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RESUMO
A contabilidade  gerencial  pode ser  considerada  uma das  principais  ferramentas  de gestão,  a  fim de oferecer  aos
gestores informações estratégicas para planejar ações, medir o desempenho e controlar o emprego dos recursos da
organização. Uma das finalidades do contador é explicitar  ao administrador que a contabilidade gerencial,  além de
auxiliar os gestores no processo de planejamento, pode ser utilizada como uma ferramenta indispensável na tomada de
decisão. O desenvolvimento deste trabalho tem como objetivo analisar a inserção da contabilidade gerencial de forma
gradual em uma indústria de pequeno porte e, com a participação do gestor, analisar a influência no processo decisório.
A metodologia usada é descritiva e exploratória que se utilizará de um estudo de caso e classificado como quanti-
qualitativo. Será utilizado um questionário para coletar dados junto ao gestor. Por meio dessa aplicação será possível
constatar que o uso de ferramentas gerenciais agrega valor no processo decisório e surge uma nova visão para a
elaboração de futuros planejamentos estratégicos da organização.

PALAVRAS-CHAVE: Ferramentas Gerenciais; Planejamento Estratégico; Tomada de Decisão.

1 INTRODUÇÃO

Na busca de um diferencial competitivo, que aumenta a especialização e a diferenciação dos
produtos  nos  diversos  mercados,  as  organizações  buscam utilizar  ferramentas  que  auxiliam os
gestores a tomar decisões de forma mais segura.

É  imprescindível  que,na  atualidade,  as  organizações tenham a frente  das  suas decisões
gestores  com  uma  visão  ampla  de  conhecimento  técnico  e  prático,  para  que  exerçam  sua
administração de forma eficiente e eficaz. Uma dos papéis dos gestores é conhecer e discutir as
dificuldades  existentes  na  organização  através  de  uma  avaliação  de  desempenho  econômico-
financeiro.

Dentro deste contexto a contabilidade gerencial aparece como um instrumento de suporte ao
gestor,  auxiliando  nas  tomadas  de  decisões  e  nos  controles  das  operações  das  organizações,
conforme Lesca (1994, p.72), “a informação de atividade engloba todo tipo de informação necessária
para iniciar, realizar e controlar as operações relacionadas ao funcionamento da empresa”.

Faz-se necessário que o gestor tenha acesso aos dados gerais, e estes dados podem ser
fornecidos pela contabilidade para que possam ser elaborados relatórios gerenciais. De acordo com
Ostrenga (apud DIAS, 2002, p. 52), “a principal finalidade dos relatórios gerenciais periódicos deverá
ser a de fornecer aos gerentes um meio de monitorar a evolução em direção às metas e dirigir as
energias para as situações que necessitam de atenção”.

A implantação da contabilidade gerencial para tomada de decisão na organização visa dar
condições e capacidade aos gestores de alcançar melhorias, otimizar e maximizar os lucros.

Para  auxiliar  na  coleta  de  dados  contábeis  é  necessário  um  sistema  informatizado  de
contabilidade. De acordo com Horngren (1986, p. 4), “um sistema contábil é um meio formal de se
reunirem dados para ajudar e coordenar decisões coletivas à luz das metas ou objetivos gerais de
uma organização”.
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Um sistema de informação  contábil  pode ser  caracterizado  como um processo  contínuo,
gerando, sobretudo, conhecimento. Matarazzo (2003, p. 16) expõe uma sequência de passos em
que  as  demonstrações  contábeis  transformam-se  em  elementos  úteis  às  tomadas  de
decisão,conforme se observa nafigura que segue (Figura 1).

Figura1: Sequência do processo contábil

Fonte: Matarazzo, 2003

A  contabilidade  gerencial  fornece  algumas  ferramentas  para  a  tomada  de  decisões.  Ela
permite  agregar  valor  ao  processo  decisório  nas  organizações.  Conforme  as  características  da
organização  e  do  comportamento  e  opiniões  de  seus  gestores,  a  utilização  da  contabilidade
gerencial  pode  apresentar  diferentes  desempenhos.  Assim,  nesta  pesquisa,  será  analisada  a
seguinte questão: como a contabilidade gerencial  pode agregar valor ao processo decisório nas
pequenas e médias empresas?

O objetivo geral é avaliar como a contabilidade gerencial pode valorizar o processo decisório
nas pequenas e médias empresas.

Como  objetivos  específicos,  pretende-se  demonstrar  a  relevância  da  elaboração  dos
relatórios gerenciais, a participação do gestor neste processo e revisar os elementos teóricos acerca
da contabilidade gerencial, de modo a subsidiar o desenvolvimento da organização.

Será feito um estudo sobre a função do contador em transformar os dados contábeis em
informações  gerenciais  e  de  que  forma  os  usuários  se  beneficiam  dessas  informações.  Serão
tratados  temas  como  a  importância  de  se  analisar  as  principais  demonstrações  contábeis,
empregando ferramentas como os indicadores econômico-financeiros, e de se realizar as análises
vertical e horizontal dos principais demonstrativos contábeis.

As  micro  e  pequenas  empresas,  atualmente,  vêm sendo  apontadas  como  uma  possível
solução  para  o  problema  de  níveis  crescentes  de  desemprego  e  este  cenário  vem motivando
estudos sobre os aspectos que possam contribuir para o seu desenvolvimento.Considerando que as
pequenas empresas possuem um papel importante na economia, então notamos a importância e a
necessidade  de  pesquisas  voltada  para  a  análise  de  instrumentos  que  possam  contribuir  no
processo de planejamento e tomada de decisão.

Com  o  estudo  será  possível  perceber  que  as  informações  gerenciais  influenciam  nos
processos de tomada de decisões, alcançando assim a eficiência e eficácia na administração.

Assim, fica o propósito de que esta pesquisa motive a discussão sobre o tema, aplicável à
gestão das empresas de menor porte, estimulando novos estudos e desenvolvimentos de aplicações
práticas acerca de tomada de decisões e planejamento estratégico.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  pesquisa  é  classificada,  conforme  seus  objetivos,  em  descritiva  e  exploratória,  pois
apresenta levantamento bibliográfico e um estudo de caso.

A  abordagem do  problema é  tanto  quantitativa  como  qualitativa:  é  quantitativa  quanto  à
análise de documentos através do estudo de caso e qualitativa quanto à aplicação de entrevista,
questionário, uso de índices e relatórios.

Para  o  levantamento  bibliográfico  serão  pesquisados  assuntos  relacionados  com  os
fundamentos das análises econômico-financeiras tradicionais apresentadas na literatura disponível e
publicações  aplicadas  aos  ramos  da  Administração,  da  Ciência  Contábil  e  da  Engenharia  de
Produção. 

O estudo de caso será realizado em uma empresa de pequeno porte do ramo de vestuário, a
fim de verificar métodos que a empresa utiliza e suas informações para realização do planejamento
estratégico,  através  de  uma entrevista  estruturada  com o  proprietário  da  empresa  e  o  gerente
industrial. De acordo com Marconi (1996, p. 82), “a entrevista estruturada ou padronizada é aquela
em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido, onde as perguntas feitas ao
indivíduo são predeterminadas”. Os demais dados serão levantados com a contabilidade mediante o
exame de documentos e relatórios.

Serão  desenvolvidas  quatro  etapas  fundamentais:  na  primeira  etapa,  os  gestores
serãoquestionadosse conhecem as informações geradas pela contabilidade.  Neste levantamento
serão realizadas entrevistas guiadas por questionários para a caracterização dos conhecimentos; na
segunda etapa, decorrerá uma revisão bibliográfica, abordando a relação da contabilidade financeira
e  gerencial  com tomada de decisões,  envolvendo  os  materiais  citados;  na  terceira  etapa,  será
analisada  uma  sistemática  para  inserção  da  contabilidade  gerencial  no  processo  decisório  na
organização; na quarta etapa, será aplicada a sistemática abordada na etapa anterior em forma de
estudo de caso.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Será analisada de que forma uma indústria de pequeno porte utiliza a contabilidade gerencial
para a tomada de decisão e sua influência nas ações de planejamento a partir das informações
apresentadas. Será verificado o quanto os relatórios gerenciais são importantes e será corroborado
o valor que esses dados têm para o processo decisório.

4 CONCLUSÃO

Com este  estudo  espera-se  que  os  resultados  estimulem os  gestores  das  organizações,
conscientizando-os  quanto  à  importância  de  um  melhor  entendimento  acerca  dos  relatórios
gerenciais e mostrar de que forma eles podem alcançar os objetivos organizacionais. Dessa forma,
quando  esse  entendimento  for  assimilado  pelos  gestores,  o  processo  de  controle  poderá  ser
efetuado de forma eficaz, servindo como ferramenta útil  ao processo de tomada de decisão nas
organizações.
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