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RESUMO 

 

USO DA CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO PARA O ADMINISTRADOR 

Este artigo abordou a necessidade de ferramentas que auxiliem o administrador no controle e 

planejamento para a tomada de decisão e apresenta a contabilidade como uma das ferramentas mais 

importantes de auxílio para a gestão. Desta forma o objetivo do trabalho é descrever como a 

contabilidade pode ser uma ferramenta para auxiliar o gestor na tomada de decisão e qual o papel do 

administrador nesse processo. Para tanto, a partir de pesquisas bibliográficas discorreu sobre a 

integração da administração com outras áreas de conhecimento e sobre a importância destas para a 

gestão organizacional, bem como a responsabilidade do administrador na busca do desenvolvimento 

e sucesso empresarial e como as demais ferramentas podem auxilia-lo neste momento. Desta forma 

conclui-se que ter acesso a informações reais e concretas são imprescindíveis para o sucesso 

organizacional e para o desempenho do administrador, sendo a contabilidade uma das mais 

importantes ferramentas de análise na busca da viabilização do planejamento e no controle das 

ações a fim de atingir os objetivos da empresa. 

 

Palavras chave: gestão, decisão, contabilidade. 

Tema Central: Contabilidade Gerencial. 

 

ABSTRACT 

 

USE OF ACCOUNTING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE ADMINISTRATOR 

This article addressed the need for tools that assist the administrator in the control and planning for 

decision making and presents accounting as one of the most important tools of management 

assistance. In this way, the objective of the paper is to describe how accounting can be a tool to assist 

the manager in decision making and the role of the administrator in this process. In order to do so, 

based on bibliographical research, he discussed the integration of management with other areas of 

knowledge and their importance to organizational management, as well as the manager's 
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responsibility in the pursuit of business development and success, and how the other tools can help 

him / at this time. In this way, it is concluded that having access to real and concrete information is 

essential for organizational success and for the performance of the administrator, accounting being 

one of the most important tools of analysis in the search of feasibility of planning and control of actions 

in order to achieve the objectives of the company. 

 

Key words: management, decision, accounting. 

Central Theme: Management Accounting. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças provocadas pela globalização exigem um novo formato nas 

atividades voltado a administração e uma visão mais ampla da organização, visto 

que o mundo quebrou todas as barreiras da era da informação e está exposto a 

constantes transformações. (Horngren, 1986; Kwasnicka, 2004; Leite et al, 2008) 

A administração tem se tornado cada vez mais desafiadora. Isso dá-se pela 

diversidade de recursos tanto intelectual como físicos a qual fazem parte do nosso 

cotidiano, o que provoca mudanças desde as que dizem a respeito à área comercial 

até as mudanças comportamentais e culturais da sociedade de modo geral. 

Questões relacionadas à qualidade de produtos, concorrência, economia mundial, 

exportação, expectativa de vida da população, poder aquisitivo das pessoas, acesso 

a informação, custos, entre outros fatores, tomaram uma nova proporção, levando a 

gestão empresarial a ser constantemente confrontada com novas tendências 

exigindo frequentemente decisões importantes para a sobrevivência da organização. 

(Horngren, 1986; Kwasnicka, 2004; Leite et al, 2008) 

Gomes (2013) afirma que o conhecimento a respeito do próprio negócio é um 

fator determinante para a que a empresa sobreviva, mas a obtenção dessas 

informações tem se tornado cada vez mais difícil devido ao desenvolvimento 

tecnológico e das corporações e das incertezas presente no ambiente econômico. 

Por isso contar com ferramentas que auxiliem a tomada de decisão é fundamental 

para que a mesma seja assertiva. Diante disso este trabalho tem como objetivo a 

apresentação da contabilidade como uma importante ferramenta para a 
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administração na tomada de decisão de qualidade, bem como o papel do 

administrador nesse processo dentro da organização. 

Segundo Gomes (2013) a contabilidade reúne informações importantes e 

necessárias para a tomada de decisão, por isso ela tido destaque como ferramenta 

para gestão e esse fator motivou a escolha do tema para o artigo. 

 

2. MATERIAIS E METODOS 

 

Trata-se de um trabalho apoiado no levantamento bibliográfico em livros e 

análise de artigos científicos publicados. O material utilizado foi organizado de forma 

que possibilite a leitura e a compreensão do tema. 

A referência mais antiga e mais recente utilizada neste artigo, data do ano de 

1986 e 2013, respectivamente. 

O trabalho foi desenvolvido a partir do objeto utilizado para a construção do 

trabalho de conclusão de curso e em decorrência da mudança em relação à 

representatividade da contabilidade para a administração.  

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A prática de administrar está ligada a objetivos, metas a serem alcançadas e 

isso exige tomadas de decisões, por isso a administração requer responsabilidade 

de atuação para a obtenção e expansão de resultados. Segundo Kwasnicka (2004), 

a complexidade da atividade a ser desenvolvida, estabelece o nível de 

conhecimento da ciência administrativa a ser aplicada visto que, em função do 

objetivo principal é necessário um bom gerenciamento para a minimização de 

quaisquer problemas que possam surgir, sejam eles previstos ou imprevistos.  

Kwasnicka (2004) conceitua a administração como um processo que integra 

outras disciplinas na busca de obter resultados específicos, exigindo do 

administrador criação, direção, mantimento, operação e controle da organização a 

qual gerencia. 
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Para compreensão dessa integração de conhecimentos exigidos para a 

atividade gerencial é necessário entender a respeito da abordagem sistêmica, uma 

teoria criada por Ludwig von Bertalanffy. 

Sistema é definido por Leite et al (2008), como uma forma de representar 

relações entre variáveis. Para Kwasnicka (2004), sistema é um grupo de elementos 

inter-relacionados e integrados afim de obter um resultado. 

Kwasnicka (2004) defende que a abordagem sistêmica é uma abordagem 

integrativa, onde a variedade de funções de uma empresa, a torna um sistema 

global e sua administração não deve trata-la como um organismo independente, 

mas como uma organização que possui inter-relações com o ambiente interno e 

externo.  

O ambiente interno é constituído segundo Kwasnicka (2004) pelos processos 

administrativos que se aplicam as funções administrativas, já o externo é tudo que 

afeta os negócios da empresa como padrões culturais, a economia, o ambiente 

natural, a história, política, leis, tecnologia, etc.  

Assim é possível entender a organização empresarial como um sistema de 

decisões que está inserido em um sistema maior, além de ser composta por vários 

subsistemas que devem trabalhar harmonicamente na busca de alcançar seus 

objetivos. 

A partir dos estudos da abordagem sistêmica desenvolveu-se uma nova teoria 

de organização conhecida como abordagem contingencial. Segundo Kwasnicka 

(2004), essa abordagem tem como princípio básico a necessidade de adaptação das 

organizações nas diferentes situações que o ambiente pode lhe oferecer. Desta 

forma além da empresa trabalhar de forma harmônica em todos seus setores 

melhorando seus canais de comunicação, deve buscar uma flexibilidade 

organizacional para se modelar e remodelar à medida que é afetada por ameaças 

ou oportunidades provenientes das mudanças internas e externas. 
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De acordo com Horngren (1986), a moderna administração necessita 

abordagens sistemáticas e adaptadas para a resolução de seus problemas, e isso 

deve ainda economizar tempo, dinheiro e também os esforços físicos e psicológicos 

do administrador. Assim faz-se necessário a harmonia entre os setores envolvidos 

nos processos da empresa, tanto no nível estratégico quanto no tático e operacional, 

além das necessidades de dados e informações que possam servir como ferramenta 

para a tomada de decisão. 

Porto et al (2006) afirma que a qualidade da decisão tomada é determinante 

no futuro da empresa e isso reforça a necessidade dos administradores buscarem 

por informações reais sobre organização para que o processo decisório seja eficaz.  

A compreensão do quão complexo é o sistema a qual estamos inseridos, dos 

desafios de uma boa gestão e da tomada de decisão, evidencia a importância de um 

sistema de informação. Dentre os elementos que integram as atividades de uma 

empresa e trazem informações importantes para o processo decisório, este trabalho 

enfatizara o setor contábil, que segundo Gomes (2013) tem sido um eficiente 

instrumento de análise e informações concretas que são importantíssimas para o 

gerenciamento e planejamento, auxiliando nas funções da administração. 

Segundo Horngren (1986) as funções básicas da administração é o 

planejamento e o controle e o objeto destes é a decisão. As tomadas de decisões 

precisam estar fundamentadas em informações e relatórios reais e corretos, pois só 

assim será possível priorizar aquilo que é importante e que realmente seja o melhor 

para a organização naquele momento e no futuro. 

Para Horngren (1986) a contabilidade para administração moderna deixou de 

cumprir apenas a função de “guarda livros” e passou fazer parte das decisões do 

presente e do futuro da organização. Ela fornece a administração informações 

quantitativas para a tomada de decisão, ou seja, além de cumprir seu papel de 

banco os dados fiscais da empresa, ela oferece relatórios internos de rotina e não 

rotineiros que são importantes para o desempenho da função do administrador, além 

dos relatórios externos exigidos pelo governo ou investidores. 
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Gomes (2013) descreve que a contabilidade estuda os fenômenos ocorridos 

no patrimônio, informa e orienta sobre assuntos gerais no tocante a administração. 

A função da contabilidade na empresa segundo Horngren (1986) é viabilizar o 

planejamento através de relatórios que informem números em forma de orçamentos 

e auxiliem no controle dos resultados instigando a melhoria do planejamento ou 

busca pela conformidade entre operações e planejamento ou ainda auxilia na 

avaliação de desempenho. 

Brasil (1976) na Lei Nº 6.404 dispõe como demonstrações financeiras, o 

Balanço Patrimonial, a Demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a 

Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração dos fluxos de caixa e 

Demonstração do valor adicionado se companhia aberta. Segundo Brasil (2007) 

estes dois últimos sofreram alterações com a sanção da Lei Nº 11.638.  

Ainda de acordo com Brasil (1976), as demonstrações financeiras devem ser 

elaboradas de acordo com a escrituração mercantil da companhia e deve exprimir 

com clareza a respeito do patrimônio e as mudanças ocorridas, além dos resultados 

obtidos no exercício anual. A legislação ainda obriga que as demonstrações 

financeiras sejam assinadas por administradores ou contabilistas legalmente 

habilitados. 

De acordo com Gomes (2013) o Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração 

contábil que evidencia numa determinada data a situação patrimonial e financeira da 

organização e a Demonstração de Resultado do exercício (DRE) oferece uma 

síntese financeira dos resultados operacionais e não operacionais, esta auxilia numa 

administração voltada para a eficiência e competência da empresa. Ainda segundo o 

autor, a lei obriga a informação das demonstrações financeiras anualmente, mas 

elas podem ser utilizadas para fins administrativos mensalmente. 

Gomes (2013) descreve que através da análise dos relatórios contábeis o 

gestor tem uma visão melhor do que acontece com a empresa em seu macro 

ambiente, permitindo a ele uma avaliação de seu negócio considerando prováveis 
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situações futuras. Essas informações permitem considerar cenários de mercado 

diferentes levando assim a ações mais planejadas, o que aumenta a probabilidade 

de sucesso. 

Horngren (1986) descreve que a função geral do contador na organização é a 

de assessoria, ele deve prover serviços que auxiliem os administradores, isso 

envolve o fornecimento de orçamentos, controle de preços e decisões especiais, 

além de conselhos relacionados ao patrimônio e a legislação. 

Segundo Gomes (2013) o gestor esta inserido numa situação problema e 

possui objetivos a serem atingidos, para isso ele precisa de estratégia para alcançar 

seus resultados. Isso reforça a ideia da necessidade de ferramentas que auxiliem a 

tomada de decisão e da contabilidade como uma dessas ferramentas. 

Os relatórios e demonstrativos fornecidos pela contabilidade, são essenciais 

para otimização da tomada de decisão do administrador na busca de melhoria e 

crescimento da organização, principalmente quando se trata de decisões 

relacionadas à situação econômica e financeira das empresas. Isto torna a 

contabilidade um instrumento vital para a administração de empresas. Assim faz-se 

necessário uma parceria entre contador e administrador num gerenciamento eficaz. 

(LONDERO et al., 2005) 

Desta forma, o administrador cumpre seu papel de forma mais facilitada. Com 

as informações corretas e o histórico organizacional organizado, fica mais fácil a 

elaboração e cumprimento do planejamento além da avaliação de desempenho e 

ação corretiva. (Horngren, 1986). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se que a informação bem estruturada é imprescindível para o 

desempenho do administrador e uma boa gestão, pois também foi verificado que o 

sistema em que as organizações estão inseridas é amplo e contínuos por isso 
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oferecem muitos desafios que podem ser externos e internos. Isso torna o ato de 

administrar uma grande responsabilidade, pois a administração corresponde não 

apenas ao dia a dia da empresa, mas também ao seu futuro.  

Quanto à contabilidade, não há duvidas que ela seja uma das principais 

ferramentas no fornecimento de informações para a gestão. Ela informa os usuários 

internos da empresa sobre elementos que podem ser uma oportunidade ou um fator 

de risco a empresa. Com as informações obtidas, o gestor terá poderá melhorar sua 

avaliação quanto à realidade da empresa, e tomar a decisão mais adequada para o 

crescimento e desenvolvimento da empresa. 

A contabilidade não é parte obrigatória apenas para atender as exigências da 

legislação, seus relatórios permitem acompanhamento da real situação patrimonial 

da empresa, mostram sobre seu poder financeiro e de investimentos, auxiliam no 

planejamento estratégico, no controle das ações internas, na avaliação de 

desempenho e sobre como deve ser o trabalho voltado a projeções futuras da 

empresa, entre outras funções. Essas informações são necessidades básicas para 

que o administrador desempenhe sua função na organização. Além dessas funções 

internas a contabilidade oferece auxilio a respeito de fatores externos que podem 

afetar seu desempenho ou até mesmo provocar mudanças na forma de gestão. 

 Desta forma, um administrador que visualiza a contabilidade como uma 

ferramenta de auxilio de gestão, facilita e melhora sua capacidade de administrar, 

pois ele terá acesso à memória da empresa, bem como a situação atual e a provável 

situação futura. Isso traz a ele um norte para decidir em cima de dados reais e 

concretos, permitem que ele tenha um melhor acompanhamento quanto a dados da 

empresa relacionados ao governo, órgãos públicos e a legislação. Além disso, ele 

tem um serviço de assessoria contábil que pode auxilia-lo sobre conhecimentos e 

processos que não são de sua competência. 
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