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BENEFÍCIOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL ENQUANTO INSTRUMENTO 

DE APOIO PARA A GESTÃO E TOMADA DE DECISÃO 

 

RESUMO 

No cenário em que uma empresa opta pelo um gerenciamento maior ou que estejam em faze 

de expansão necessita  da contabilidade gerencia para gerir os relatórios precisos e fundadas 

no financeiro que seja consistente e validas apara um estudo mais aprofundado sobre a saúde 

financeira da entidade e diminuindo possíveis gastos de seta forma desnecessários e custosos 

a entidade, também os benefícios no qual a contabilidade pode gerar referente aos seus lucros 

que podem ter uma margem aumentada reduzindo os custos pelos demonstrativos da 

contabilidade e também tendo um controle maior da empresa fazendo assim um melhor 

funcionamento da produção e gerenciamento financeiro dentro das empresas, sendo tudo isso 

seguido pelos conceitos e profissionais da área contábil sem distorções e honestidade nos 

demonstrativos e analises contábeis, seguindo normas e princípios o profissional da área 

contábil terá um resultado mais significativo e relevante para tomada de decisões dentro do 

ambiente profissional fazendo assim os diretores e donos analisar e executar a melhor decisão 

cabível no momento e hora certa.  

 

Palavras-Chaves: Contabilidade Gerencial. Tomada de Decisão.  Demonstração Contábeis.  



  

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

         Nesse estudo tem como objetivo explicar a importância dos Benefícios da 

contabilidade gerencial enquanto instrumento de apoio para a gestão e tomada de decisão 

dentro das empresas e quais demonstrativos que compõem essa ferramenta de gestão para os 

líderes e sócios dentro das entidades e assim tomar a melhor decisão dentro do cenário e ramo 

em que a empresa atua, sendo prestadora de serviços ou no ramo comercial e até mesmo no 

meio de fabricação de produtos para serem comercializados.  

        Na Contabilidade gerencial trabalha com demonstrativos contábeis fundamentais 

e essenciais como, o controle da liquidez, rentabilidade, custo de capital, balanço simples e 

indicadores de endividamento. É com base nesses indicadores que a contabilidade gerencial se 

forma fundamental para a gestão de empresas, sem essas ferramentas é quase impossível ter 

uma visão da saúde financeira da entidade.  

        Com base nos indicadores essa ferramenta na contabilidade gerencial é muito 

importante para a gestão em todas as áreas da empresa que aplicando de maneira correta vai 

se tornar um grande aliado nos planos estratégicos e do dia a dia da empresa, esse indicador 

pode também evitar falhas do financeiro com base nos valores trabalhados e mostrados para o 

gerenciamento contábil, dessa forma as empresas de médio e grande porte poderão enxergar 

onde elas precisam melhorar no seu dia daí. 

      No Ambiente Empresarial cada vez mais são utilizadas as ferramentas contábeis 

para a gestão, as empresas que dominarem essas ferramentas certamente estarão à frente de 

suas demais concorrentes e tornado assim mais competitivas no mercado, pode ser usada 

também para progressão gerencial e de investimentos futuros e o quanto isso pode impactar 

na atualidade da empresa também ampliando suas participações no mercado.   

 Com base na contabilidade gerencial é possível também administrar as operações e 

fabricação com a redução dos custos das mercadorias que são produzidas nas indústrias e 

fabricas, dessa forma os preços será, mais competitivos e mais rentáveis a empresas, sendo 



  

 

assim aumentando sua percentagem e a sua esfera de influência no ramo de mercado que a 

empresa atua quanto prestadoras de serviços quanto indústrias de médio e grande porte.  

Além dos demonstrativos da contabilidade gerencial, do conceito de cada informação 

contábil gerada pelo profissional contábil a também os benefícios que podem ajudar e tomar 

decisões conforme os relatórios apresentados sob determinado período da demonstração 

gerada pela empresa, assim então aumentando sua eficácia na produção de bens e serviços 

gerados, a previsão referente aos relatórios financeiros e os desperdícios gerados e assim 

consequentemente aumentado sua margem de lucro. 

Essa pesquisa científica foi desenvolvida fazendo uso da metodologia de revisão 

bibliográfica de literatura. Foram realizadas pesquisas em livros, sites com rigor científico e 

artigos publicados, nos últimos 25 anos. 

 

2 FERRAMENTAS USADAS NA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

2.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 

A Liquidez Imediata representa, basicamente de quanto dinheiro 

podemos dispor imediatamente para a liquidar as dívidas de curto 

prazo. Não tem muito sentido de rigorismo, pois compara um item 

imediatamente disponível com outro que se tem um aging, isto é, tem 

vários vencimentos, nos próximos 360 dias. Seria mais adequado se 

relacionássemos o disponível com o valor atual do passivo do passivo 

corrente, utilizando uma taxa de desconto para trazer para os 

vencimentos futuros. (Ludicibus, 2019, p. 80). 

Dessa forma usando o demonstrativo de Liquidez Imediata tem como objetivo facilitar 

os gastos de dívidas e até quantas dívidas a empresa pode arcar de acordo com essa análise 

desse demonstrativo.    

De acordo com Ludicibus (2013, p.80 e 81) “A Liquidez Corrente O 

Mais popular dos quocientes relaciona reais prontamente disponíveis e 

rapidamente realizáveis com dívidas de curto prazo. Isto é de quantos 



  

 

reais dispomos no curto prazo, para pagar cada real de dívida de curto 

prazo”.  

Ou seja, a diferença da Liquidez Corrente para a Liquidez Líquida é que a Liquidez 

Corrente mostra o que a empresa tem disponível para o pagamento das dívidas, já a Liquidez 

Imediata o quanto que a empresa pode pagar com dinheiro que ela tem naquele exato período 

momento.  

De acordo com Ludicibus (2013, p. 81) “A Liquidez Geral Pretende 

Retratar a saúde financeira de longo prazo do empreendimento, os 

prazos de liquidação do ativo e de pagamento do passivo podem ser 

bastante diferenciados, de forma que somente o cálculo do valor atual 

melhoraria a qualidade dos dados.” 

Este Índice Liquidez Geral tem como principal utilidade medir a capacidade da 

empresa de arcar com suas obrigações no curto prazo, dessa forma refletir a saúde do caixa. 

O quociente de Liquidez Seca é o mais significativo, num bom 

número de casos, da posição da liquidez da empresa, contanto que os 

prazos médios de contas a receber e a pagar sejam assemelhados. 

Eliminando os estoques do numerador, estamos anulando um fator de 

incerteza, isto é, somente consideramos os recursos disponíveis para 

fazer face às exigências correntes como: Dinheiro, caixa em banco e 

contas a receber de curto prazo.  (Ludicibus, 2013, p. 81).  

Com esse índice de Liquidez seca tem como objetivo principal diminuir ou extinguir 

rapidamente o ativo circulante da empresa, dessa forma tem como enxergar a situação da 

empresa em comparação a despesas que tem no curto prazo.  

 

2.2 ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL   

Assim foi mencionado que “O objetivo da análise horizontal é 

avaliar a evolução dos vários itens das demonstrações financeiras em 

séries temporais, ou seja, em intervalos sequenciais de tempo, E uma 

vez que você tenha padronizado as demonstrações financeiras, a 

análise horizontal é facilmente feita”. (Sousa Silva, 2016, p. 67). 



  

 

Esse demonstrativo de análise horizontal serve para os gestores verificarem 

principalmente os gastos, receitas e os recebíveis de curto e longo prazo, assim decidem o que 

querem dar mais atenção através desse demonstrativo e trabalhar em cima daquilo que 

determinaram melhor para o desenvolvimento e saúde financeira da empresa.   

O objetivo da análise vertical é dar uma ideia da representatividade e 

importância de um determinado item ou subgrupo, tomando o total ou 

subtotal como base. A análise vertical complementa a análise 

horizontal e permite que se observem alterações na estrutura das 

demonstrações financeiras. (Sousa Silva, 2016, p. 69)  

Dessa forma utilizando a análise vertical tem como verificar as movimentações de 

receitas e despesas do mesmo período e assim o gestor consegue enxergar por exemplo, se o 

faturamento da empresa é compatível com os gastos daquele mesmo período. 

 

2.3 INDICADORES DE RENTABILIDADE  

De acordo com Padoveze, (2000, p. 158) “Pode se obter diversas 

relações de análise de lucratividade e rentabilidade, objetivando aferir 

o comportamento da empresa junto ao setor, e mesmo o 

comportamento frente a alternativas variadas de investimento”.  

Dessa forma com a análise de rentabilidade tem como verificar a capacidade de a 

empresa gerar retorno, esses indicadores de rentabilidade não só analisam o lucro, mas 

também a rentabilidade pode ser usada em relação aos ativos, investimento financeiro ou 

também no patrimônio líquido. Assim o gestor tem uma visão quase geral das principais 

atividades econômica da empresa. 

 

2.4 CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA 

Os Custo de mão-de-obra direta compreendem os lançamentos de 

custos de mão-de-obra que são facilmente vinculáveis a uma ordem 

especifica. Os lançamentos de custo de mão-de-obra que não podem 

ser facilmente vinculados a alguma ordem são tratados como parte dos 

custos gerais de produção. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 74) 

 



  

 

O Custo de Mão-de-obra direta são aquele funcionário ou prestadores de serviços 

que estão ligada de forma direta na produção de bens ou serviços prestados pela entidade de 

pessoa jurídica, o custo de mão-de-obra direta são valores destinados aos pagamentos dos 

funcionários ligados a produção direta da produção que são responsáveis pelo que a empresa 

faz.  

 

2.5 CUSTEIO VARIAVEL  

 No método de custeio variável, somente os custos de produção que 

variam com o volume é que estão tratados como custos de produtos. 

Isto normalmente inclui matéria-prima direta, mão de obra direta e a 

parcela variável dos custos gerais de produção. Os custos gerais fixos 

de produção não são tratados como custos de produtos, por estes 

métodos. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 228) 

O Custeio Variável é uma ferramenta que considera como custo de produção somente 

as despesas variáveis que forma apurada em um determinado período e ter uma base para 

analises futuras não precisas por conta dos preços dos produtos que pedem variar de acordo 

com o período, mas pode ter uma base do que pode se esperar sobre os custos de 

determinados produtos e serviços prestados sobre o fornecedor dos mesmos.  

 

2.6 CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

O Custeio por absorção trata todos os custos de produção como 

custo de produção, independentemente de serem variáveis ou fixo. O 

custo de uma unidade de um produto, no método de custeio por 

absorção, consiste em matéria-prima direta, mão-de-obra direta e 

custo gerais de produção tanto uma parte variável quanto fixa. 

Portanto, o custeio por absorção aloca uma parte do custo geral fixo 

de produção a cada unidade do produto, juntamente com os custos de 

produção nos custos de produtos, é também chamado com frequência 

de custeio total. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 228 e 229) 

 

 



  

 

 O Custeio por absorção ou como é chamado custeio total tem como objetivo 

considerar todos os custos como, Custo variável, Custo fixo, custo indiretos, custo diretos. 

Existem alguns critérios para o rateio do custo entre os produtos, como o volume de produção 

podendo ser levado em consideração e também o tempo dedicado e investido para cada 

produto ou a te mesmo a quantidade de custo variável dos produtos e serviços prestados.   

 

2.7 SISTEMA DE CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADE ABC  

A iniciativa de implantar o custeio baseado em atividades deve contar 

com o apoio firme da alta administração. O desenvolvimento e a 

implantação de um sistema ABC devem ser responsabilidades de uma 

equipe multifuncional, e não do departamento de contabilidade. A 

equipe deve incluir representantes de cada área que usara os dados 

gerados pelo sistema ABC. Normalmente, isto incluirá, e da alta 

administração, além de pessoal da contabilidade com o treinamento 

técnico apropriado, um consultor externo especialista em custeio 

baseado em atividades pode assessorar a equipe. Os dados do sistema 

ABC devem ser vinculados ao modo pelo qual as pessoas são 

avaliadas e remuneradas. Isto garante que o sistema não será ignorado. 

(Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 261) 

 

O Sistema de Custeio ABC vem do Inglês Activity Based Costing, ou seja, um custeio 

em atividades, é uma ferramenta aplicada em diversos negócios e prestadoras de serviços, 

dessa forma ajudam os gestores entenderem e a definirem os valores sobre cada produto gasto 

na produção, fabricação ou sobre os serviços prestados. Dessa forma esse custeio tem por 

objetivo atribuir o preço final do produto até a sua comercialização. 

 

2.8 BALANÇO 

O balanço, ou demonstrativo de posição financeira, de uma empresa 

industrial e semelhante ao de uma empresa comercial. Entretanto, as 

contas de estoque são diferentes nos dois tipos de empresa. Uma 

empresa comercial possui uma única classe de estoques-mercadorias 



  

 

compradas de fornecedores, aguardando sua revenda a clientes. Em 

contraste, as empresas industriais possuem três classes de estoques - 

matéria-prima, produção em andamento, e produtos acabados. A 

matérias-primas são materiais utilizados para fazer um produto. A 

produção em andamento envolve unidade de produto apenas 

parcialmente concluídas e que exigem processamento adicional para 

ficarem prontas para venda a um cliente. Os produtos acabados são 

unidades de produto que já foram completadas, mas ainda não foram 

vendidas a clientes. O valor total do estoque é geralmente 

Decomposto nessas três classes de estoques, numa nota explicativa 

das demonstrações financeiras. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 32) 

O Balanço tem como objetivo demonstrar os demonstrativos e posição contábil e 

financeira de uma empresa, no balanço terá de forma totalizadas todas as contas do passivo e 

do ativo, com isso demonstrara se a empresa teve lucro ou prejuízo no período das analises, 

além do balanço demonstrar as contas e também mostrar se a empresa teve lucro ou prejuízo 

tem como também ter uma visão de forma geral referente aos passivos se tem um valor 

elevado ou se está de forma esperada pela entidade e analisar as despesas no balaço. 

 

2.9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO  

Demonstrativo de resultado do exercício (DRE), apresentara de forma mais detalhadas 

as despesas e os custos dos produtos vendidos, no demonstrativo do resultado do exercício 

(DRE) geralmente são mais vista pelos gestores e mais usadas também para apresentações por 

conta de ser um demonstrativo prático e mais detalhado do que o balanço e também tem 

informações mais objetivas que são fundamental e que interessa os, diretores e gestores que é 

o faturamento bruto e o faturamento líquido do período apresentado e gerado pelo profissional 

da área contábil. Com uma visão mais sintetizada e formal dos indicadores contábeis e 

financeiro da empresa o Demonstrativo do resultado de Exercício mostra de forma 

transparente se no qual período for apresentado se teve prejuízo ou lucro e demonstra o que 

mais impacto para o resultado do período apresentado o demonstrativo.     

 

 



  

 

3 FUNDAMENTO DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

3.1 CONTABILIDADE GERENCIAL  

De acordo com Padoveze, (200, p. 31), ”A Contabilidade gerencial é 

relacionada com o fornecimento de informações para os gestores – 

isto é, aqueles que estão dentro da organização e que são responsáveis 

pela direção e controle de suas operações”. 

Com as informações necessárias que forem apresentadas aos gestores vão analisar os 

indicadores e demonstrativos na contabilidade gerencial, e ver onde a empresa está mais 

problemática e assim tentar resolver em cima dos relatórios que foram fornecidos. 

 

3.2 FUNÇÕES DA CONTA BILIDADE   

 De acordo com Maria (2012, p.19) “As principais funções da 

contabilidade são: Registrar, organizar, demostrar, analisar e 

acompanhar as modificações do patrimônio, em virtude da atividade 

econômica ou social, que a empresa exerce no contexto econômico”.  

Com essas funções da contabilidade acaba se tornando uma forma de ter o controle 

gerencial de uma organização e facilitando o gerenciamento de uma organização de médio e 

grande porte como as empresas de sociedade anônimas (s/a) ou indústria, mas que não tem 

capital aberto porém tem uma proporção significativa no mercado. As funções contábeis 

podem parecer simples, mas ao mesmo tempo são complexas por exigir entendimento de um 

profissional da área contábil, é fundamental entender também em qual ramo a empresa atua, 

dessa forma o entendimento dos produtos ou serviços fornecidos são mais precisos e assim 

fazer um estudo mais aprofundado se precisar fazer algum tipo de corte de custo do produto 

ou serviços prestados, fazendo a assim um gerenciamento mais funcional e vantajoso. 

 

3.2 USUÁRIOS DA CONTABILIDADE  

Os usuários da contabilidade tanto podem ser internos quanto externos, 

demais possuem interesses diversificados. Por essa razão, as 

informações geradas pela entidade devem ser amplas e fidedignas, 

sendo, no mínimo, suficientes para a avaliação da sua situação 

patrimonial e das mutações sofridas pelo seu patrimônio, permitido a 



  

 

realização de inferências sobre o seu futuro. Os usuários internos 

incluem os administradores de todos os níveis, que usualmente se 

valem de informações mais aprofundadas e específica da entidade, 

notadamente aquelas relativas o seu ciclo operacional. Por outro lado, 

os usuários esternos concentram suas atenções, de forma geral, em 

aspectos mais genéricos, expressos nas demonstrações contábeis. 

(Maria, 2012, p. 19 e 20). 

Os usuários podem ser de outras áreas administrativas porem o relatório contábil tem 

que ser consistente e amplas que seja no mínimo o suficiente para a análise do seu próprio 

patrimônio e das modificações dentro da organização, mas quem assinara o balanço será 

sempre um profissional com o CRC ativo, dessa forma o profissional da área contábil 

analisara os relatórios gerados pelos administradores e assim analisar se o balanço esta 

consistente e fidedignas assim tendo uma avaliação mínima da situação patrimonial. 

 

3.3 FUNÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL  

A Contabilidade Gerencial se preocupa com o fornecimento de 

informações aos administradores, ou seja, a indivíduos no interior de 

uma organização, que dirigem e controlam suas operações. Em 

contraste, a contabilidade financeira preocupa-se com o fornecimento 

de informações a acionistas, credores e outros agentes situados fora da 

organização. A contabilidade gerencial fornece os dados essenciais 

para que pessoas que estejam fora da empresa possam avaliar o seu 

desempenho financeiro passado. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 4). 

Com base nas informações que é gerada da contabilidade gerencial que mostra o seu 

desempenho do passado que servem para que pessoas e interessados no negócio que estejam 

fora da empresa possam ver de maneira clara o funcionamento da entidade com base nos 

demonstrativos contábeis, dessa forma quem está de fora pode ter uma análise mais 

aprofundada dos acontecimentos financeiros dentro da empresa e ver ser a empresa tem uma 

saúde financeira saudável, Mas a contabilidade gerencial vai mais além do que apenas mostrar 

os demonstrativos para pessoas interessadas ela também serve para investidores e acionistas 

se caso for uma empresa de capital aberto, dessa forma com base no balanço do período 



  

 

fechado a empresa pode ter uma alta na bolça ou uma queda, isso vai depender do que as 

análises contábeis irão mostrar no balanço. 

 

3.4 RELATÓRIO GERENCIAL 

Os contadores gerenciais elaboram uma série de relatórios. Alguns 

deles dão ênfase ao desempenho de administradores ou unidades de 

negócio comparando resultados efetivos a planos e padrão. Alguns 

outros relatórios fornecem informações oportunas e frequentes a 

respeito de indicadores fundamentais, tais como número de pedidos 

recebidos, número de pedido a atender, utilização de capacidade 

produtiva vendas. Outros relatórios analíticos são preparados na 

medida da necessidade e com o fim de estudar problemas específicos, 

tal como ima queda da rentabilidade de estudar problemas específicos, 

tal como uma queda da rentabilidade de uma linha de produtos. Outros, 

ainda, analisam o andamento de uma situação ou oportunidade de 

negócio. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 4) 

Através dos relatórios gerenciais tais como a da rentabilidade, capacidade produtiva de 

vendas e outros relatórios analíticos, ajudam a ter mais precisão na hora da tomada de decisão 

dentro de uma pequena ou grande empresa, com esses relatórios já é possível ter uma base de 

como a empresa anda com a sua saúde financeira e seu poder de produtividade no mercado no 

geral, esse indicadores são focados na comercialização e produção da entidade por conta das 

suas analise de linha de frente como a produção e a comercialização e também dos pedidos e 

etc..., Por se tratar do coração da entidade que é a comercialização esses índices podem ser 

simples porem de muita importância por atuar diretamente na operação de comercialização e 

produção de uma empresa.   

 

3.5 A CONTABILIDADE FINACEIRA E A CONTABILIDADE GERENCIAL  

Em contraste, a contabilidade financeira está voltada para a produção 

de um conjunto limitado de demonstrações financeiras anuais e 

trimestre exigidas, de acordo com princípios de contabilidade aceitos 

(GAAP). Como se preocupa com a atividade dos administradores, 



  

 

qual quer estudo da contabilidade gerencial deve ser precedido por 

alguma discussão do que fazem os administradores, das informações 

demandas pelos administradores, e do ambiente empresarial em 

termos gerais. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 4) 

Existem a dois relatórios a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira, A 

Contabilidade gerencial utiliza as informações financeiras para projetar e analisar um 

orçamento no futuro, também a Contabilidade gerencial é uma área que os profissionais da 

contabilidade trabalham de forma mais colaborativa e em conjunto na gestão empresarial, 

utilizando os dados financeiro para gerar relatórios que ajudam a auxiliam no processo de 

tomada de decisão. Já a contabilidade financeira é realizada dentro da entidade, e também a 

saúde das finanças de uma empresa, principalmente com relatórios contábil como o balanço 

patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e também do demonstrativo de fluxo de 

caixa.  

 

3.6 PRINCIPIOS CONTABEIS  

As demonstrações financeiras elaboradas para apresentação a usuário 

externo devem ser montadas de acordo com princípios contábeis 

(GAAP). Os usuários externos precisam ter alguma garantia de que os 

relatórios foram elaborados em consonância com algum conjunto 

comum de regras. Estas regras comuns ampliam a comparabilidade e 

ajudam a reduzir a possibilidade de frente e distorção, mas não levam 

necessariamente ao tipo de relatório que seria mais útil na tomada 

interna de decisões. Ou seja, os princípios contábeis aceitos exigem 

que os terrenos sejam apresentados por seus custos históricos nos 

relatórios financeiro externos. Entre tanto, se a administração estiver 

examinando a possibilidade de mudar uma loja ou filial de local e 

vender o terreno atualmente ocupado pela loja, a administração 

gostaria de conhecer o valor corrente de mercado do terreno uma in 

formação vital ignorada pelos princípios contábeis aceitos. (Garrison 

Noreen Brewer, 2007, p. 7) 

 



  

 

A Contabilidade gerencial não é cercada pelos princípios da contabilidade, os 

profissionais e administradores que trabalham no gerenciamento contábil criam e padroniza 

suas próprias regras referente ao conteúdo apresentado e da maneira dos relatórios internos da 

empresa, dessa forma os administradores e profissionais da área contábil aplicara os 

demonstrativos contábeis e elabora esses relatórios conforme a necessidade e o objetivo 

estratégico da empresa não se limitando nesse caso os princípios contábeis pois se trata de um 

relatório para um visão de gestores  e atender os mesmo, ou seja esse mesmo relatório 

formados pelos profissionais que elaboraram na tomada dede decisão dentro de uma empresa 

não será para atender o FISCO pois se trata de uma informação interna no ambiente 

empresarial. 

 

3.7 CONDUTA DOS CONTADORES 

Os Padrões possuem duas partes. As primeiras partes contêm 

diretrizes gerais de comportamento ético. Em síntese, um praticante da 

contabilidade gerencial possui responsabilidade ética em quatro áreas: 

primeiro, mantendo um alto nível de competência profissional; em 

segundo lugar, tratando assunto delicados de maneira confidencial; em 

terceiro, agindo com integridade pessoal: e quanto, sendo objetivo em 

todos os seus relatórios. A segunda parte dos padrões especifica o que 

deve ser feito quando um indivíduo encontra evidências de conduta 

imprópria. Os padrões de ética fornecem conselhos coerentes e 

práticos para os contadores gerencial e os administradores. A maioria 

das regras contidas nos padrões de ética é motivada por uma 

consideração de ordem bastante prática – se tais regras não fossem 

cumpridas nas empresas, então a economia e todos serão prejudicados.  

(Garrison Noreen Brewer, 2007, p. 17) 

A contabilidade é cercada por diversas normas, princípios, regras e até mesmo as 

condutas, pois elas que definem a regra no qual deve ser seguido à risca pois são informações 

que serão exposta pelo governo e também o profissionalismo do contador está em constante 

provação por conta de lidar com uma ferramenta que pode ser usada para o bem quanto o mal, 

caiba ao contador escolher o lado no qual deseja atuar, mas também terá consequências 



  

 

dependendo da decisão primaria do contador quanto isso refletirá quanto para o bem  ou para 

o mal do profissional que atua na entidade no qual exerce sua profissão. Um profissional da 

área contábil deve se seguir princípios que refletirão no seu futuro, todos os princípios são 

fundamentais para uma boa execução do trabalho na entidade ou escritório no qual o 

profissional da área da contabilidade presta seus serviços e consultoria, mas tem dois 

princípios que são fundamentais para um início de um bom desempenho no seu dia a dia 

profissional, são eles o princípio da ética que por objetivo que o contador preste informações 

consistente, que o profissional seja honesto quanto dentro da entidade quanto para o órgão 

fiscalizado o FISCO, e também que o conflito de interesses ou influencia indevida de outros 

afetem o julgamento profissional ou de negócios no qual o profissional atua.  

 

4 A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL COMO 

INSTRUMRNTO DE GESTÃO 

 

 

4.1 RELATÓRIOS GERENCIAIS AUXILIANDO PARA UMA GESTÃO 

QUALIFICADA 

Para uma Gestão mais qualificada precisa de simplificadores para que todos que olhem 

possam entender e não ficar de fora do que está se tratando os relatórios contábeis. 

Conforme Padoveze, (2000, p. 43). “Como refinamento dos sistemas 

de apoio à gestão, existem sistemas específicos desenhados para um 

auxílio direto a questão das decisões gerenciais”, com isso a 

contabilidade gerencial tem sistemas de suporte a decisão que auxilia 

e facilita de forma amigável os relatórios gerenciais que são eles DSS 

(Decision support systems) e o EIS (Executive Information System), 

O DSS são uma classe especifica de sistemas de informações 

computadorizadas que auxiliam nas atividades de tomada de decisão, 

Já o EIS Utiliza dados de alto nível, modelos analíticos e software 

amigável para a tomada de decisões. É um sistema de rastreamento 

automatizado e estrutura que opera continuamente para manter tudo 

gerenciado.  



  

 

 

4.2 PLANEJAMENTO   

A primeira etapa do planejamento é identificar alternativas, e depois 

selecionar aquela que melhor atende aos objetivos da organização. O 

objetivo básico da Good Vibrations é gerar lucro para os proprietários 

da empresa, por meio da prestação de serviços de qualidade superior a 

preço competitivos em tantos mercados quanto possível. Para a 

consecução desses objetivos, a cada ano a alta administração examina 

cuidadosamente uma gama de opções, ou alternativas, de expansão em 

novos mercados em termos geográficos. (Garrison Noreen Brewer, 

2007, p. 4) 

Com um planejamento bem elaborado e solido as organizações tem uma porcentagem 

maior de conseguir fazer prospera o meio de negócio em qual a empresa está e assim até 

mesmo migra com filias em estados e até mesmo em outros países, Além de expandir e ter 

mais lucro dentro das empresas com o planejamento conseguirá também concorrer com os 

preços se tornando assim mais competitivo no mercado sem abalar a margem de lucro da 

empresa somente reduzindo os custos e mantendo a assim a margem de lucro referente a 

mercadorias, produtos e também os serviços prestados se for uma prestadora.  

 

4.3 FABRICAR E COMPRAR  

Com forme Ludicibus (2013, p. 256) “Esse tipo de decisão 

frequentemente desafia a gerência. A necessidade de tomar uma 

decisão entre as duas alternativas pode surgir em vários pontos do 

processo operacional. Mais frequentemente, todavia, refere-se às 

alternativas de fabricar ou adquirir partes componentes do produto 

principal que a empresa produz”.   

Em muitas das empresas e principalmente as fabricas tenta ao máximo minimizar os 

seus custos no valor das mercadorias vendidas e fornecidas pelas entidades empresariais, 

quando uma entidade empresarial toma a decisão de fabricar um produto ao invés de comprá-

los tem de ser analisar se os custos vão compensar aquela escolha e se a mão de obra no 

mercado é fácil de ser encontra profissionais ou máquinas na produção. Quando em empresa 



  

 

tem a capacidade de produzir seus próprios produtos ela também pode modificar a origem 

daquele produto fabricado e assim expandindo o seu leque de comercialização e variedade nos 

seus estoques para a venda e com o preço mais competitivos comparados a sua concorrência 

que não fabrica e só compram já dos seus fornecedores pronta e sem variedade. Se caso a 

empresa optar pelas compras ao invés de fabricar deverá levar em conta também se os preços 

que forme comercializados pelos seus fornecedores são apropriados no mercado no qual a 

empresa atua. Algumas empresas optam pela compra de produtos importado em grandes 

quantidades se tornando assim um preço bem mais atrativo e competitivo pelo seu custo mais 

baixo se fosse fabricado internamente pela empresa ou empresas equiparadas a indústrias. 

Ambas a possibilidade tem que ser analisada de forma mais cuidadosas pois isso irá variar 

com forme o mercado no qual a empresa atua e analisar se o custo irá de correr conforme o 

esperado pelos gestores. 

 

4.4 DESEMPENHO E CONTROLE   

No Desempenho de sua função de sua função de controle, os 

administradores procuram garantir que o planejamento esteja sendo 

seguido. A chave de um controle eficaz é o feedback, o qual indica se 

as operações estão se desenvolvendo conforme o planejado. Em 

organizações sofisticadas, este feedback é proporcional por relatório 

detalhados de vários tipos. Um desses relatório compara os valores 

orçados aos resultados obtidos, e é chamado de relatório de 

desempenho. Os relatórios de desempenho indicam em que pontos as 

operações não estão se desenvolvendo conforme o planejamento, e 

que setores da organização exigem atenção adicional. (Garrison 

Noreen Brewer, 2007, p. 5) 

 

Com um planejamento implantado nas empresas a possibilidade de ela obter o sucesso 

no seu objetivo aumenta significativamente e é isso que a contabilidade gerencial propõem, 

um planejamento referente o que é apresentado nos demonstrativos contábeis tem o início de 

planejar algo no futuro próximo ou ao longo prazo de ter um crescimento não só internamente 

e aumentado sua margem de lucro mas também a expansão no mercado no qual a empresa 



  

 

atua, também o planejamento reflete no desempenho da entidade referente no gerenciamento 

dos seus., bem, produção, custos, mão de obra direta e indireta a e consequentemente afetando 

no lucro da empresa.   

 

4.5 GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL  

Existem duas caraterísticas básicas na gestão da qualidade total 

(TQM): Foco no atendimento de clientes e solução sistemática de 

problemas usando equipes de operários de rente. Existem várias 

ferramentas especificas para ajudar as equipes em suas atividades de 

solução de problemas. Uma delas, conhecida como benchmarking, 

envolve o estudo de organização que se situam entre melhores do 

mundo na execução de alguma tarefa. (Garrison Noreen Brewer, 2007, 

p 13)  

Uma gestão de qualidade total dentro de uma entidade empresarial pode ajudar a 

aumentar a porcentagem da empresa a ter sucesso no ramo que a mesma atua, com isso pode 

também reduzir o tempo necessário para que uma linha de produção passa se de um produto a 

outro de maneira significativa, e dessa forma aumentado o ritmo de produção e atendendo a 

demanda dentro da entidade. O aspecto mais importante do (TQM) Gestão de qualidade total 

e de elevar a produtividade estimulando o uso da gestão na tomada de decisão e 

desestimulando comportamento ou cultura da empresa de defesa contraproducente.   

 

4.6 REENGENHARIA DE PROCESSOS 

A Reengenharia de processos é um enfoque mais radical do a Gestão 

de qualidade total (TQM). Em Lugar de Ajuste o Sistema existe numa 

série de aperfeiçoamentos incrementais, na Reengenharia de processo 

um processo da empresa é representado graficamente em detalhe, 

criticado e depois redesenhando completamente para eliminar etapas 

desnecessárias, reduzir oportunidades de erro, e reduzir custos. Um 

processo é qualquer série de etapas seguidas para realizar alguma 

tarefa na empresa. (Garrison Noreen Brewer, 2007, p 13) 

 



  

 

A reengenharia de processos é semelhante a gestão de qualidade total que busca uma 

agilidade de processos que a empresa segue al longo de sua produção e agilidade no processo 

focado mais na produção, já a Reengenharia de processo busca redesenha completamente o 

processo e até mesmo dependendo do processo eliminando completamente as etapas 

desnecessárias e custosas e também reduzindo chances de erros que ocorrem nesses processos 

de produção e principalmente em grandes indústrias que tem uma produção de certa forma 

grande, esse reflexo pode render a empresa uma grande chance de minimizar seus custos na 

produção e até mesmo uma redução do custo diretos e indiretos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dentre os objetivos específicos foram apresentadas as ferramentas contábeis em que a 

contabilidade gerencial usa para geração de relatórios e informações relevante aos diretores e 

donos, sendo assim ajudando nas decisões tomadas pelo empregador e favorecendo no 

desenvolvimento e evolução financeira da entidade visando o melhor desempenho dentro dos 

demonstrativos apresentados. 

Como apresentado no objetivo específico do fundamento da contabilidade gerencial 

que são seguidos para comprimentos de princípios contábeis que devem ser seguidos 

principalmente quando se trata de obrigações contábeis a ser entregue ao FISCO, são citadas 

também condutas que os profissionais da área contábil devem seguir no exercício da profissão. 

Quanto o último objetivo que refere sobre os benefícios em que a contabilidade 

gerencial pode gerar dentre eles e o principal a redução de custos elevados e a diminuição de 

despesas fazendo assim o lucro aumentar, dessa forma ajudando também nos planos 

estratégicos da empresa para o desenvolvimento interno e externo da entidade. 

O estudo do tema contribui para que gestores tenha uma visão mais ampliada da 

empresa fazendo assim o melhor uso da contabilidade na gestão financeira da empresa e 

ampliando as possibilidades de um melhor desempenho econômico e sustentável tirando os 

gastos desnecessários e custos elevados, levando as informações gerenciais aos diretores para 

que se tome a melhor decisão no cenário atual. 
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