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RESUMO 

 

Existe uma extrema importância da contabilidade gerencial na tomada de decisões, 
por meio das informações geradas cotidianamente para vários níveis 
organizacionais. A contabilidade gerencial possibilita o controle das informações 
financeiras e não financeiras, alocação de recursos, avaliação e recompensa por 
desempenho. Nesse sentido o objetivo deste artigo é analisar a importância da 
contabilidade gerencial na tomada de decisões por meio das informações geradas 
via sistemas. Para alcançar o objetivo, foi necessário utilizar pesquisas bibliográficas 
e artigos relacionados ao tema gerencial. Tendo em vista os aspectos analisados, 
qualquer decisão a ser tomada, encontrará nas informações contábeis gerenciais 
fundamentos benéficos para o desenvolvimento dos níveis organizacionais. 
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INTRODUÇÃO  

 

As mudanças decorrentes do desenvolvimento tecnológico na área 

contábil e de informação, transformaram significativamente a forma com que as 

empresas operam no seu cotidiano. 

Para acompanhar transformações nos mais diversos segmentos, 

empresas buscam formas mais rápidas para inserção do melhoramento continuo no 

ambiente interno, haja vista que um dos fatores determinantes para geração de lucro 

é de se ter controle das atividades exercidas internamente, quando este, opera de 

forma saudável reflete positivamente no ambiente externo. 

É indubitável que, na atualidade, não se admite empresas que queiram 

competir e ter vantagem, sem estar atualizadas a tendências tecnológicas de 

funcionamento interno. 

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo analisar a importância 

das informações geradas pela contabilidade gerencial na tomada de decisões a 

partir de pesquisas bibliografias. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

1.1 CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Segundo Marion e Ribeiro (2017), a contabilidade é uma ciência social que tem 

por objeto o controle do patrimônio das organizações. Segundo estudo sobre a 

estrutura conceitual básica da contabilidade, elaborada no início da década de 1980, 

pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Ipecafi), a 

contabilidade constitui, objetivamente, o sistema de informação e avaliação 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e analises de natureza 

economia, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de 

contabilização. 

Ainda de acordo com esse estudo, compreende-se por sistema de informação 

um conjunto de dados, técnicas de acumulação, ajustes e edição de relatórios que 

permite: 



 

 
 

 
A) Tratar as informações de natureza repetitiva com o máximo possível de 
relevância e o mínimo de custo. 
B) Dar condições para, por meio da utilização de informações primarias 
constantes do arquivo básico, com técnicas derivadas da própria 
contabilidade e outras disciplinas, fornece relatórios de exceção para 
finalidades especificas, em oportunidades definidas ou não. (MARION E 
RIBEIRO, 2017, p. 2) 
 

As informações apresentadas pela contabilidade, segundo Marion e Ribeiro 

(2017), fundamentam-se nos registros mantidos em livros ou em arquivos, com 

observância das técnicas contábeis, de leis e das normas internacionais de 

contabilidade. A contabilidade geral possibilita o controle da movimentação do 

patrimônio com o objetivo de fornecer, por meio de relatórios, informações acerca 

das variações ocorridas no patrimônio, principalmente aos usuários externos. Para 

que esses relatórios mereçam fé a favor da organização, deve-se ser elaborado com 

base na escrituração contábil oficial e fundamentados em determinações legais e 

oficiais, não contemplando informações de natureza operacional, que interessam 

somente aos usuários internos da organização.  

Dessa forma, a contabilidade gerencial, desobrigadas do cumprimento de 
determinações legais ou regras fixadas por órgãos reguladores como a 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), o Banco Central do Brasil (BCB) etc., pode ser 
conceituada como o sistema de informação que tem por objetivo suprir a 
entidade com informações não só de natureza econômica, financeira, 
patrimonial, física e de produtividade, como também com outras 
informações de natureza operacional, para que possa auxiliar os 
administradores nas suas tomadas de decisões. 
As organizações são constituídas para atingir um fim. Àquelas que visam ao 
lucro, consideradas econômicas, alcançam esse fim no relacionamento com 
seus clientes, fornecendo bens ou prestando serviços. Nesse ambiente, 
fornecedor e cliente cuidam de seus interesses: o fornecedor busca 
lucratividade; o cliente, satisfação. 
Para alcançar a lucratividade desejada, o fornecedor procura 
constantemente reduzir custos e melhorar a qualidade de seus produtos e 
serviços, o cliente procura menor preço, melhor serviço e maior qualidade 
possíveis.  
Para auxiliar a organização nessa conquista, surgiu a contabilidade 
gerencial, oferecendo detalhes e informações que até então não eram 
contemplados nos relatórios derivados da contabilidade. (MARION E 
RIBEIRO, 2017, p. 3) 

 

Segundo o Institute of Managemente Accountants (IMA – Instituto dos 

Contadores Gerenciais), dos Estados Unidos, principal organização do mundo 

dedicada a capacitação de contabilidade gerencial e finanças profissionais, define 

contabilidade gerencial como, “processo de identificação, mensuração, acumulação, 



 

 
 

analise, preparação, interpretação e comunicação das informações financeiras 

usadas pela administração”, estas informações supracitadas serve de planejamento, 

avaliação e controle em uma organização. 

 

1.2 FINALIDADE DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Segundo Atkinson e Kaplan (2015), contabilidade gerencial é o processo de 

fornecimento de informações relevantes a gerentes e funcionários de uma 

organização, dados financeiras e não financeiras, para tomada de decisões, 

alocação de recursos, monitoramento, avaliação e recompensa por desempenho. 

Alguns exemplos de informações contábeis gerenciais, ainda segundo os autores 

supracitados. O relatório de despesas de um departamento operacional, como o 

departamento de montagem de uma fábrica de automóveis ou de uma fábrica de 

produtos eletrônicos, é um exemplo de informação contábil gerencial. Outros 

exemplos são o custo de fabricar um produto, o custo de prestar um serviço e o 

custo de desempenhar uma atividade ou processo de negócio, como gerar uma 

fatura para o cliente ou servir a um cliente.  

A informação contábil gerencial não financeira, segundo Atkinson e Kaplan 

(2015), inclui medidas relacionadas a satisfação e lealdade do cliente, qualidade e 

oportunidade de processo, inovação e motivação do funcionário. 

 

1.3 HISTÓRICO DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Segundo Atkinson e Kaplan (2015), no início do século XIX, a contabilidade 

gerencial consistia em sistemas para medir o custo de produção de produtos 

individuais, como uma peça de vestuário ou uma arma de fogo. Á medida que as 

empresas cresciam em escala e escopo, as demandas por informação rigorosa de 

custos aumentavam. 

No século XIX, os gerentes das estradas de ferro haviam implementado 
sistemas de custos amplos e complexos que permitiam calcular os custos 
de transportar tipos diferentes de cargas como carvão e aço, ao longo de 
múltiplas rotas. Essa informação apoiou melhorias de eficiência e decisões 
de preço. As estradas de ferro foram a primeira indústria moderna a 
desenvolver e usar grande volume de estatísticas financeiras para avaliar e 
monitorar o desempenho organizacional. No final desse século, Andrew 



 

 
 

Carnegie, em sua siderúrgica, desenvolveu sistemas detalhados para 
registrar o custo dos materiais e a mão de obra usada em seus vários 
fornos. Carnegie estudou e agiu intensivamente a partir das informações de 
seus sistemas de reduzir continuamente os custos dos fornos, fechando 
aqueles que considerava ineficientes e irrecuperáveis. Explorou sua 
vantagem em custos para reduzir seus preços em níveis que os 
concorrentes não podiam igualar se desejassem permanecer no negócio. 
Assim, seus excelentes sistemas de custeio deram-lhe uma vantagem 
competitiva sustentável no mercado e promoveu o crescimento e o sucesso 
de sua empresa. No início do século XX, empresas como DuPont e General 
Motors expandiram o foco da contabilidade gerencial além da contabilidade 
de custos para o planejamento e controle gerencial. Essas grandes 
empresas substituíram os mecanismos de mercado com a alocação de 
recursos internos para múltiplas linhas de negócios. Os executivos 
necessitavam de informações, como o retorno sobre o investimento pela 
unidade de negócio, para coordenação e controle entre esses múltiplos 
negócios. Usavam a informação contábil gerencial para dar poder e informar 
a mão visível da administração para substituir o que Adam Smith chamou de 
mão invisível das forças do mercado. (ATKINSON E KAPLAN, 2015, p. 2) 

 

        Em resumo, a história da contabilidade gerencial ilustra que as inovações na 

pratica da contabilidade gerencial foram e continuam a ser orientadas pelas 

necessidades de informação de novas estratégias, à medida que as empresas se 

tornaram mais complexas, as tecnologias mudaram e novos concorrentes 

apareceram.  

 

1.4 FUNÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Segundo Marion e Ribeiro (2017), a contabilidade gerencial tem por finalidade 

orientar os agentes responsáveis pela gestão do patrimônio da organização nas 

suas tomadas de decisões. Dependendo da área de atuação desses agentes ou da 

própria natureza das decisões que eles precisam tomar, as orientações derivadas da 

contabilidade gerencial poderão assumir características diferentes. Desse modo, 

podemos segregar pelo menos três importantes funções da contabilidade gerencial: 

operacional, gerencial e estratégica. 

Função operacional – tem por fim orientar o pessoal que trabalha na linha 
de frente, seja na área de produção ou na área comercial, fabricam ou 
vendem bens e prestam ou vendem serviços. Nesse nível de 
responsabilidade, as decisões precisam ser tomadas em curtíssimo prazo, 
quase diariamente, no momento em que os obstáculos surgem. 
Função gerencial – tem por fim orientar os gerentes responsáveis pelo 
comando de uma ou mais áreas; de um ou mais departamentos ou mesmo 
de um simples grupo de trabalhadores.  
Função estratégica – tem por fim orientar executivos nas suas tomadas de 
decisões. A principal preocupação dos executivos é com a rentabilidade 



 

 
 

global do negócio. As decisões dos executivos normalmente são de longo 
prazo e envolvem o destino da organização. Referem-se a rentabilidade de 
produtos e serviços, ao perfil, a necessidades e satisfação de clientes, a 
ameaças de concorrentes, a inovações tecnológicas, a expansão ou 
descontinuidade de parte ou do total dos negócios. (MARION E RIBEIRO, 
2017, P. 5) 

 

Dessa forma, vale salientar que, para uma eficaz tomada de decisão é 

indubitável ter informações de curto prazo, destinadas ao pessoal da linha de frente, 

curto e médio prazo, destinados aos gerentes que supervisionam grupos de 

trabalhadores e decisões de longo prazo, destinadas aos altos executivos cuja 

principal preocupação é o futuro da organização. 

 

2 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS 

 

A estrutura de níveis revela uma clara divisão de trabalho, de autoridade e de 

responsabilidade em uma empresa. São organizadas na forma de uma hierarquia ou 

uma estrutura piramidal, de responsabilidade e autoridade crescente. 

 

2.1 ESTRATÉGICO 

 

Segundo Maximiano (2012), o planejamento estratégico e aquele que define as 

estratégias de longo prazo da empresa. Esse planejamento contribui na definição da 

visão, missão e valores da organização. Também colabora com a concepção das 

metas, e da análise dos fatores internos e externos da empresa.  

O planejamento estratégico e o mais amplo dos três e abrange toda a 

organização. Em suma como um processo gerencial que possibilita estabelecer o 

rumo a ser seguido pela empresa, com visão a obter um nível de otimização na 

relação da empresa com o seu ambiente visando a racionalidade das tomadas de 

decisão e a concentração dos recursos organizacionais da forma mais eficiente, o 

que acaba gerando mudanças e inovações na companhia. Em sua maioria, as 

decisões estratégicas da empresa são tomadas pelos proprietários, ceo (CEO - É o 

responsável pelas estratégias e pela visão da empresa), presidente, diretoria. 

 



 

 
 

2.2 TÁTICO 

 

O planejamento tático é aquele que determina a intermediação entre o nível 

estratégico e o operacional. Dessa forma, o planejamento tático é projetado a médio 

prazo e abrange cada unidade da organização, ele interpreta as decisões do 

planejamento estratégico e os transforma em planos concretos dentro da empresa. 

Cada unidade, em específico, procura atingir seus próprios objetivos, que varia 

desde otimizar determinada área de resultado até utilizar de modo eficiente os 

recursos disponíveis.  

No geral, os integrantes desse nível devem se apropriar da estratégia para 

desdobrá-la em ações concretas nas suas áreas e processos ou sub processos de 

atuação. É o nível da gerência média ou intermediária. Pode se dizer que o plano 

tático tem por finalidade especificar de que modo o seu setor, processo ou projeto 

ajudará a alcançar os objetivos gerais da organização, segundo Maximiano (2012). 

 

2.3 OPERACIONAL 

 

O planejamento operacional, segundo Maximiano (2012), é a formalização dos 

objetivos e procedimentos, é a implementação das ações previamente 

desenvolvidas e estabelecidas pelos baixos níveis de gerência. Tem como principal 

finalidade desenvolver os planos táticos de cada departamento em planos 

operacionais para cada tarefa. É de conhecimento mútuo que o planejamento 

operacional possui um curto alcance (o menor dos três níveis de planejamento), 

estando diretamente ligado com a área técnica de execução de um determinado 

plano de ação. Pode se afirmar que ele envolve cada tarefa ou atividade de forma 

isolada, preocupando-se com o alcance de metas bastante específicas.  

O planejamento operacional colabora para definição de objetivos práticos em 

planos táticos em cada setor empresarial, criando condições para a realização mais 

adequada dos trabalhos diários que são executados dentro da organização. Uma de 

suas principais características é a formalização, principalmente, por meio das 

metodologias estabelecidas e formalmente designadas em documentos corporativos, 

segundo Maximiano (2012). 



 

 
 

 

3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

O sistema de informação pode ser definido como um complexo de elementos 

em interação. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo 

organizado, ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. Como 

uma resultante do enfoque sistêmico, o todo deve ser mais que a soma das partes. 

Fundamentalmente, o funcionamento de um sistema configura-se a um 

processamento de recursos, obtendo-se, com esse processamento, as saídas ou 

produtos do sistema.  

Como refinamento do sistema de apoio a gestão, existem sistema específicos 

desenhados para um auxilio direto a questão das decisões gerenciais. São 

denominados de Sistema de Suporte a Decisão – DSS, sistema de informações 

Business Intelligence – BI. Estes utilizam-se da base de dados dos sistemas 

operacionais, dos sistemas de apoio a gestão, e tem como foco flexibilizar 

informações não estruturadas para tomada de decisão, segundo Padoveze (2010). 

 

3.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

 

Segundo Padoveze (2010), sistema de informações gerenciais são sistemas 

que tem como objetivo fundamental a consolidação e aglutinação de todas as 

informações necessárias para a gestão de uma empresa. Esses sistemas unem e 

integram todas informações que apoiam necessidades de tomada de decisão, e são 

um aglomerado de interações entre pessoas, procedimentos e tecnologias, de forma 

tal que todos os processos de negócio da empresa possam ser visualizados em 

termos de um fluxo dinâmico de informações que perpassam todos os 

departamentos e funções. 

 



 

 
 

4 DECISÕES PERTINENTE AO NÍVEL TÁTICO  

 

Com o surgimento da contabilidade gerencial, os relatórios derivados da área 

contábil, que antes enfatizavam somente o aspecto monetário passaram a abranger 

também informações de natureza operacional. 

Dessa forma, no nível tático de uma organização, tendo a possibilidade de 

possuir relatórios relevantes, com informações de natureza economia, financeira e 

operacional, ficou de fácil manuseio o modo de interpretar e otimizar recursos em 

determinadas áreas para atingir objetivos gerais. 

Para que possa existir melhores tomadas de decisões de maneira rápida, a 

informação precisa ser flexível. Nesse sentido o sistema de informação gerencial 

trás de forma eficaz a informação no ambiente certo e no momento certo, para 

viabilizar informação com tomada de decisão, utilizando-se de banco de dados e 

software, a união de dados que percorrem departamentos com fácil interpretação. 

 

CONCLUSÃO  

 

Para obter os resultados necessários para o presente estudo, foi de suma 

importância levantar os conceitos bibliográficos de diferentes literaturas relacionadas 

ao tema da contabilidade gerencial e sistema de informações gerenciais para 

obtenção de uma análise da importância das informações geradas pela 

contabilidade gerencial na tomada de decisões. 

Pode-se observar a relação entre os autores, de que, a geração de informação 

em diferentes áreas de uma organização, deve ser tratada com devida importância, 

pois, informações eficientes e eficazes são a base para tomadas de decisões. 

Para identificação da finalidade da contabilidade gerencial, Atkinson e Kaplan 

(2015) definem contabilidade gerencial como um processo de fornecer a diferentes 

níveis organizacionais de uma organização, informações relevantes para tomada de 

decisões, monitoramento, avaliação e desempenho. Dessa forma, demonstram 

também, medidas relacionadas a qualidade e oportunidade dos processos com 

inovações. 



 

 
 

Maximiano (2012) por sua vez, caracteriza as informações em seus níveis 

organizacionais como, estratégico, tático e operacional, revelando uma clara divisão 

entre trabalhos, autoridade e responsabilidade em cada nível, sendo esta autoridade 

crescente. 

Apontando os meios que circulam a informação, Padoveze (2010) demonstra 

que, os sistemas de informações gerenciais implantados em uma organização, 

agrupam e consolidam dados de todas as informações necessárias para uma boa 

gestão, esses por sua vez, integram informações de diferentes áreas, apoiando 

necessidades para tomada de decisões. 

Entende-se assim, que a contabilidade gerencial, interpretando dados 

fornecidos pela compilação dos sistemas implantados nos níveis organizacionais, 

fornece embasamento para tomada de decisões positivas, tendo assim, controle do 

ambiente interno e externamente garantindo continuamente a prosperidade da 

organização e obtenção de lucro.  

Observa se também, através do exposto estudo que sistema de informação 

gerenciais junto a contabilidade gerencial se relacionam, tendo ligações na 

construção e desenvolvimento de informações relevantes. 

Por todos os aspectos mencionados conclui-se que, organizações necessitam 

ter um controle interno com a junção da contabilidade gerencial compilado aos 

sistemas de informações gerencias, gerando melhores tomadas de decisões nos 

âmbitos organizacionais, apresenta claramente a possibilidade de uma análise de 

desempenho, planejamento, diminuições de perdas no seu cotidiano, além é claro 

de se trabalhar com informações relevantes no momento certo, no lugar certo e na 

hora certa. 
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