

A Contabilidade Gerencial confecciona relatórios conforme as necessidades dos
administradores, muitas vezes utilizando como fonte de informações os dados contidos nos
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relatórios gerados pela Contabilidade Financeira, em que esses dados são transformados em
uma linguagem mais concisa e clara para o administrador.
2.2.2

0 papel do contador

Marion (1999, p. 43) observa que, muitas vezes, as pequenas empresas utilizam a
função do contador para satisfazer exigências fiscais.
A função básica do contador é produzir informações úteis aos usuários da
Contabilidade para a tomada de decisões. Ressalte-se, entretanto, que em alguns segmentos da
economia, principalmente na pequena empresa, a função do contador foi distorcida, estando
voltada exclusivamente para satisfazer às exigências do fisco.
As atividades do contador não podem ser restritas aos registros das operações
visando atender às exigências legais.
0 papel do contador na sociedade é essencial para que a empresa atinja seus
objetivos, sendo a obtenção de lucros um dos principais.
A Contabilidade e a administração de empresas caminham lado a lado, pois a
Contabilidade se alimenta de informações, e estas são necessárias tanto para o planejamento
como para as tomadas de decisão.
Horngren (1986, p. 516) comenta o papel do contador no processo de tomada de
decisões citando que "muitos gerentes querem que o contador ofereça sugestões sobre uma
decisão, mesmo que a decisão final sempre pertença ao executivo operacional".
2.2.3 Usuários da Contabilidade

Os usuários são as pessoas que utilizam a Contabilidade, que se interessam pela
sua situação da empresa e buscam na Contabilidade as suas respostas.
Segundo Oliveira (1993, p. 25), cada usuário está interessado em algum aspecto
particular da empresa.
A Contabilidade pode ser feita para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Considerase pessoa, juridicamente falando, todo ser capaz de direitos e obrigações.
PESSOA FÍSICA é a pessoa natural, é todo ser humano, é todo indivíduo (sem
qualquer exceção). A existência da pessoa fisica termina com a morte.
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PESSOA JURÍDICA é a unido de indivíduos que, através de urn contrato
reconhecido por lei, formam uma nova pessoa, corn personalidade distinta da de seus
membros. As pessoas jurídicas podem ter fins lucrativos (empresas industriais, comerciais
etc.) ou não (cooperativas associações culturais, religiosas etc.). Normalmente, as pessoas
jurídicas denominam-se empresas (MARION, 1999 p.46).
Cada usuário se utiliza a informação contábil para suprir suas necessidades e os
principais deles são os seguintes:
•

Investidores: é através dos relatórios contábeis que identificam a situação

económico-financeiro da empresa dessa maneira eles se baseiam para decidir
melhores alternativas de investimentos.
•

Fornecedores: estão interessados na capacidade de pagamento de seus clientes.
ou seja, sua liquidez.

•

Clientes: preocupam-se em saber se os fornecedores terão capacidade para
atendê-los conforme suas exigências, tanto no produto como nos prazos de
pagamentos.

•

Concorrentes: fornecem padrões para a empresa auto-avaliar-se.

•

Instituições financeiras: analisam a rentabilidade em relação aos prazos, as
condições de pagamento e a. liquidez da empresa.

•

Dirigentes: interessam-se pelas análises como ferramenta nas tomadas dc
decisão.

•

Governo: utiliza-se da análise de balanços para obter informações de cunho

financeiro e evolutivo das empresas.

2.3 INFORMAÇÕES PARA TOMADA DE DECISÃO
Existem informações que podem auxiliar o gestor no processo decisório da
empresa oferecendo-lhes informações úteis e necessárias.

2.3.1

Fluxo de Caixa

0 sucesso de urn negócio passa, inevitavelmente, pelo controle diário de despesa e
receita. Fazer todos os dias a contabilidade do caixa e medir o quanto se gasta e o quanto se
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arrecada no período (ou fluxo de caixa) livra o empresário de surpresas financeiras, corno
desfalque financeiro e caixa baixo.
0 conceito é simples: registro das despesas e receitas de uma empresa. E para a

sua aplicação também basta saber as duas operações mais conhecidas da matemática: sorna e
subtração.

Clovis Hamilton Madeira, diretor executivo da Associação Nacional dos
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC), adverte que - todo
empresário que, no geral, se prepara e se organiza para o negócio acaba correndo menos
riscos". Segundo ele, o fluxo de caixa se insere nessa preparação e, antes de tudo, sua função
é "colocar ordem o dia do empresário".

A simplicidade do fluxo de caixa é diametralmente inversa

a sua importância.

por meio dessa ferramenta que o empresário poderá fazer o seu planejamento", explica
diretor da ANEFAC. É ela que permite antever ou prover uma situação dentro da empresa.
2.3.2

Margem de Contribuição
Umas das ferramentas que propiciam informações gerenciais importantes é a

Margem de Contribuição.
Bernardi (1996, p. 159) conceitua a Margem de Contribuição de um produto,
mercadoria ou serviço como sendo a diferença entre o valor das vendas, os custos variáveis e

as despesas variáveis de venda. Com isso, pode-se avaliar o quanto cada venda contribui para
pagar os custos fixos, despesas fixas e gerar lucro.
Segundo Padoveze (1994, p. 255), Margem de Contribuição é elemento
fundamental para decisões de curto prazo. Possibilita também inúmeras análises objetivando a
redução dos custos, bem como políticas de incremento de quantidade de vendas e redução dos

preços unitários de venda dos produtos ou mercadorias.
Santos (1990, p. 41) aduz que, dentre as vantagens do conhecimento das Margens
de Contribuições das divisões, linhas de produção e de produtos, podem ser listadas as
seguintes:
a) ajudam a administração a decidir que produtos devem merecer maior esforço
de venda ou ser colocado em planos secundários;
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b) auxilia os administradores a decidirem se um seguimento produtivo deve ser
abandonado ou não;
c) podem ser usadas para avaliar opções que se criam com respeito a reduções de
preços, descontos especiais, campanhas publicitárias especiais e uso de
prêmios para aumentar o volume de vendas;
d) a Margem de Contribuição auxilia os gerentes entenderem a relação entre
custos, volume, preços e lucros, levando as decisões mais sábias sobre preços.

2.3.3 Controle de Estoques
necessário para uma empresa possuir um severo controle de estoque de seus
produtos, pois a qualquer momento que necessitar conferir o valor ou quantidade dos estoques
basta efetuar um inventario permanente. Assim sendo têm-se maior controle do quanto se
investe em estoques, quanto a custo/beneficio de cada produto dos estoques, auxiliando o
administrador tornar alguma decisão gerencial no momento oportuno.
2.3.4

Custo do produto
Outra informação relevante é saber o verdadeiro custo do produto, quanto ele

vale, qual sua rentabilidade, quanto traz de lucro para empresa.
Portanto para se manter competitiva no mercado, empresas precisam reduzir seus
custos, vender produtos que deem mais retorno e para que isso aconteça deve estar atenta ao
seu custo.
2.3.5

Indicadores econômico-financeiros

O desempenho financeiro está relacionado aos resultados dos indicadores de
lucratividade e receita, inclusive o grau de utilização do patrimônio e sua variação. Estes
indicadores geralmente são rastreados por toda a organização, sendo também agregados para
obter um indicador composto por dois ou mais indicador de desempenho. Podemos citar como
exemplos: retorno sobre o investimento, rentabilidade patrimonial, taxas de lucro operacional

e outros indicadores de lucratividade e liquidez.
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Os indicadores financeiros tradicionais são agrupados nas seguintes categorias:
•

Medidas de solvência a curto prazo ou liquidez cuja finalidade é medir a

capacidade da empresa de pagar suas contas a curto prazo. Incluem: Índice
Liquidez Corrente, Índice de Liquidez Seca e Índice de Caixa;
•

Medidas de solvência a longo prazo que objetivam medir a capacidade da

empresa de saldar suas obrigações a longo prazo. Incluem: Índice de
Endividamento Geral, Cobertura de juros e Cobertura de caixa;
•

Medidas de gestão de ativos ou giro cuja finalidade é determinar a eficiência

ou intensidade com que a empresa utiliza seus ativos para gerar vendas. Incluem
o cálculo do Giro de Estoques, Giro de Contas a Receber e Giro do Ativo Total:
•

Medidas de rentabilidade que visam medir a eficiência com que a empresa usa

seus ativos e administra suas operações. Incluem Margem de Lucro, Taxa de
Retorno do Ativo, e Taxa de Retorno do Capital Próprio;
•

Medidas de valor de mercado que somente são utilizadas para empresas que

possuem ações negociadas em bolsas. Incluem: Índice preço/lucro. Preço/valor
patrimonial.
Os indicadores

econômico-financeiros estão

relacionados ao contexto

quantitativo, tendo nas demonstrações contábeis sua principal fonte de informações.
Cada empresa apresenta sua particularidade, logo, o número e a definição de quais
quocientes serão utilizados deverão ser estipulados pela gerência, segundo as necessidades de
respostas. É recomendado não utilizar uma quantidade excessiva de quocientes, pois esse
procedimento tende a facilitar a perda do foco inicial, que é a compreensão dos valores

expostos em determinada demonstração contábil.
Segundo Matarazzo (1997, p.158) quocientes mais utilizados pelos usuários são:
a) quocientes de liquidez;
b) quocientes de endividamento;

c) quocientes de atividade (rotação);
d) quocientes de rentabilidade
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Os quocientes serão encontrados e analisados mediante a utilização de fórmulas,
conforme Matarazzo (1997, P. 158) demonstra num quadro de exemplos de quocientes

utilizados pelas empresas e por analistas de balanços.
Índices de liquidez

Fórmulas

a) Liquidez corrente

Ativo circulante / passivo circulante

Liquidez geral

Ativo circulante + realizável em longo prazo
Passivo circulante + exigível em longo prazo

Endividamento

Passivo circulante + exigível ern longo prazo
Patrimônio liquido

2) indices de rentabilidade

Lucro operacional liquido / receita liquida

Margem operacional liquida

Lucro operacional liquido / ativo total

Rentabilidade do ativo total

Lucro operacional liquido
Patrimônio liquido

Rentabilidade do patrimônio liquido

Ativo circulante — passivo circulante

Capital de giro
Quadro 4: Indicadores econômico-financeiros
Fonte: adaptado de Matarazzo (1997 p. 158).

A essência da gestão do desempenho é estar apta a analisar corretamente os dados
e usá-los para tomar decisões boas.
O sistema de informação de gestão torna possíveis diagnósticos, estratégias e

decisões e também destaca a necessidade da informação preditiva para focalizar os fatores que

irão conduzir ao desempenho futuro desejado e, dessa forma, será possível atingir a melhoria
com êxito maior.

2.4

A IMPORTÂNCIA DE ANALISAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Conforme Iudicibus (1988, p. 22), "a análise e interpretação das demonstrações

contábeis faz sentido quando, além de sua função de informar o posicionamento relativo e a
evolução de vários grupos contábeis, também serve como um painel geral de controle para
administração".

Para Matarazzo (1997, p. 17), "as demonstrações financeiras fornecem uma série
de dados sobre a empresa, que os transforma em informações cujo objetivo é auxiliar nas
tomadas de decisão". Complementando, Padoveze (1996, p. 115) cita que -a análise das
demonstrações contábeis é um dos instrumentos mais importantes no
gerenciamento contábil geral".

processo de
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Acompanhar as variações dos diversos grupos que compõem as demonstrações
contábeis poderá revelar muitos problemas a serem resolvidos, mas, em contrapartida, oferece
inúmeras alternativas, como, por exemplo, o aumento de determinadas despesas poderá fazer

com que o administrador verifique a causa e conseqüentemente tome providencias corretivas.
evitando, assim, a distorção do resultado de um período. A variação da carga tributária
também poderá ser detectada através de uma análise vertical, favorecendo a implantação de
uni planejamento tributário na empresa.
0 sistema contábil é o mais amplo sistema de informações econômico- financeiras

dentro da empresa e oferece aos administradores informações que são usadas como base do
processo de planejamento, execução e controle das atividades empresariais em âmbito interno
e externo das organizações.
2.4.1 Relatórios contábeis legais

Conhecer a estrutura dos principais demonstrativos financeiros é urn passo
importante para poder analisar urna empresa e, conseqüentemente, estar mais preparado na
hora de investir no mercado. E através dos demonstrativos que podemos analisar a situação

passada da empresa e, com base nisso e em outras variáveis, buscar projetar o futuro.
Os relatórios contábeis demonstram para os usuários os principais fatos ocorridos
na entidade durante certo período de tempo. Marion (1995, p. 51) define relatório contábil
como uma "exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade".
Os relatórios contábeis são também conhecidos por informes contábeis. Entre os
relatórios contábeis, os mais importantes são as demonstrações financeiras. Existem vários e

diversos tipos de relatórios que podem auxiliar no gerenciamento das organizações,
disponibilizando aos gestores informações úteis ao processo de tomada de decisões.

Alguns desses relatórios são obrigatórios pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei
n°. 6.404/76), tais como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Liquido Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, e notas explicativas

que são complementos As demonstrações financeiras.
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2.4.2 Balanço Patrimonial

Reflete a posição financeira e patrimonial da empresa em determinado momento
ou período prefixado. Segundo Marion (1999, p 183), "o balanço patrimonial e a mais
importante demonstração contábil de posição das contas num determinado momento - .
Possibilita ao usuário obter informações do tipo: liquidez e endividamento da empresa,
representatividade dos principais grupos patrimoniais.

Nele constam as aplicações e origem dos recursos, ou seja, o Ativo (bens e
direitos de propriedade da empresa) e o Passivo (obrigação exigível com terceiros) e
Patrimônio Liquido (recursos dos proprietários aplicados).
2.4.3 Demonstração do Resultado do Exercício
O exercício social terá duração de um ano e em cada exercício será apurado o

resultado do período, isto, se deu lucro ou prejuízo, evidenciando assim o resultado liquido do
exercício. Portanto, em cada final de período todas as despesas e receitas são transferidas para
a Demonstração do Resultado do Exercício.
Os valores da demonstração de resultados são obtidos pela somatória de todas as
transações ocorridas com os respectivos valores no momento da

contabilização, que

conduzem aos movimentos mensais de doze meses de um exercício contábil.
0 demonstrativo de resultados detalha e quantifica o que a empresa recebe

(receitas), o quanto gasta (despesas) e o resultado liquido dessas operações (lucro ou prejuízo)
em um determinado tempo (ABRAFI, 2006, p. 11).
Com base na análise do lucro ou prejuízo da empresa, o empresário pode estimar
o quanto pode retirar da empresa, ou, em caso de prejuízo, o quanto precisa investir para
equilibrar sua situação financeira. Pode-se dizer que o demonstrativo de resultados é
organizado de acordo com o processo de produção da empresa, como ilustrado abaixo:
+ Receitas brutas da empresa: o que a empresa recebe pelos produtos que vende.
- Custo de produtos vendidos: despesas diretamente ligadas à produção (matériasprimas, custo de energia, etc).
- Despesas gerais e administrativas: despesas indiretamente ligadas à produção

(gastos com funcionários, despesas administrativas e de vendas).
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- Despesas financeiras liquidas: juros relacionados a divida que a empresa levanta

para financiar suas atividades,
= Resultado Operacional: lucro/perda gerado pelas atividades (ou operações) da

empresa.
+ Resultado não-operacional: soma das receitas e despesas não diretamente

vinculadas As atividades da empresa, tais como ganhos ou perdas na compras ou
venda de ativos.
= Lucro ou prejuízo antes de impostos.
- Impostos e contribuições pagas: equivale a deduções de imposto de renda, etc.
= Lucro Liquido: é igual aos ganhos ou perdas liquidas da empresa no exercício, e

a parcela do lucro disponível aos acionistas. Dependendo de sua política da
companhia, ela pode reinvestir os lucros na Empresa ou distribuir parte deles na
forma de dividendos aos acionistas (ABRAFI, 2006, p.11).
2.4.4 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)

Tem por objetivo demonstrar a movimentação da conta de lucros ou prejuízos
acumulados, ainda não distribuídos aos sócios titular ou aos acionistas, revelando os eventos
que influenciaram a modificação do seu saldo. Essa demonstração deve também revelar o
dividendo por ação do capital realizado. A DLPA evidencia as alterações ocorridas no saldo
da conta de lucros ou prejuízos acumulados no Patrimônio Liquido.
De acordo com o artigo 186, § 2° da Lei n° 6.404/76, adiante transcrito, a
companhia poderá, à sua opção, incluir a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados nas
demonstrações das mutações do patrimônio liquido. "A demonstração de lucros ou prejuízos

acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser
incluída na demonstração das mutações do patrimônio liquido, se elaborada e publicada pela
companhia".

A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá discriminar:
1°. o saldo do inicio do período e os ajustes de exercícios anteriores;
2°. as reversões de reservas e o lucro liquido do exercício; e.
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3°. as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada
ao capital e o saldo ao fim do período.
2.4.5 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR)
Tem por objetivo a demonstração contábil destinada a evidenciar num
determinado período as modificações que originaram as variações no capital circulante
liquido da entidade, apresentar informações relacionadas a financiamentos (origens de

recursos) e investimentos (aplicações de recursos) da empresa durante o exercício, onde, estes
recursos são os que afetam o Capital Circulante Liquido (CCL) da empresa.
A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) 6 obrigatória
para as companhias abertas e para as companhias fechadas com patrimônio liquido, na data do
balanço patrimonial, superior a R$ 1.000.000,00 (limite este atualizado pela Lei n° 9.457/97),
e indica as modificações na posição financeira da companhia.
Os financiamentos estão representados pelas origens de recursos,

e os

investimentos pelas aplicações de recursos, sendo que o significado de recursos aqui não
simplesmente o de dinheiro, ou de disponibilidades, pois abrange um conceito mais amplo.
representa capital de giro liquido que, na denominação dada pela lei, 6 Capital Circulante
Liquido.
2.4.6

Notas Explicativas

Visam fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação
patrimonial, ou seja, de determinada conta, saldo ou transação, ou de valores relativos aos
resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação
patrimonial, ou ainda, poderá estar relacionada a qualquer outra das Demonstrações
Financeiras, seja a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, seja a Demonstração
dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

2.5

CONTABILIDADE GERENCIAL
Segundo Anthony (1974, p. 69), "a contabilidade gerencial preocupa-se com a

informação contábil útil à administração".
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Segundo a Associação Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, através de
seu relatório número 1A, considera a "Contabilidade Gerencial como um processo de
identificação, mensuração, acumulação, análise preparação, interpretação e comunicação de
informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, avaliação e controle
dentro de uma organização e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus recursos".
A contabilidade Gerencial é relacionada corn o fornecimento de informações para
os administradores — isto é, aqueles que estão dentro da organização e eu são responsáveis
pela direção e controle de suas operações. Já a contabilidade financeira 'e relacionada corn o
fornecimento de informações para os acionistas, credores e outros que estão de fora da
organização.

2.6 INFORMAÇÃO CONTABIL
Conceitualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Contadores-IBRACON.
(1992), entende-se o Sistema de Informação Contábil como um conjunto articulado de dados.
técnicas de acumulação, ajustes e editagens de relatórios que permitem tratar as informações
de natureza repetitiva com o máximo possível de relevância e o mínimo de custo; e dar
condições para, por meio da utilização de informações primárias constantes do arquivo
básico, juntamente corn as técnicas derivadas da própria Contabilidade e/ou outras disciplinas,
fornecer relatórios de exceção para finalidades especificas em oportunidades definidas ou não.
0 Sistema de Informação Contábil tem por objetivo a produção de informações
destinadas a prover seus usuários com demonstrações contábeis e análises de natureza
econômica, financeira, física, de resultados, de desempenho e de produtividade com relação A

entidade, objeto de contabilização.
Ao se procurar demonstrar os objetivos do Sistema de Informação Contábil. podese descrevê-los como sendo os de: prover informações monetárias e não monetárias
destinadas As atividades e decisões dos níveis operacional, tático e estratégico da empresa , e
também para os usuários externos a ela; e constituir-se na peça fundamental do sistema de
informação gerencial da empresa.
A Contabilidade é um componente da gestão, tendo como um dos seus principais
objetivos fornecer informações para o processo de tomada de decisão e de formulação de
estratégias.
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2.6.1

Ambiente do sistema de informação contábil
A Contabilidade aplicada, na prática, pode ser entendida como um subsistema

dentro do sistema organizacional (sistema empresa).
Os usuários das demonstrações fornecidas pelo Sistema de Informação Contábil
são todas as pessoas fisicas ou jurídicas que tenham interesse na avaliação da situação e do
progresso de determinada entidade, seja uma empresa, uma entidade de finalidades nãolucrativas ou mesmo um patrimônio familiar, e é nessa perspectiva que se aborda a
contabilidade e o ambiente, ou seja, de que forma a Contabilidade contribui para o ambiente
global e de que maneira ele capta os dados externos para processá-los e transforma-los em
informações Ateis para o processo de tomada de decisões (NAKAGAWA, 1993, p. 63).
De acordo com Oliveira (1997, p. 82), "recebendo e processando dados internos e
externos, cabe à Contabilidade cumprir com sua responsabilidade social, informando a
sociedade e demonstrando como as ações administrativas podem interferir no sistema global.
Isso significa que o Sistema de Informação Contábil se estende até as fronteiras do - Sistema
Empresa e que seus limites são os mesmos".
2.6.2

0 sistema de informação contábil e as organizações

A Area de atuação da Contabilidade compreende qualquer entidade, pessoa fisica
ou jurídica, que tenha seu patrimônio definido e delimitado. Ela procura prestar colaboração a
essas, não apenas para sua gestão, mas até para sua própria continuidade, visto que sem
controle e sem informações fornecidas pela Contabilidade, seria impossível a tais organismos
alcançarem suas finalidades.
A presença da Contabilidade decorre da necessidade de se conhecer e controlar os
componentes e as variações do patrimônio, riqueza imprescindível A satisfação das
necessidades humanas e da vida em sociedade. Para ilustrar, torna-se o patrimônio das
organizações, independentemente do porte ou ramo de atividade, sob a ação administrativa do
homem, que sobre ele, através de decisões tomadas, age praticando atos de natureza
econômica.
Assim, vem a ser a Contabilidade um componente da gestão, tendo como um dos
seus principais objetivos fornecer informações para o processo de tomada de decisão e até
mesmo de formulação de estratégias.
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A contabilidade como sistema de informações gerenciais deve organizar-se de
modo a manter um processo continuo de comunicação com seus usuários, que em última
análise, são os seus clientes. Assim, poderá ser considerado um instrumento gerencial eficaz.
2.6.3

Os subsistemas do sistema de informação contábil
A Contabilidade pode ser vista como um sistema, atuando no ambiente da

entidade possui a característica de consolidar de forma convergente os demais sistemas de
outras Areas da empresa, inclusive os de missões operacionais (contas a pagar, contas a
receber, compras, tesouraria e faturamento).
Nakagawa (1993) comenta que um sistema de informações é formado por vários
subsistemas, como Contabilidade, custos, orçamento, vendas e marketing. Logo, um sistema
de informação contábil pode ser visto como um subsistema do sistema de informação total da
empresa.
Assim, para melhorar a utilização, as empresas que o utilizam tern de um modo
geral, dividido o Sistema de Informação Contábil em duas grandes Areas: Legal ou Fiscal e
Gerencial. Além dessas Areas, tem-se a Area de análise, dada a característica gerencial da
Contabilidade, também de suma importância.
A Contabilidade, dentro do processo de gestão organizacional, passa a ser parte
integrante e fundamental das tomadas de decisão.
Para Riccio (1989), o sistema de informação Contábil se desdobra em
subsistemas, podendo abordar três níveis de decisão: o operacional, o tático e o estratégico, os
quais são divididos em cinco subsistemas, descritos a seguir:
•

Subsistema de Contabilidade Operacional - compõe-se dos processos que
decorrem diretamente do tipo de negócio e da organização da empresa. Este é
um subsistema eminentemente captador de dados.

•

Subsistema de Planejamento - neste subsistema os critérios de performance para
cada uma das Areas de responsabilidade são prefixados e transformados em
resultados planejados.

•

Subsistema de Contabilidade Geral - é o que exerce o papel de núcleo diretor de
todo o sistema, fixando os padrões Contábeis e Legais e os parâmetros de
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avaliação decorrentes das decisões do administrador do sistema sobre o que e
como será controlado e avaliado.
•

Subsistema de Banco de Dados - é o subsistema que reúne as atividades de
armazenamento e administração de todos os dados do sistema dentro das
técnicas de banco de dados.

•

Subsistema de Suporte e Decisão - por meio de processos específicos de
simulação, modelagem financeira e inteligência artificial, suporta os objetivos de
tornar o Sistema de Informação Contábil um instrumento estratégico para a
empresa. Este subsistema contém os processos da chamada Contabilidade
Gerencial, mas vai além desse ponto ao incluir também a utilização da
Inteligência Artificial e de Subsistemas Especialistas.

2.6.4

Características da informação contábil
Conforme Cautela e Polloni (1982, p. 23), -a informação contábil deve ser clara,

precisa, rápida e dirigida".
Bio (1992, p. 121-122) expressa sobre as características como "qualidade da
informação gerencial", com as seguintes características: comparabilidade, confiança, gerada
em tempo hábil, nível de detalhamento adequado e relevância.
2.6.5

Rapidez da informação e prazos para entrega dos relatórios
A força de um sistema de informação contábil esta em que tudo seja feito

rigorosamente dentro dos prazos estipulados pelos usuários e no menor tempo possível. Uma
informação aproximada dentro do prazo é mais valorizada que urna informação precisa
atrasada.
Exatidão como principio informacional, os dados contábeis devem ser exatos.
As micro e pequenas empresas, pela sua estrutura organizacional e também pela
forma como são gerenciadas, são muito vulneráveis as mudanças do ambiente e, por isso ,
precisam desenvolver ferramentas gerenciais que possibilitem agilizar

e aperfeiçoar o

processo decisório. Se as PME's demoram a perceber o turbilhão que as assola e em adotar
medidas gerenciais eficazes, elas perdem competitividade e acabam sendo devoradas pelos

concorrentes (SANTANA, 1999).
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Segundo Matarazzo (2003, p. 43), a informação é um dado processado e
armazenado que possui um valor real para tomada de decisão. A boa informação deve ter
algumas características para que possa ser interpretada corretamente dando apoio à tomada de

decisão através dos relatórios gerenciais e legais como:
•

Conteúdo e consistência, para quando processada garanta bons relatórios;

•

Precisa e confiável para não haver dúvidas quanto a sua veracidade;

•

Atual, para que não haja distorções;

•

Valor econômico, pois poderá ser mais bem mensurado, orientado melhorando
viabilidade dos recursos empregados;

•

Objetividade e indicação das causas, para que os relatórios retratem a real
situação do fato que gerou.
Assim para que a informação seja capaz de proporcionar beneficios ao usuário,

deve apresentar algumas características básicas para garantir sua comunicação

e

confiabilidade, conforme a NBC T 1, de 28 de julho de 1995, que trata das características da
informação contábil, entre as quais podemos destacar:

a) Relevância: a informação deve ser útil e necessária, evitando-se a produção de
informações inúteis (nesse caso considerado corno dado) e que podem
proporcionar sobrecarga desnecessária ao sistema.
b) Tempestividade: a informação deve estar disponível de acordo com a
necessidade dos gestores em tempo hábil para a tomada de decisões. É muito
importante esse aspecto, pois a eficácia do sistema decorre fundamentalmente
em permitir que a informação seja utilizada em condições que permitam a
obtenção de beneficios dela decorrente.
c) Relação custo-beneficio: o custo de obtenção da informação não pode ser
maior do que o beneficio produzido. Isto é um aspecto lógico, pois não se
pode gastar mais do que o beneficio proporcionado, já que ao adotar um
sistema que assim agisse o gestor estaria tomando decisões prejudiciais
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entidade que reflete no resultado. Este aspecto também esta relacionado corn a

relevância da informação, pois a produção de informações de pouca relevância
pode aumentar o custo das informações.
d) Objetividade da informação: a informação deve estar disponível de forma
precisa e clara, evitando-se que informações pouca precisas provoque

distorções no processo de tornada de decisão.
e) Flexibilidade de adaptação ao usuário: o objetivo da informação é auxiliar a
tomada de decisões. Portanto, esta deve ser disponibilizada de maneira a ser
compreendida por seu usuário, bem como o sistema deve permitir adaptações

que proporcione melhor beneficio à medida que implantado possa requerer
informações novas necessárias e relevantes para o usuário.
Segundo a NBC T 11, a Contabilidade, em sua condição de ciência social, cujo
objeto é o patrimônio, busca, por meio da apreensão, da quantificação, da classificação, do
registro, da eventual sumarização, da demonstração, da análise e relato das mutações sofridas
pelo patrimônio da entidade, a geração de informações quantitativas sobre ela, expressas em
termos físicos e monetários.
Portanto, a informação contábil se expressa por diferentes meios. corno:

demonstrações contábeis, escrituração ou registros permanentes e sistemáticos, documentos,
livros, planilhas, listagens, notas explicativas, mapas, relatórios, pareceres e laudos, utilizados
no exercício profissional ou previstos em legislação.

0 fato de se constituir em suporte à decisão é uma característica fundamental para
qualquer sistema de informação que pretenda ser útil à gestão empresarial. Nesse caso deve-se
considerar o SIC (Sistema de Informação Contábil) como o maior componente do Sistema de

Informação Gerencial, pois absorve todas as atividades que possam ser mensuráveis
monetariamente.
Uma informação originada no SIC pode contribuir para o processo decisório

quando evidencia dados financeiros e operacionais sobre as atividades, processos, unidades
operacionais, produtos, serviços e clientes da empresa; por exemplo, o custo calculado de um
produto, de uma atividade, ou de um departamento, relativo a urn período de tempo recente.
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2.6.6 Contabilidade Gerencial e Sistema de Informação
Para que a informação contábil seja usada no processo de administração, é
necessário que ela seja desejável e útil para as pessoas responsáveis pela administração da

entidade. Para os administradores que buscam a excelência empresarial, uma informação,
mesmo que útil s6 é desejável se conseguida a um custo adequado e interessante para a
entidade. A informação não pode custar mais do que ela pode valer para a administração da
empresa.

2.6.7 Pressupostos básicos
A informação contábil precisa atender primeiramente a dois pressupostos básicos
para que tenha validade integral no processo de gestão administrativa:

2.6.8

•

Sua necessidade como informação;

•

Seu planejamento e controle;

Necessidade da informação

Ela deve ser desejada, para ser necessária. Para ser necessária, deve ser útil. Cabe
a contadores construir essa mercadoria com qualidade e custos competitivos.
A necessidade da informação é determinada pelos usuários finais dessa
informação, por seus consumidores, então cabe aos contadores satisfazer as necessidades
desses consumidores de informações.
2.6.9

Planejamento e controle
0 sistema de informação gerencial exige planejamento para produção do relatório.

para atender plenamente aos usuários.
Conforme Gil. (1994, P. 35), o sistema de informação contábil deve produzir
informações que possam atender os seguintes aspectos:
I - Níveis empresariais: estratégico, tático, operacional;
II - Ciclo administrativo: planejamento, execução, controle;
III - Nível de estruturação da informação: estruturada, semi-estruturado, não
estruturado.
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2.6.10 Fundamentos de um sistema de informação contábil
Padoveze (2002, p. 145), destaca três pontos necessários para um sistema de
informação contábil: operacionalidade, integração e custo da informação.

2.6.10.1 Operacionalidade
As informações devem ser coletadas, armazenadas e processadas de forma
operacional. 0 fundamento da operacionalidade significa que todos os que trabalham com a
informação contábil devem saber e sentir que estão operando com dados reais, significativos.
práticos e objetivos; conseguidos, armazenados e processados de forma prática e objetiva.

Com isso teremos uma utilização gerencial, ou seja, uma utilização prática e objetiva.
Sao sinais de operacionalidade informativa relatórios práticos e objetivos , ou seja,
relatórios necessários para quem os utiliza e seja entendido pelos mesmos.
São características básicas de operacionalidade:
a) relatórios concisos;

b) elaborados de acordo com as necessidades do usuário;
c) coletados de informações objetivas e de imediato entendimento pelo usuário;
d) que não permitam uma única dúvida sequer, ou possibilitem pergunta
indicando falta de alguma informação do objeto do relatório;
e) apresentação visual e manipulação adequada.

2.6.10.2 Integração e navegabilidade dos dados
Consideramos um sistema de informação contábil como integrado quando todas
as áreas necessárias para o gerenciamento da informação contábil estejam abrangidas por um
único sistema de informação contábil. Todos devem utilizar-se de um mesmo e único sistema

de informação.
0

que caracteriza um sistema de informação

contábil

integrado é a

"navegabilidade" dos dados. A partir do momento em que um dado é coletado, este devera ser
utilizado em todos os segmentos do sistema de informação contábil. Em outras palavras, todos
os usuários do sistema de informação contábil receberão a mesma informação e -falarão a
mesma lingua".
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2.6.10.3 Custo da informação
0 sistema de informação deve ser analisado na relação custo/beneficio para a

empresa.
Segundo Oliveira (1999, P. 26) "adequada relação custo x beneficio. 0 sistema de
informação gerencial deve apresentar uma situação de custo abaixo dos benefícios q ue
proporciona a empresa".
Com a incorporação definitiva dos recursos tecnológicos na administração das
empresas, entendemos que qualquer entidade, microempresa e grandes corporações, têm
condições de manter um sistema contábil de informação, apenas cabe ao contador fazê-lo
gerenciar.
2.6.11 Abrangência do sistema de informação
0 sistema tem que incorporar todos os dados quantitativos necessários para

mensuração e análise concatenada das informações com o movimento operacional da

empresa.
0 sistema deve prover todos os meios para trabalhar a informação em seus

aspectos de informação pretérita, informação presente, informação pretérita atualizada e
informação futura, com análises percentuais.
Os números devem apresentar a situação atual, bem como outros aspectos, entre os quais podem
ser citados: o período anterior; o mesmo período no ano (exercício) anterior; e a situação desejada. Os
números devem sempre apresentar uma situação de relatividade, principalmente percentual.(0L1VEIRA,
1999, p. 26).

2.7

IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA AS PEQUENAS EMPRESAS

A contabilidade originou-se da necessidade de se controlar o patrimônio dos
empreendimentos econômicos e mensurar os resultados obtidos a partir do gerenciamento. Na

medida em que os empreendimentos foram crescendo, essas apurações, que a principio foram
feitas de maneira muito simples, foi aperfeiçoando sua forma, porque toda transformação de
uma realidade requer modificação da maneira de relatar.
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A informação contábil tem como objetivo respaldar o processo de tomada de
decisão daqueles que dela fazem uso e, como tal precisa ser adequada ao modelo de decisão
de cada usuário.
Segundo a Associação Americana dos Contadores Públicos/AAA 1957, "a função
básica da contabilidade é a de acumular e comunicar informações essenciais para o
entendimento das atividades da empresa".
Os contabilistas são os intermediários dos relacionamentos entre as empresas e a
sociedade, pois, por meio das informações da contabilidade, é possível medir e controlar a
evolução do valor adicionado ao PIB Nacional pelo desempenho das empresas.
A missão do profissional de Contabilidade é contribuir para o crescimento
econômico do Pais, pelo fornecimento de informações que contribuam para

o bom

gerenciamento, tanto das empresas sob sua responsabilidade quanto para o trabalho de todos
os agentes interessados na vida dessas empresas.
2.7.1

A Relevância da Contabilidade
A globalização econômica e o desenvolvimento tecnológico mundial, nos últimos

anos, vêm determinando mudanças sociais e econômicas no mundo, numa escala sem
precedentes na história da civilização, atropelando

e deixando para trás todos os

procedimentos existentes, bem como os planejamentos elaborados para

o futuro.

transformando o planeta em um mercado comum com abrangência mundial, provocando nas
empresas uma reação e adaptação As novas mudanças de mercado.
Dentro dos diversos recursos utilizados pelas empresas na administração, a
contabilidade tem um papel fundamental, como meio para captar, registrar, acumular,
resumir, medir, interpretar e controlar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais,
financeiras e econômicas das entidades.
Sendo a Contabilidade o instrumento de comunicação entre o patrimônio e suas
variações que ocorrem no processo da gestão empresarial, ela tem o papel fundamental de
permitir a customização, pelas empresas, dessa nova ordem econômica que se apresenta,
viabilizando o processo de adaptação inicial.

O ambiente econômico contemporâneo exige excelência dos sistemas
corporativos de Contabilidade e controle, que deverão fornecer informações de planejamento,
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controle e avaliação, caracterizando-os como componentes fundamentais na estratégia da
empresa para manter-se competitiva na economia globalizada.
A Contabilidade, efetivamente, controla, registra e interpreta os fatos contábeis
ocorridos no patrimônio, demonstrando, por meio de suas técnicas, as mutações e o resultado
econômico (lucro ou prejuízo).
Sendo a Contabilidade utilizada como linguagem universal de negócios dentro das
atividades econômicas, deve fazer uso dos princípios e normas contábeis, cuidando para que
as informações contábeis sejam criteriosas e homogêneas.
Podemos afirmar que o controle organizacional de uma grande empresa e até de
um pais, não pode prescindir de um moderno sistema de Contabilidade.
2.7.2

Relatórios de Informações Gerenciais

Para ser administrada eficazmente, uma empresa necessita, além de outros fatores
externos, de um sistema de geração de informações internas. Os gerentes têm segurança
quando tomam decisões ou executam qualquer atividade somente se municiados de
informações consistentes.
Esta necessidade de informações faz-se presente em todos os seguimentos
comerciais, independentes do porte da empresa ou atividades desempenhadas. As empresas

que estiverem supridas de informações internas pertinentes serão, corn certeza, mais flexíveis
e adaptáveis As mudanças.
Nesse sentido, conforme CRCSP (1995, p. 83), a Contabilidade, como sistema de
informação, deve estar apta a auxiliar os gestores no processo de administração dos negócios.
Deve ser uma Contabilidade capaz de produzir informações que reflitam o valor econômico
dos resultados e que possam subsidiar o processo de tomada de decisões.
Na obra do CRCSP (1993, p. 16), enfatiza-se que o aspecto mais importance a ser
observado é que, apesar de as características de confiabilidade, tempestividade, relevância e
comparabilidade serem fundamentais, cada empresa deve determinar o que lhe interessa e, a
partir dai, descobrir qual a maneira mais rápida de obter as informações gerenciais necessárias
para tomada de decisões.
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Nesse sentido, Beuren (1998, P. 28) afirma que os gestores necessitam de
informações que estejam em consonância com seus modelos. Assim, o modelo de informação
deve ser estruturado com base na análise dos modelos de decisão e mensuração empregados.
Mason Jr. Apud Beuren (1998, p. 68), pondera que o sistema de informações
gerenciais deve fornecer as informações básicas de que os gestores necessitam em suas
tomadas de decisões. Quanto maior for A sintonia entre a informação fornecida

e as

necessidades informativas dos gestores, melhores decisões poderão ser tomadas.
Para Shank e Govindarajan (1997, P. 5), os relatórios contábeis constituem uma
das formas importantes mediante as quais a estratégia é comunicada por toda a organização, e
que bons relatórios contábeis são os que centram a atenção naqueles fatores fundamentais
para o sucesso da estratégia adotada.
Ostrenga (1993, p. 19) aduz que "a principal finalidade dos relatórios gerenciais
periódicos deveria ser a de fornecer aos gerentes um meio de monitorar a evolução em direção
As metas e dirigir as energias para as situações que necessitam de atenção".
Esses relatórios, porém, atingirá seus fins se organizarem e calcularem os custos
de forma a refletir a verdadeira dinâmica da empresa.

3 ESTUDO DE CASO
Será apresentado um estudo de caso no qual é elaborada uma entrevista corn o
contador da organização contábil prestadora do serviço e o gerente administrador da
microempresa comercial, contendo perguntas relacionadas à importância e utilidade da
contabilidade na tomada de decisão e sua gestão empresarial.

3.1 MÉTODO DE PESQUISA
A pesquisa é utilizada como um instrumento interno na microempresa comercial,
com o objetivo de mapear ou retratar os aspectos da utilização da informação contábil, através
de apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações.
Para a pesquisa externa, o instrumento utilizado foi o questionário, que é uma
técnica de investigação composta por número mais ou menos de questões apresentados por
escrito as pessoas, com objetivo do conhecimento de suas opiniões, interesses, expectativas e
situações vivenciadas (GIL, 1999).
Aplicado a um Contador responsável pelo Escritório Contábil, registrado no
CRCSC, sediado no município de Sao José-SC, a fim de coletar dados sob o envolvimento e
influência do uso da contabilidade nas atividades da microempresa, levantando opiniões e
esclarecimentos.
O período de aplicação ocorreu de 10 de Janeiro 15 de Janeiro de 2007. 0

questionário aplicado com o Contador responsável pelo Escritório Contábil totalizava 16
questões, destacando-se 7 abertas e 9 fechadas. As questões fechadas evidenciavam a
importância da contabilidade para o planejamento, controle e segurança da microempresa, e
as abertas os serviços oferecidos pelo escritório, pontos positivos, além da cultura e satisfação
do seu cliente.
Já na pesquisa interna foi empregada a entrevista estruturada, na qual
entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, corn perguntas predeterminadas.
Para Medina (2000, p. 10), a entrevista "6 uma técnica de interação social, de interpreta0i)
informativa que constitui um meio cujo fim é o inter-relacionamento humano".
A entrevista aplicada com o gerente Administrador da microempresa totalizava 23
questões, sendo 16 abertas e 07 fechadas.
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As questões fechadas eram relacionadas ao planejamento estratégico e relação
contador versus microempresa, e as abertas pontos positivos e negativos, finalidade da
contabilidade e seus relatórios para a microempresa e objetivos a serem alcançados.
Frente ao estudo adotou-se a pesquisa qualitativa, para a análise dos dados. Esta

consiste em observação, coleta de informações e entrevistas. Expõe o problema, traz soluções
e projeções para solucioná-lo. Visa "levantar questões e hipóteses para futuros estudos
relacionando a teoria à prática" (ROESCH, 1999, p. 157).
Vista deste modo, a pesquisa qualitativa é uma alternativa metodológica de
pesquisa que pode ser apropriada para qualquer do tipo de projeto.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
A microempresa comercial localiza-se no município de São José/SC, sua área de
atuação concentra-se na região da Grande Florianópolis, está inserida no mercado há 18 anos.
A Microempresa é uma das distribuidoras filiada à empresa Matriz localizada na
cidade de Londrina-PR, sendo que, a organização tem como principio oferecer capacitação
técnica para utilização dos produtos a seus clientes, por meio de palestras, visando assim, uma
utilização correta do produto, buscando a satisfação do cliente, aumentando as vendas, a

demanda e, conseqüentemente, lucros.
A origem da organização teve como ponto de partida uma conversa informal entre
o atual sócio administrador e o gerente da Matriz fornecedora dos produtos comercializados

pela microempresa, o qual solicitou a oportunidade de ser um representante dos seus produtos
na regido da Grande Florianópolis.
O sócio administrador juntamente com sua esposa aproveitaram a oportunidade

para montar sua própria empresa, motivados na ocasião pelos conhecimentos intelectuais e
experiências profissionais até então adquiridos.
0 objetivo da microempresa, atualmente consiste em alavancar vendas e aumentar

seus lucros, assim prosperando o negócio com credibilidade e competência, evoluindo para o
profissional.
Este objetivo é formalizado com a participação dos

colaboradores da

Microempresa, exposto em reuniões e registrado em ata, para que as informações se

dispersem de forma sistêmica e com um canal de comunicação sem ruídos. As reuniões são
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realizadas mensalmente para acompanhar, assegurar e retificar o que for necessário no
planejamento da empresa para o alcance dos objetivos.
As metas empresariais são estabelecidas mensalmente, tomando como base o
histórico dos últimos cinco anos, considerando as mudanças no mercado nas políticas
econômicas e fiscais.
Analisando o ambiente que a organização está inserida, percebe-se que seus
pontos fortes são a logística, atendimento, a flexibilidade de negociação, a diversidade de
produtos, a qualidade dos mesmos e uma prestação de serviço diferenciado.
Um dos pontos fracos observados é a falta de marketing sob os produtos. Quanto
A tecnologia, utiliza-se um software ultrapassado. Outro ponto fraco é a falta de mais
controles na Area financeira, com a falta da confecção de relatórios diários e mensais de caixa.
Nos próximos dois anos, a empresa planeja um aumento no mix de produtos para
distribuição, no espaço físico e no número de vendedores na região. Aumento da frota de
transporte para melhorar a entrega dos produtos e o aumento do quadro de funcionários
internos. Essas ampliações e melhorias têm como finalidade alcançar um nicho maior de
mercado por meio da filosofia pregada de se trabalhar com produtos de qualidade, um
atendimento diferenciado e personalizado, bem como um preço adequado.
0 organograma da microempresa pode ser visualizado abaixo, foi elaborado para
fins acadêmicos, é apenas uma ilustração, pois a empresa não tem uma representação formal
dos seus níveis hierárquicos. A Figura 1 apresenta o organograma da empresa.

Presidência

Logística

Administrativo
Financeiro

Figura 1: Organograma da empresa estudada
Fonte: O Autor

Vendas Externas
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Por ser uma empresa tipicamente familiar, sua estrutura organizacional são
exercidas todas por familiares.

3.3

CRUZAMENTO DE DADOS
Neste item, set-á feito o cruzamento dos dados obtidos por meio das entrevistas

feitas com o gerente administrador da microempresa e o contador do escritório contábil. Sett
demonstrado através deste cruzamento de informações como está a situação da contabilidade
no auxilio da gestão empresarial.

Respostas do gerente administrador
A partir das respostas obtidas através da entrevista com o gerente administrador

da microempresa, podemos constatar que:
•

A empresa possui planejamento estratégico de seus negócios através de
dados e controles internos, que leve a atingir objetivos que são os
cumprimentos das cotas mensais e anuais de vendas, aumentar os lucros,
controle sobre as contas e estoques. Este planejamento é elaborado pelo
gerente administrador e repassa aos demais colaboradores para sua

execução.
•

A microempresa possui como pontos fortes o seu atendimento. sua
logística, parcerias comerciais, a flexibilidade de negociação, a diversidade

de produtos, possuindo grande credibilidade no mercado através do
comprometimento com seus clientes e atendendo suas necessidades mais
variadas. Como pontos fracos pode-se destacar o marketing e a tecnologia.
pois se investe pouco nessas areas, e por possuir uma administração
centralizada nas mãos do seu gerente proprietário, que toma todas as

decisões.
•

Quanto 6. relação microempresa e o uso da contabilidade, segundo a
opinião do gerente administrador é satisfatória, na medida em que segundo

seu conhecimento sobre contabilidade, supre as necessidades da empresa.
quanto ao atendimento a legislação
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•

Demonstra interesse na interação entre o contador e a empresa, através do
fornecimento de relatórios contábeis de linguagem simples

e fácil

entendimento que traduza a situação econômico-financeiro da empresa e
que venha agregar valor em seu processo de gestão empresarial.

Respostas do Contador

A partir das respostas obtidas da entrevista corn o contador responsável pela
Organização Contábil ou Escritório Contábil, prestador do serviço para a microempresa.
constatamos o seguinte:
•

A Organização Contábil ou Escritório Contábil oferece os principais
serviços básicos, que são agrupados em três grandes grupos: Pessoal,
Fiscal e Contábil. No qual cada área dessas, subdividi-se em vários
serviços oferecidos, como:

Area Pessoal

•

Admissões

•

Folha de pagamento

•

Encargos sociais

•

Homologação no MTPS e/ou no Sindicato

•

Férias de Pessoal

•

Emissão de folha de 13° salário respectiva folha de adiantamento

•

Rescisões de contrato de trabalho

•

RAIS (Relação anual de informações sociais)

•

DIRF (Declaração de imposto de renda retido na fonte)

•

PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
Area Fiscal

•

Conciliação dos livros fiscais

•

Emissão de guias de recolhimento de impostos e contribuições
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•

Assessoria tributária

•

Elaboração da declaração de imposto de renda
Area Contá b il

•

Classificação, escrituração e conciliação contábil.

•

Assessoria e assistência contábil

•

Diário e Razão
•

Quanto a sua atitude de esclarecer as dúvidas, que surgem por parte da

microempresa quanto aos serviços contábeis prestados, ele sempre informa
e esclarece conforme a solicitação e necessidade apresentada pelo cliente.

•

Ele presta serviço através de contrato assinado no qual ambas as partes
chegaram o comum acordo.

•

0 contador acha fundamental e essencial que a microempresa se utilize
mais profundamente da contabilidade para auxiliar seus negócios.

•

Apesar dele não aplicar as informações da contabilidade da microempresa
no auxilio ao planejamento de suas atividades, devido à disponibilidade de
tempo, pessoal e a não abertura por parte da microempresa no seu processo
de gestão, o contador orienta para que se efetue urna contabilidade interna

corretamente, ao menos para atendimento das exigências legais do fisco.
•

Sempre que há possibilidade indica algum modo de diminuir os impostos,

seguindo sempre a conformidade da lei.
•

0 profissional entrevistado concorda que deveria fazer a contabilidade
gerencial do cliente, mas por considerar que o mercado está difícil e isso
tornaria o seu serviço mais caro e sem competitividade. Argumenta que

muitas empresas estão fechando e não poderiam pagar por um serviço
mais dispendioso, mesmo que esse oferecesse maiores informações para o

gerenciamento.
•

A relação contador e microempresa é considerada, satisfatória e cordial.

devido ao longo tempo de prestação de serviços. Ele destaca como ponto
forte dessa relação como sendo a confiança, credibilidade, que
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demonstrada entre ambas as partes, apresentando uma boa reputação dos
serviços prestados, valorizando sempre seus clientes.

3.4 ANALISE DOS DADOS
Foi observada nas entrevistas a necessidade de reuniões para avaliações, trocas de
idéias e experiências entre o gerente administrador e o contador, para que os dois cheguem a
urn mesmo consenso, falando a mesma lingua, quanto à importância de se utilizar à
contabilidade na gestão, servindo como auxilio na tomada de decisão.
E de suma importância que haja à integração entre contador e microempresa.
conseqüentemente levando entrosamento das informações contábeis com

o processo

decisório, pois à medida que as organizações são revestidas de informações claras, concisas e
seguras, elas resistem e sobrevivem mais tempo ao difícil mercado competitivo.
Fica claro que muitas das pequenas e médias empresas, por não conhecerem a
utilidade e importância de ter contabilidade organizada, procuram profissionais que prestam
serviços apenas de cálculo de impostos e obrigações acessórias, não exigindo algo a mais que
sirva de orientação para o desenvolvimento de suas atividades.
0 que ficou constatado, após analise dos dados coletados, que o escritório contábil
oferece apenas os serviços básicos de contabilidade que são o serviço na Area pessoal, fiscal e
contábil, e que falta ser desenvolvido um trabalho junto à microempresa de divulgação e
implantação mais ativamente da contabilidade para fins gerenciais.
HA também falta de esclarecimentos por parte dos administradores das empresas e
por parte dos próprios profissionais de contabilidade, sobre a utilidade da contabilidade como
instrumento de gestão e controle. Os administradores das pequenas empresas desconhecem a
utilidade da Contabilidade para fins gerenciais e, por isso, grande parte das pequenas e médias
empresas não possui contabilidade.
Falta ao empresário a visão de que a contabilidade é o investimento na
preservação do patrimônio e das informações gerenciais.
E que o grau de utilização das informações contábeis, pela microempresa, ainda é
limitado.

4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Este trabalho teve como objetivo verificar quais as informações contábeis que
urna empresa comercial pode utilizar para dar suporte ao seu processo decisório.
A resolução da problemática do presente estudo, que era demonstrar a importância
da utilização das informações contábeis no auxilio A tomada de decisão e gestão de uma
microempresa comercial, foi alcançada através da revisão que contextualizou a importância
de se transformar dados contábeis em informação gerencial, através da geração de seus
relatórios enriquecendo e melhorando a gestão empresarial.
0 objetivo geral e os objetivos específicos foram alcançados perante a
fundamentação teórica que deu base a este trabalho, apontando os principais conceitos de
microempresa, sistema tributário e outros fatores da mesma, Também foram abordados
conceitos de Contabilidade Financeira e Gerencial, destacando-se a relevância de seus
relatórios e a importância de se analisar as demonstrações contábeis.
Caracterizou-se informação contábil, o ambiente que ela está inserida, seus
subsistemas, características

e qualidades, seus pressupostos básicos, fundamentos e

abrangência. Também como ela pode auxiliar os administradores corn seus relatórios
gerenciais.
Constatou-se a importância da figura do contador que tem a missão de levar até o
gestor, ou empresário, informações ateis e relevantes para empresa, através de uma linguagem
simples e de fácil entendimento.
Foram identificadas também algumas informações contábeis que podem ser de
grande valia para as empresas, como: fluxo de caixa, controle de estoques, indicadores de
desempenho, margem de contribuição e também os relatórios legais.
Percebeu-se que a gestão financeira é uma das preocupações criticas de todo
pequeno e médio empresário, entretanto, poucos deles possuem conhecimento necessário para
bem administrar suas finanças e espera do contador algum auxilio.
Em relação ao estudo de caso que foi desenvolvido, percebe-se que hd
necessidade, por parte do administrador, adquirir mais informações, cabendo, porem. ao
contador, demonstrar a utilidade da contabilidade para fins gerenciais.
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Verificou-se também a falta de autovalorização do profissional da contabilidade,
que não consegue transmitir as seus clientes, a importância do seu produto, além de não

investir em si próprio, no aperfeiçoamento continuo e na agregação de mais valores ao serviço
prestado.
Com relação aos trabalhos futuros a serem desenvolvidos na microempresa
analisada, sugere-se o desenvolvimento de um trabalho com acompanhamento continuo do
escritório contábil, cuja finalidade será fortalecer a eficácia na sua gestão, através de
assessoria e consultoria contábil.
Por este estudo ter sido desenvolvido em uma única empresa do ramo de revenda
de produtos para materiais de construção, recomenda-se que seja aplicada esta pesquisa em
outros ramos de atividade, principalmente em empresas de pequeno e médio porte que não
utilizam as informações contábeis na sua gestão.
Conclui-se desta forma a necessidade de que sejam desenvolvidos maiores
estudos sobre o assunto, devido a sua relevância, possibilitando assim, através do
conhecimento das informações coletadas, planejar e incentivar a utilização da contabilidade
como ferramenta de gestão empresarial participando do processo decisório das pequenas e
médias empresas, obtendo maiores lucros levando ao sucesso e prosperando os negócios.
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APÊNDICE

APÊNDICE A - Entrevista com gerente administrador da microempresa
1) Você mesmo gerencia os negócios da microempresa?
Sim.

2) A empresa possui algum tipo de planejamento estratégico que aplica na empresa?
Sim.

3) Quem define a elaboração deste planejamento?
0 gerente administrador.

4) Quem executa este planejamento?
Colaboradores internos
Vendedores externos

5) Quais seriam os pontos fortes da empresa?
Atendimento, logística, credibilidade, parceria, comprometimento, diversidade e
qualidade dos produtos, flexibilidade na negociação.

6) Quais seriam os pontos fracos da empresa?
Marketing, administração centralizada , a falta de um pouco mais de tecnologia e
controle financeiro.

7) 0 administrador já levou ao conhecimento do contador o planejamento estratégico de sua
empresa?
Não.

8) Atualmente, como as decisões são tornadas?
Através do gerente administrador.

9) Em sua opinião, qual a finalidade da Contabilidade na sua empresa?
Apenas para atender o fisco.
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10) A relação contabilidade versus microem presa é satisfatória em sua opinião?
Sim.
11) 0 contador e o administrador se refinem para discutirem assuntos pertinentes
administração da empresa?
Não.
12) Os relatórios apresentados pela Contabilidade tem a sua atenção e utilidade?

13) As informações contábeis participam do processo decisório?
Não.
14) De quais informações o administrador necessita para fundamentar suas principais
decisões?
Custos, situação econômica e financeira da empresa, onde investir e como.
15) Existe alguma informação (ou relatório) que hoje não esta disponível e que é de
fundamental importância para atingir os objetivos da empresa?
Sim, como balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício e fluxo de
caixa.
16) Como o administrador gostaria que essas informações chegassem ao seu Conhecimento?
Através de relatórios com linguagem simples e fácil de ser entendido.
17) Como a Contabilidade poderia melhor auxiliar na gestão de sua empresa?
Fornecendo informações úteis e rápidas.
18) Quais os objetivos sua organização pretende alcançar nos próximos anos?
Aumento das vendas, diminuição de custos, aumento do mix dos produtos, frota
transporte, quadro de funcionários e desenvolvimento no mercado.
19) 0 que está se fazendo para alcançá-los?

Treinamento e capacitação de pessoal.
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20) Atualmente, existe algo que impeça a realização dos objetivos da sua organização?
Sim, como tributação e custo alto de operação.
21)Como os problemas são identificados e como são resolvidos?
São resolvidos in Loco através de conversas e negociação.
22) Que análises você gostaria de executar?
Quais produtos efetuar promoções ou comprar mais ou menos, bem corno diminuir os
custos

e investimentos.

23 Os relatórios utilizados atualmente na empresa suprem as necessidades por informações
gerenciais?
Sim, parcialmente.
24) Que outras informações você gostaria de ter para fortificar o processo decisório de sua
organização?
Qualquer informação que vem agregar valor no processo de desenvolvimento das
nossas atividades comerciais.

APÊNDICE B - Entrevista com o contador da organização conti bil

1) Quais os serviços são prestados as PMEs pelo Escritório Contábil?
Os produtos oferecidos por uma empresa contábil podem se agrupar de acordo com o
seu foco de ação, dividindo-se, basicamente em três grandes grupos: Pessoal . Fiscal e
Contábil.

2) Quais os serviços oferecidos na Area Pessoal?
Admissões
Folha de pagamento
Encargos sociais
Homologação no MTPS e/ou no Sindicato
Férias de Pessoal
Emissão de folha de 13° salário respectiva folha de adiantamento
Rescisões de contrato de trabalho
RATS
DIRF
PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)
3) Quais os serviços oferecidos na Area Fiscal?
Conciliação dos livros fiscais
Emissão de guias de recolhimento de impostos e contribuições
Assessoria tributária
Elaboração da declaração de imposto de renda
4) Quais serviços são oferecidos na Area Contábil?
Classificação, escrituração e conciliação contábil.
Assessoria e assistência contábil
Diário e Razão
5) Qual assessoria e gerenciamento contábil o escritório de contabilidade fornece a
microempresa?
Assessora, informa e esclarece nos casos de necessidades.
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6) Os serviços oferecidos são executados por meio de contrato assinado?
Sim.
7) Você acha que as Micro, Pequenas e Médias Empresas (PMEs) deveriam fazer
Contabilidade?
Sim.
7) Você usa as informações da contabilidade de sua organizaca) para planejamento das
atividades da microempresa?
Não.
8) Você mantém a Contabilidade de seu cliente em dia?
Sim.
9) Você orienta seus clientes ou a Microempresa sobre a importancia de se ter uma
Contabilidade para planejamento, controle e segurança da empresa?
Sim.
10) Você informa ou oferece A Microempresa meios de diminuir sua tributação?
Sim.
11) A relação contador versus empresa é satisfatória em sua opinião?
Sim.
12) 0 contador e o administrador se reúnem para discutir assuntos pertinentes A administração
da empresa?
Não.
13) HA quanto tempo presta serviços para Microempresa?
18 anos
14) Quais os pontos altos e fortes da sua organização contábil?
Honestidade

60

Confiança
Credibilidade
Estrutura fisica
15) Qual a reputação dos serviços da sua organização contábil perante aos seus clientes?
Satisfatória
16) Qual a cultura essencial da sua empresa?
Valorização do cliente
Serviço confidvel
Bom atendimento

