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Segundo Hermman Jr. (p.31),  

 

"Fayol enquadrou  a Contabilidade entre as seis operações 

administrativas fundamentais, emitindo  a esse respeito  os 

os  seguintes  conceitos: "É o  órgão  visual das  empresas. 

Deve permitir que se saiba a  todo instante onde estamos e 

para    onde    vamos. Deve     fornecer    sobre  a  situação 

econômica   da   empresa  ensinamentos   exatos,  claros  e 

precisos. Uma    boa     contabilidade,    simples    e   clara,  

fornecendo  uma  idéia  exata das condições da empresa, é 

um poderoso meio de direção”. 



O capitalismo não poderia ter florescido sem duas novas atividades: 

 

• A primeira foi a contabilidade, atividade humilde mas que encorajou a 

disseminação das novas técnicas de numeração e contagem; 

 

• A outra foi a previsão, uma atividade bem menos  humilde e bem mais  

desafiadora que associa assumir riscos com as compensações diretas. 

O Capitalismo e a Contabilidade 

(Bernstein, 1997, p. 21) 



O que Torna a Contabilidade Importante 

para as Organizações 

• Mensuração econômica das transações; 

• Relatórios estruturados; 

• Consistência das informações; 

• Sistematização e avaliação das operações do sistema 

   empresa. 

 Linguagem Universal dos Negócios  Linguagem Universal dos Negócios 



Na  obra-prima   de  Paccioli, Summa de arithmetic, geometria et proportionalitá.   Uma 

das  contribuições  mais   notáveis  do  livro  foi  sua  apresentação da contabilidade  por 

partidas dobradas. Essa inovação revolucionária nos métodos contábeis teve importantes 

conseqüências econômicas, comparáveis à descoberta da máquina a vapor trezentos anos 

depois. 

(Bernstein, 1997) 



A importância da contabilidade está na necessidade da 

mensuração do lucro para avaliação do retorno dos 

investimentos. 



Visão da Ciência da Contabilidade 

Economia 

Direito 

Matemática 

Estatística 

Engenharia 

Psicologia 

Sociologia 

Antropologia 

Ciência Contábil 

Administração 



Escola Americana 

• Processo  de comunicação de informação econômica para tomada 

  de decisão. 

CIÊNCIA CONTÁBIL - Conceitos 

Escola Italiana 

• Ciência que  estuda e enuncia  as  leis do controle econômico  das  

  empresas.  

Contabilidade como Ciência 



CONTABILIDADE: tem a mesma importância para  

qualquer entidade: 

 

  Com ou sem fins lucrativos; 

 

  Pequenas ou grandes. 

Nenhum empreendimento prescinde da contabilidade. 



II – O EMPRESÁRIO BRASILEIRO 



EMPRESAS LATINO-AMERICANAS 
Oportunidades e Ameaças no Mundo Globalizado 
Paulo Roberto Feldmann – ed. Atlas 
“ a economia de um dado país nunca poderá ser produtiva 
Se as empresas que operam neste país não o forem”.  
(Michael Porter). 
Objetivo do livro: explicar o atraso das nações latino-
americanas e o pequeno número de empresas da região que 
conseguem expressão mundial.  
Qual é o modelo latino-americano de gestão? 
 



EMPRESAS LATINO-AMERICANAS 

Paulo Roberto Feldmann – ed. Atlas 

Espírito latino-americano: 

a) Prefere exercer influência política em vez de competir no mercado 

(muitas vezes por meios não éticos); 

b) Só age depois do governo agir; 

c) Procura apoio do governo ao invés de aumento efetivo da 

produtividade; 

d) O culpado é sempre o governo não admitindo suas próprias falhas; 

se não é o governo é o sindicato, é do fornedor etc.; 

e) Excesso de dependência dos fatores básicos e não na capacidade 

de inovar; 

f) Cooperação deficiente entre empresas; 

g) Pouco entendimento a respeito dos clientes; 

h) Falta de integração com o restante da cadeia de valores; 

i) Misturar negócios com amizade etc . 

 

“os norte americanos fazem negócios e depois, se possível, amigos; os 

latino americanos verificam se são amigos para depois irem aos 

negócios” 
 

 



EMPRESAS LATINO-AMERICANAS 

Paulo Roberto Feldmann – ed. Atlas 

Modelo de gestão: 

a) Desempenho gerencial imediatista; 

b) Falta de planejamento estratégico e distância no planejamento entre 

os níveis estratégicos e operacionais; 

c) Decisões centralizadas com péssima comunicação entre os vários 

níveis de hierarquia; 

d) Grande dificuldade para que conflitos sejam discutidos e resolvidos; 

e) Estrutura organizacional extremamente hierárquica e subsistemas 

muito segmentados e pouco integrados. 

 

“De um modo geral, nas empresas latino-americanas, verifica-se 

desconhecimento de instrumentos básicos de gestão.” 
 

 





Contador / Controller 

Contabilidade  

Financeira 

Contabilidade  

Gerencial 



Contabilidade Financeira  

(Societária ou Legal) 

   Objetiva informar os investidores  para as 

      tomadas de suas decisões econômicas. 



Mercado de Capitais, Investimentos e Prestação de 

Contas 

Contabilidade Financeira  

Aplicações Fontes de Recursos 

Investimentos Diretos 

Prestação de Contas 

Contabilidade 

Mercado de  

Investimentos 

Empresas 

 Bolsa de Valores 
Mercado de  

Capitais 

Investidores 

Retorno do Investimento 



“A  Contabilidade  Gerencial,  que  constitui o foco deste livro,  

  preocupa-se  com a informação contábil útil à administração”. 

                                                    

        (Robert N. Anthony, 1979) 

Contabilidade Gerencial 
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1 - Orientação Histórica 

2 - Custo como base de Valor 

3 - Princípios Contábeis 

4 - Relatórios Padrões      

Gerencial 

 

1 - Perspectiva de Futuro 

2 - Valor da Empresa (Fluxo Futuro de Benefícios) 

3 - Ciência Contábil 

4 - Informações (Relatórios) para qualquer decisão 

Ciência ContábilCiência Contábil 

Contabilidade Financeira e 

Contabilidade Gerencial 



Comparação entre a Contabilidade Gerencial 

e a Contabilidade Financeira 

23 

FATOR CONTABILIDADE FINANCEIRA CONTABILIDADE GERENCIAL

Usuário dos relatórios Externos e internos Internos

Objetivo dos relatórios Análise financeira do retorno do Planejamento, controle e avaliação

investimento de desempenho. 

Processo de tomada de decisão

Forma dos relatórios Balanço Patrimonial, Demonstração Orçamentos, contabilidade por

dos Resultados, Demonstração dos responsabilidade, relatórios de custos

Fluxos de Caixa e Demonstração das e desempenho.

Mutações do Patrimônio Líquido Qualquer relatório específico e 

necessário para o processo de tomada

de decisão. 

Frequência dos relatórios Anual e trimestral Quando necessário

Custos ou valores utilizados Primariamente históricos Históricos e esperados 

(passados) (previstos)

Base monetária de mensuração Moeda corrente Qualquer moeda, índices,

medidas físicas etc. 

Restrições às informações PCGA - Práticas Contábeis Nenhuma





O Momento Atual 

Contabilidade GerencialContabilidade Gerencial   

  Monitoramento da Estratégia; 

  Gestão de Riscos; 

  Preocupação com Intangíveis; 

  Abordagem de Finanças: Criação de Valor; 

  Avaliação de Desempenho: Responsabilidade dos Gestores; 

  Sistema contábil integrado aos demais SI. 



Contabilidade FinanceiraContabilidade Financeira 

  Prestação de Contas/Ética; 

  Lei Sarbanes - Oxley; 

  Contabilidade Internacional; 

  Relações com os Investidores; 

  Envolvida pelos tributos (Brasil). 

O Momento Atual 
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Planejamento  

Estratégico 

Planejamento  

Operacional 
Programação 

PlanejamentoPlanejamento  

Execução 

Controle 
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Fases do Processo Finalidade Produto 

Planejamento  

Estratégico 

Garantir a Missão e a  

Continuidade 

Diretrizes e Políticas  

Estratégicas 

Planejamento  

Operacional 

Otimizar o Resultado a 

Médio e a Longo Prazo 
Plano Operacional 

Programação 
Otimizar no Curto  

Prazo  
Programa Operacional 

Execução 
Otimizar o Resultado  

de cada Transação 
Transações 

Controle  
Corrigir e Ajustar para 

Garantir a Otimização 
Ações Corretivas 

 Processo de Gestão – Visão Resumida 



Gerenciamento Gerenciamento Gerenciamento

Global Setorial Específico

O TODO AS PARTES O ANALÍTICO

Contabilidade Financeira Unidades de Negócio Eventos Econômicos

Análise de Balanço Setores Produtos e Serviços

Análise de Fluxo de Caixa Atividades Custos

Gestão Tributária Departamentos Formação de Preços

Estrutura da Contabilidade Gerencial para Apoio à Administração

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CONTABILIDADE ESTRATÉGICA





Controladoria como Ciência 

Consiste em corpo de doutrinas e conhecimentos relativos à gestão  

econômica das empresas, com o fim de orientá-las para a eficácia. 

É a utilização da Ciência Contábil em toda a sua plenitude. 



Controladoria e Ciência Contábil 

Controladoria 

Unidade Administrativa 

Ciência Contábil 

Contabilidade 

Financeira 

Contabilidade 

Gerencial 



O Setor de Contabilidade na Hierarquia 

Presidência, 

Diretoria ou 

Gerência 

Presidência, 

Diretoria ou 

Gerência 

Produção Produção 

Administração 

Geral 

Recursos 

Humanos 

Contabilidade 

ou 

Controladoria 

Finanças 

Tecnologia 

de  

Informação 

Faturamento 

Administração 

e Finanças 

Administração 

e Finanças 
Comercialização Comercialização 
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 Missão da Controladoria 

A missão  da controladoria é assegurar  a eficácia da empresa  por  meio  

da otimização de seus resultados. 

Lucro: melhor medida da eficácia empresarial. 

Heckert e Wilson 

À Controladoria não compete o comando do navio, pois esta tarefa é do  

primeiro executivo; representa, entretanto, o  navegador que  cuida  dos  

mapas de navegação. 

É  sua  finalidade  manter  informado o  comandante quanto  à distância 

percorrida, ao local em que se encontra, e à velocidade da  embarcação,  

à  resistência  encontrada,  aos desvios da rota,  aos  recifes  perigosos e  

aos caminhos traçados  nos mapas, para  que o navio chegue ao destino.  
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 Estrutura da Controladoria/Contabilidade 

• Orçamento, Projeções e Análise de Investimentos 

• Contabilidade de Custos 

• Contabilidade por Responsabilidades 

• Contabilidade Estratégica 

• Gestão Tributária 

• Orçamento, Projeções e Análise de Investimentos 

• Contabilidade de Custos 

• Contabilidade por Responsabilidades 

• Contabilidade Estratégica 

• Gestão Tributária 

• Contabilidade Societária 

• Controle Patrimonial 

• Contabilidade Tributária (apuração) 

CONTROLADORIACONTROLADORIA  

Escrituração Escrituração 
Planejamento e 

Controle 

Planejamento e 

Controle 

Sistema de Informação 

Gerencial 

Sistema de Informação 

Gerencial 

Controle 

Interno 

Sistema de Informação de 

Relações com Investidores 

Sistema de Informação de 

Relações com Investidores 





Recursos Custos/Estoques Desembolsos Caixa

Produção Receitas Recebimentos Contas Receber

Produtos e Resultado Operacional Saldo de Estoques

Serviços Caixa

Resultado Financeiro Ativos Fixos

Resultado Final Contas  Pagar

Patrim. Líquido

Final

Fluxo 

Operacional

(Físico)

Mensuração
Fluxo 

Patrimonial
Fluxo

Econômico

Fluxo

Financeiro

Fluxo operacional, econômico, financeiro e patrimonial das atividades 

Contabilidade  

Controladoria 

Contabilidade 

e Controladoria 

Tesouraria 

ou Finanças 



O Processo Administrativo 

Planejamento 

Estratégico 

Planejamento 

Operacional  

ou Tático 

Planejamento 

de Curto Prazo 

ou Programação 

Execução Controle 



Instrumentos de Controladoria/Contabilidade no Processo de Gestão 

Visão Geral 

 Planejamento 

Estratégico 

 Planejamento 

Operacional 
 Programação  Execução  Controle 

• Cenários  

• Sistema de  

   Informações 

• BSC 

• Gestão de 

   Riscos 

• Determinação  

   da Estrutura  

   Patrimonial 

•  Plano  

    Orçamentário 

•  Modelos 

    Decisórios  

    para Eventos 

    Econômicos 

•  Custos e PV 

•  Avaliação  de 

    Resultados e 

    Desempenho 



APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 
ALTA ADMINISTRAÇÃO 

Valor da empresa 

Sistemas de informações estratégicas 

Análise de balanços e fluxo de caixa 

Gestão tributária 

Consultoria de operações 

Sistema de Informações Integrado 

Controle interno e gestão de riscos 

Relatório da administração, relatórios de desempenho 

Política geral de redução de custos e gestão do lucro 

 

MÉDIA ADMINISTRAÇÃO 

Apuração dos custos e receitas por áreas 

Apuração dos resultados por fábricas, filiais e unidades de negócio 

Planejamento orçamentário 

Rentabilidade dos produtos e serviços 

Revisão e custo dos processos 

 



APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 
Finanças: avaliação do custo dos empréstimos e financiamentos, avaliação dos rendimentos 

financeiros, avaliação dos juros na política de crédito, avaliação das políticas de derivativos e 

hedges cambiais, acompanhamento dos fluxos diários e mensais, mensuração do caixa mínimo, 

acompanhamento e mensuração da inadimplência, etc. 

 

Recursos Humanos: avaliação do impacto  dos encargos sociais, avaliação da carga da folha de 

pagamento para os diversos setores, apoio à negociação dos contratos de benefícios aos 

empregados, modelagem da política de participação nos lucros e resultados, avaliação do impacto 

das políticas de bonificações, avaliação do modelo de remuneração variável etc.  

 



APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 
Compras: modelagem para as decisões de comprar à vista ou à prazo, modelagem para comprar de 

empresas do simples, presumido ou lucro real, sistema de verificação do desempenho econômico 

dos compradores, avaliação das políticas de estocagem, acompanhamento da evolução dos preços 

dos materiais e serviços etc. 

 

Vendas: modelagem para as decisões de vender à vista ou à prazo, rentabilidade por cliente, custos 

para servir, análise das variações de preços e quantidades, análise de concentração de clientes, mix 

ideal de produtos para maior lucratividade etc.  

 

Produção: modelagem para identificação das restrições, margem de contribuição por fatores 

limitativos, custo dos processos de fabricação, custo padrão, otimização da estrutura fabril etc.  

 



APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO 
Estocagem e logística: modelo para otimização da necessidade do capital de giro, custo de comprar x 

custo de estocar, identificação e mensuração de estoques obsoletos ou de baixa rotatividade, custo de 

armazenar, custos de fretes, cargas e descargas, avaliação de terceirização de atividades etc.  

 

Manutenção: avaliação da decisão de reformar ou adquirir equipamento novo, avaliação do fluxo futuro 

de serviços dos equipamentos, controle patrimonial etec.  

 

Marketing: avaliação do custo de campanhas de marketing, implantação da estratégia de precificação 

(pricing), avaliação da rentabilidade dos segmentos de marketing, mensuração dos atributos de 

diferenciação dos produtos e serviços, avaliação dos preços dos concorrentes, avaliação do tamanho do 

mercado, avaliação do market-share etc.  

 



  

POSTURA DO CONTADOR CONTROLLER 

• Persuasão 

• Influência 

• Congregador e proativo 

 

 

 



  

POSTURA DO CONTADOR CONTROLLER 

FUNDAMENTO 

QUALIDADE DOS LUCROS – Técnica 

MEDIÇÃO CORRETA DO LUCRO – Técnica e 
conhecimento dos Eventos Econômicos 

COMPROMISSO COM A MENSURAÇÃO 
CORRETA DO LUCRO! 

 

 

 



Resumo 

Perspectiva de FuturoPerspectiva de Futuro 

 

 A informação contábil só é válida se permite tomada 

de decisão eficaz. 
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ContatosContatos  

 

 

Email:  

contato@clovispadoveze.com.br 

cpadoveze@yahoo.com.br 

 

Telefone: (19)  9 8137 5158  

 

 

www.clovispadoveze.com.br 


