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Resumo 

O trabalho a seguir se propõe a estudar a importância das informações para as 
organizações, e sua contribuição no processo decisório e manutenção dos negócios da 
empresa. Abordaremos diversos focos de origem de dados e formas de apresentação dos 
mesmos, abrangendo tanto o tratamento das informações históricas sobre dados do passado 
como informações sobre o futuro. A contabilidade precisa ser estratégica, preocupando-se 
muito mais com questões gerenciais alem das questões fiscais e de escrituração. 

Palavras chaves: Contabilidade Diretiva, Contabilidade Estratégica, avaliação  de 
Desempenho. 
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Introdução 
A contabilidade, conforme definição aprovada pelo primeiro Congresso Brasileiro 

de Contabilidade, é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação e de controle, 

relativas aos atos e fatos da administração econômica. Desde o final da década de 80, com o 

início da globalização, as empresas vêm passando por mais uma nova fase, caracterizada 

pelas fusões e alianças de todos os tipos, formando grandes grupos econômicos. Essa nova 

característica vem da necessidade de preservar a própria continuidade da organização e 

sobreviver diante da competitividade. Dentro deste contexto, surge a necessidade de uma 

contabilidade estratégica, que deve complementar o escopo da contabilidade financeira. 

 

1. Vendo a Empresa como um Sistema 

Em diversas áreas de estudo vem sendo utilizada a idéia de que não existe um fato 

isolado que não tenha causa ou conseqüência em outro fato, sendo, assim, necessário o 

estudo de todo o conjunto de fatos. Esta maneira de observar as coisas foi denominada de 

visão sistêmica ou abordagem sistêmica e tem contribuído para a melhor compreensão dos 

fatos.  

“Considera-se sistema um conjunto de elementos interdependentes, ou um todo organizado, 
ou partes que interagem formando um todo unitário e complexo. No entanto, é preciso 
distinguir sistemas fechados como máquinas, o relógio, etc. dos sistemas abertos, como 
sistemas biológicos e sociais: o homem, a organização, a sociedade” (Bio, 1985). 

Uma empresa não pode ser vista através de seus setores isolados, nem tão pouco 

pela simples soma de seus resultados. A organização é algo maior e bem mais complexo do 

que isto. Alguns setores geram produtos ou serviços que se destinam a atender o meio 

externo, no entanto, outros produzem resultados e serão utilizados por outros setores 

internos, para só então serem enviados para o ambiente externo. 

 

1.1. A Importância da Estratégia 

Para sobreviver a todas estas variáveis é necessário habilidade estratégica e 

capacidade de adaptação por parte das empresas e seus dirigentes. É um sistema em 

constante movimento, dinâmico, realizando atividades que podem ir mudando, 

necessitando serem constantemente organizadas para o alcance de seu objetivo principal.   

Segundo Porter,  

“Quanto menor a empresa mais importante é a estratégia. Isto se explica porque as 
empresas menores são mais sensíveis às variações externas, e mais vulneráveis às quedas 
de economia e variações no mercado, e justamente por isto, precisam ser pró-ativas, 
percebendo as mudanças de cenário, tendo sua estrutura e continuidade muito mais 
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facilmente abalada do que uma empresa gigantesca e com diversas corporações ou 
segmentos de negócios” (Porter, 1991). 

Quando se elabora uma estratégia, observam-se todos os fatores externos e 

internos da empresa, o que o mercado deseja e o que ela pode produzir, quais são as 

expectativas da sociedade e no que ela realmente pode contribuir, quais as oportunidades de 

negócios novos que existem e qual a sua capacidade de produção. 

A elaboração desta estratégia é uma das operações que a empresa realiza (seja 

formal – nas empresas média e grande, ou informal – nas empresas de pequeno porte), 

dentro de um universo de processos que fazem uma organização girar.  

 É de fundamental importância que as empresas disponham de mecanismos que 

monitorem o andamento destas estratégias. É necessário um conjunto de informações 

coerentes que possam demonstrar como as ações tomadas pela organização estão 

contribuindo para o sucesso da estratégia definida. 

 

2. Definindo Dado e Informação 

Padoveze (1998) registra os seguintes conceitos: Informação é o dado que foi 

processado e armazenado de forma compreensível para seu receptor e que apresenta valor 

real ou percebido para suas decisões. Dado é o registro puro, ainda não interpretado, 

analisado, processado. Comunicação é o processo de transmissão de informação e de 

compreensão que somente se efetiva mediante uso de símbolos comuns. Resumindo, 

informação seria o dado processado de forma a ser entendido pelo usuário.Goldratt diverge, 

em parte, destes conceitos, argumentando que: 

“Quase não podemos escapar ao fato de que a distinção entre dado e informação não se 
baseia no conteúdo de uma gama de caracteres. Baseia-se mais na sua relação com a 
decisão requerida. Se não soubermos com antecedência que tipo de decisões vamos tomar, 
do que exatamente vamos precisar, então, cada parte do dado poderia às vezes, ser 
considerada uma informação” (Goldratt, 1992). 

Para pessoas diferentes, ou até para a mesma pessoa em momentos diferentes, a 

mesma gama de caracteres poderia ser dado ou informação. Na realidade, a distinção entre 

estes conceitos vai sempre depender da pessoa que recebe o dado. 

 

2.1. Desafios das Informações 

“A competição da era industrial esta se transformando na competição da era da 

informação” (Kaplan e Norton, 1997). Peter Druker (1999) complementa esta idéia 

afirmando que esta revolução não está mais acontecendo em tecnologia de informação nem 
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em sistemas de informação ou diretores de setores de informação . “Ela é conduzida por 

pessoas que a indústria da informação tende a desprezar: os contadores“. 

A essência da utilização das informações está na sua interpretação e análise. A 

revolução da informática e da internet trouxe, sem dúvida, avanço quanto à quantidade e 

rapidez de dados disponíveis, no entanto, seu impacto foi praticamente nulo quanto à 

decisão de fazer ou não uma cirurgia, construir ou não um prédio comercial, negociar ou 

não ações na bolsa, investir ou não em um novo centro de usinagem. As decisões deste 

porte são, nas organizações empresariais, o elemento fundamental da existência e 

continuidade dos negócios, e para tomar tais decisões são necessárias informações 

concretas que, mesmo abrangendo um conhecimento bastante vasto, estejam apresentadas 

de forma simples e objetiva. É tarefa da contabilidade da era da informação adequar-se a 

este novo conjunto de necessidades e valer-se de todo seu conhecimento sobre a 

organização que está atuando, para continuar sendo a “linguagem dos negócios”. 

 

3. Indicadores Financeiros e Econômicos 

A necessidade da informação é determinada por seus usuários, consumidores e, 

como qualquer outro produto, para ser necessária, deve ser útil. 

“Os gestores operativos constituem-se em uma classe especial de usuários de informação 
contábil. Eles são os responsáveis pela geração dos resultados econômicos e, em última 
instância, pela continuidade da empresa. Para o atendimento da eficácia empresarial, 
necessitam de informação adequada para seus modelos de decisão” (Catelli, 1999). 

 

3.1. Sistema de Informação Contábil 

É necessária a conscientização dos contadores para que utilizem suas fontes de dados 

para melhor atender as estratégias da empresa, contribuindo desta forma para o lucro e, 

conseqüentemente, a continuidade da mesma. Existem três pontos fundamentais para que 

um sistema de informação contábil tenha validade dentro de uma entidade. São os 

seguintes: operacionalidade, integração e custo de informação. Neste sentido Padoveze 

(1994) divide a abrangência do sistema em cinco áreas de atuação: 

a) contabilidade financeira: escrituração tradicional, seguindo a legislação vigente; 

b) custos: apesar de ser utilizado pela contabilidade financeira no que tange aos 

aspectos legais de sua apuração, a área de custos merece um detalhamento maior; 

c) administração financeira e orçamentos: a importância desse subsistema está em 

que ele vai alcançar todos os níveis de responsabilidade dentro da empresa; 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 5 / 18 - 
 

d) contabilidade divisional e consolidação de Balanço: apuração, controle e 

gerenciamento das unidades da empresa; 

e) análise financeira, padrões setoriais e concorrências: acompanhamento dos índices 

financeiros da empresa em relação aos níveis setoriais e, principalmente, em 

relação aos seus concorrentes.  

 

3.1.1. Análise Vertical 

Avalia a estrutura das demonstrações buscando identificar a participação de cada 

conta ou grupo de conta em relação ao total. Exemplo: observando os resultados do ativo da 

empresa percebemos que o montante ocupado pelo grupo realizável em longo prazo gira em 

torno de 55% do valor total deste ativo. Diante desta informação podemos concluir, entre 

diversas coisas, o maior valor com o qual e empresa pode contar, ou seja, o que ela possui 

para liquidação somente estará disponível no próximo exercício fiscal. 

Este tipo de análise procura relacionar os diversos elementos patrimoniais em 

relação ao ativo total, sendo, portanto, princípio básico para o seu cálculo a equivalência do 

percentual de 100% (cem por cento) a este ativo total e todos os demais valores estarão 

relacionados a este.  No caso das demonstrações de resultado, esta análise se dá através da 

evidenciação dos montantes de custos e despesas em relação às receitas totais. 

 

3.1.2. Análise Horizontal 

Avalia as variações ocorridas de um período a outro, buscando demonstrar se 

houve um crescimento ou redução das contas analisadas. Como exemplo poderíamos citar 

que, se houve um crescimento nas vendas, deverá ter ocorrido um crescimento na produção 

e, conseqüentemente, na compra de materiais, porém, será que houve um crescimento 

proporcional no volume de lucro da empresa? 

A base deste critério consiste em escolher um período inicial. Os dados do período 

seguinte, que pode ser qualquer período, não necessariamente o ano fiscal, será comparado 

com relação ao período anterior. 

 

3.1.3. Indicadores Econômicos 

Estes indicadores deverão acompanhar as necessidades da gerência, pois, caso 

contrário, como toda a informação não útil, será perda de tempo a sua elaboração. São 
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cálculos matemáticos que têm como objetivo básico demonstrar a situação da empresa 

através de índices simples que estão baseados na relação dos dados do ativo, passivo e 

resultado. Podem ser estudados sob a divisão em três categorias: 

a. indicadores de capacidade de pagamento: indicam a capacidade da empresa 

em saldar suas dívidas no momento em que se apresenta o balanço. É 

formado pelos índices de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e 

endividamento; 

b. indicadores de atividade: evidenciam o processo operacional da empresa. São 

calculados com base na relação dos produtos fabricados e dos dados do 

balanço, envolvendo os elementos que formam o capital de giro da empresa. 

Seu conjunto é formado pelos índices de prazo médio de recebimento e 

pagamento, giro de estoques e giro do ativo total; 

c. indicadores de rentabilidade: avaliam a lucratividade em relação às vendas e 

devem ser analisados em relação aos períodos anteriores, às metas internas e 

aos índices do setor e dos concorrentes. São compostos pela margem 

operacional sobre vendas, a margem líquida sobre vendas, a rentabilidade do 

ativo total e a rentabilidade do Patrimônio Líquido. 

Para cada tipo de análise deve ser planejado um relatório adequado, para não 

prejudicar o entendimento claro sobre o conteúdo do mesmo. 

“Cada administrador tem características próprias, mas uma grande maioria não aprecia, 
por exemplo, um exemplar balancete do Razão com trinta páginas, para a tomada de 
decisão. Por outro lado, um gerente de formação não predominantemente contábil não se 
entusiasmará, propriamente, com certas expressões tão a gosto dos contadores, tais como: 
‘reversão de provisão para devedores duvidosos, ou fato contábil misto’” (Iudicibus, 1995). 

 

3.2. Estruturação do Sistema de Custos 

Segundo Kaplan (1998), as empresas, atualmente, precisam de sistemas de custeio 

para realizar três funções principais:   

1.  avaliar estoques e medir o custo dos bens vendidos para a geração de 

relatórios financeiros; 

2. estimar as despesas operacionais, produtos, serviços e clientes; 

3. oferecer feedback econômico sobre a eficiência do processo a gerentes e 

operadores. 
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E, como conseqüência das funções acima, pode auxiliar na fixação do preço de 

venda, cálculo da lucratividade e seleção de mix de produtos. 

 

3.2.1. Custeio Integral ou Custeio por Absorção Total 

”Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só de 
produção, todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para 
todos os produtos feitos” (Martins, 1996). 

Este sistema de custeio é o método derivado dos princípios da contabilidade e 

legalmente aceito, tanto pela legislação comercial como pela fiscal. Apropria todos os 

gastos relativos ao esforço de fabricação para todos os produtos feitos. As despesas com 

vendas, administrativas e financeiras não são usadas para a valorização dos estoques, indo 

diretamente para o Demonstrativo de Resultado do período. A depreciação dos 

equipamentos utilizados na produção deve ser distribuída aos produtos elaborados, 

portanto, vai para o ativo na forma de produtos, e só vira despesa quando ocorre a venda 

dos bens. Segundo Eliseu Martins (1996), podemos sintetizar os procedimentos deste 

sistema em seis passos: 

a) separação entre custos e despesas; 

b) apropriação dos custos diretos aos produtos; 

c) apropriação dos custos indiretos que pertencem, visivelmente, aos departamentos, 

agrupando, à parte, os comuns; 

d) rateio dos custos indiretos comuns e dos da administração geral da produção aos 

diversos departamentos; 

e) escolha da seqüência de rateio dos custos acumulados nos departamentos de 

serviços e sua distribuição aos demais departamentos; 

f) atribuição dos custos indiretos que agora só estão nos departamentos de produção 

aos produtos, segundo critérios fixados. 

 

3.2.2. Sistema Custeio Direto ou Variável 

Martins (1996) diz: “método de apropriação de todos os custos variáveis, quer 

diretos quer indiretos, e tão somente dos variáveis”. Este conceito tem o mesmo parecer de 

outro autor, Pizzolato (1997): “sistema que consiste em reconhecer como custos dos 

produtos ou serviços, somente os custos variáveis, enquanto os custos fixos fariam parte 

dos custos do período”. As principais características deste sistema de custeio são o fato de 
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que somente alocam-se aos produtos os custos variáveis e, conseqüentemente, para o 

levantamento do estoque considera os custos fixos como despesas do período, deduzindo 

direto do resultado. 

Este critério tem como principal vantagem o fato de não necessitar de muitos 

controles internos para seu levantamento, sendo utilizado com freqüência em empresas de 

pequeno e médio porte e no comércio. Como instrumento gerencial, este sistema se vale do 

fato de que os custos fixos são gastos necessários para a manutenção da empresa, e não 

específicos aos produtos; portanto, eles acontecerão independente do volume de fabricação.  

Do ponto de vista de decisão, o custeio direto tem condições de propiciar mais 

rapidamente informações vitais à empresa. Também o resultado medido dentro do seu 

critério parece ser mais informativo para a administração, por abandonar os custos fixos e 

tratá-los contabilmente, como se fossem despesas, já que são quase sempre repetitivos e 

independentes dos diversos produtos e unidades. No entanto, este processo somente pode 

ser utilizado para decisões de curto prazo, pois subestimam os custos fixos que estão 

ligados à capacidade de continuidade da empresa. Sua finalidade principal é a determinação 

da margem de contribuição, total ou por unidade de produto. 

 

3.2.2.1. Margem de Contribuição 

Na prática, quando deduzimos da receita todos os custos e despesas variáveis, 

obtemos um resultado que denominamos margem de contribuição. É o montante desta 

margem que deve ser suficiente para cobrir os custos fixos e resultar no lucro da empresa.  

“É o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o 

custo que de fato provocou e lhe pode ser imputado sem erro” (Martins, 1996). 

Deduzindo desta margem o total dos custos fixos, chegamos ao valor do lucro final 

da empresa, ou talvez prejuízo, quando os custos fixos ultrapassarem o valor da margem de 

contribuição. 

 

3.2.2.2. Ponto de Equilíbrio 

 “A expressão ponto de equilíbrio, tradução do termo em inglês break-even point, refere-se 
ao nível de venda em que não há lucro nem prejuízo, ou seja, no qual os gastos totais 
(custos totais + despesas totais) são iguais as receitas totais” (Hernandez, 1999). 

O cálculo do ponto de equilíbrio é feito através da soma dos custos fixos divididos 

pela margem de contribuição. O cálculo dos custos variáveis é feito na mesma proporção 

que o faturamento, pois se diminuirmos o número de produtos vendidos, diminuiremos o 
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valor total destes custos na mesma escala. Significa definir qual o mínimo de faturamento 

que a empresa necessita obter para gerar um resultado suficiente para cobrir seus custos 

fixos, gerando assim um lucro equivalente a zero. Visa definir qual o mínimo de 

faturamento que a empresa necessita obter para gerar um resultado suficiente para cobrir 

seus custos fixos, gerando assim um lucro equivalente a zero. 

 

3.2.3. Sistema de Custeio por Atividades – ABC 

Conforme Brinsom (1996), o custeio baseado por atividades, ou simplesmente 

ABC (Activity Based Costing ) “é um método de rastrear os custos de um negócio ou 

departamento para as atividades realizadas, e de verificar como estas atividades estão 

relacionadas para a geração de receitas e consumo dos recursos”. 

O ABC trata-se de uma metodologia desenvolvida para facilitar a análise 

estratégica de custos, relacionada com as atividades que a empresa realiza. Inicialmente se 

identifica os processos e as atividades existentes em cada setor, seja ele produtivo, auxiliar 

ou administrativo, depois se identifica os custos envolvidos nestes processos e então se 

distribui estes custos aos produtos.  

Entre as vantagens deste sistema, conforme Brimson, “destaca-se o fato de que 

este sistema permite apurar com maior precisão o custo de cada produto, já que não utiliza 

rateios ou alocação subjetiva, ao mesmo tempo em que auxilia no processo de controle dos 

custos das atividades” (1996). O critério de rateio é utilizado somente quando realmente 

não é possível a sua determinação por atividade. Outro ponto importante é possibilitar 

melhor qualidade na tomada de decisões em relação à redução de custos, facilitando a 

identificação do que não agrega valor. Como o conceito de custo por atividade é identificar 

as atividades relevantes dentro dos departamentos, essas atividades tendem a ser em maior 

número que os departamentos ou centros de custos, gerando, portanto, maior necessidade 

de elementos de controle. Assim como os outros sistemas, o ABC também pode encontrar 

algumas dificuldades para relacionar, de modo direto, todas as atividades administrativas 

aos diversos produtos. Em sua forma mais detalhada pode não ser aplicável na prática, em 

virtude de exigir um número excessivo de informações gerenciais que podem inviabilizar 

sua aplicação. No entanto, não resta dúvida de que é uma ferramenta muito mais completa 

que as demais. Podendo inclusive ser feita em paralelo com algum outro custeio, sendo 

utilizada somente nos setores mais importantes, tendo assim um custo menor e gerando as 

informações críticas para determinado momento. 
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3.3. Orçamentos e Previsões 

 “Orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de informação 

contábil de hoje, introduzindo os dados previstos para o próximo exercício” (Padoveze, 

1993). “Um enfoque sistemático e formal a execução das responsabilidades de 

planejamento, coordenação e controle da administração” (Welsch, 1996). O orçamento 

empresarial busca demonstrar os resultados futuros da empresa, baseado nas informações 

do passado e do presente, na perspectiva dos gestores e, em particular, da área de vendas, 

pois é dela que desencadeia todo o processo, com o objetivo de prever as situações e poder 

efetuar os ajustes necessários em tempo hábil para que a organização não seja prejudicada. 

Um orçamento também pode ser visto como uma meta, um plano a ser alcançado, pois, 

uma vez definido o orçamento, toda a organização deve estar envolvida, no sentido que 

fazer com que ele realmente aconteça, satisfazendo ou superando as expectativas existentes 

no momento de seu desenvolvimento. 

O orçamento possui uma integração vertical e horizontal. A vertical segue a linha 

de hierarquia da empresa, partindo das estratégias da alta administração, passando pelas 

gerências e fixando metas para serem operacionalizadas. A integração horizontal se dá em 

nível operacional na elaboração e acompanhamento do orçamento em si, uma vez que cada 

informação do início do processo desencadeia uma série de conseqüências nos processos 

seguintes. A elaboração dos orçamentos é considerada o ponto chave do controle de gestão. 

Mesmo na pequena empresa, o simples fato de transferir para o papel e em objetivos 

mensuráveis as expectativas da organização, já existe um início de controle de gestão, pois 

o que não é medido não pode ser controlado. 

“Não poderia existir controle sem sistema de referência, um desvio só pode ser medido em 
relação a uma linha predeterminada e o resultado da gestão só pode ser avaliado em 
relação àquele que se pretende atingir” (Pillot, 1992). 

Na fase de execução, segundo Pillot, cada responsável deve: 

a. avaliar corretamente a eficácia de sua ação, medindo realizações em relação 

aos objetivos; 

b. concentrar o esforço de análise em pontos específicos, em função dos desvios 

constatados; 

c. corrigir ao longo do percurso as previsões, dispondo assim de um 

esclarecimento permanente acerca da evolução provável a curto prazo; 

d. melhor coordenar as operações delegadas; 

e. empreender antecipadamente ações corretivas; 
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f. facilitar o diálogo com a direção geral no momento em que o responsável 

deve prestar contas da sua ação. 

O controle é a última etapa, onde é checado o desenrolar do orçamento e efetuadas 

correções, caso seja necessário. A função básica do controle é observar se as atividades 

estão produzindo os resultados projetados e tomar as ações corretivas, quando necessárias. 

Portanto, para ser eficaz, o controle necessita estar baseado no planejamento administrativo 

e fundamentalmente ocorrer antes do momento da ação, ou seja, não deve ser feito após o 

fato já ter ocorrido, deve ser um controle prévio, que acompanha cada passo do processo. 

 A figura a seguir demonstra todas as fases de construção do orçamento e sua 

relação uma com a outra. Onde inicia com as metas vindas da estratégia empresarial, 

abrindo através de vendas todos os demais orçamentos. Após a elaboração de todos os 

níveis chegamos a um conjunto de relatórios finais que sintetizam os resultados da empresa 

de acordo com os números previstos inicialmente. 
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Figura 1 – Fluxograma das Peças 0rçamentárias 

É de extrema relevância a análise de todas as partes orçamentárias que destacamos 

aqui, pois, como demonstramos, uma é conseqüência da outra ou de várias outras e, para ser 

útil, não pode ser visto isoladamente como uma meta de um setor, como, por exemplo, 

vendas, pois diante do não atendimento desta meta o orçamento acaba sendo deixado de 

lado e perdendo a sua utilidade. O orçamento empresarial também não pode ser estático, 

visto que esta ferramenta baseia-se em conhecimentos do passado, previsões do futuro e 

filling dos administradores. Portanto, com o decorrer do período, deve ser revista e ajustada 

se necessário, para que mantenha o seu valor de utilização. 

 

4. Indicadores Não Financeiros - Avaliando a Estratégia 

 Este conjunto de indicadores é fundamentado pelas estratégias da empresa, 

dividindo estas estratégias em focos diferentes e escolhendo maneiras de checar cada um 
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destes focos. Deixamos esta parte final como reflexão sobre os sistemas de informação 

como um todo e a forma com que ele deve se apresentar, e também para a própria empresa, 

uma vez que tendo estratégias de negócios definidas de forma mais formal e clara, pode 

utilizar a ferramenta que apresentamos a seguir como uma grande aliada no controle de seu 

desempenho, e até mesmo no questionamento de suas próprias metas.  

Balanced Scorecard preenche a lacuna existente na maioria dos sistemas gerenciais – a 
falta de processo sistemático para implementar e obter feedback sobre a estratégia” 
(Kaplan e Norton, 1997). 

“Uma empresa pode funcionar muito bem do ponto de vista financeiro, ter boas 
relações com os clientes e contar com excelentes processos, mas, se outra empresa 
obtiver vantagens semelhantes, isso de nada adiantará“ (KAPLAN, em entrevista a 
HSM Management, novembro/dezembro, 1998). 

 

5.1. Dimensão da Tradução e Visão 

 É o processo inicial. A base que desencadeia todo o restante da estrutura, onde a 

equipe da alta administração se reúne para discutir, condensar e escrever a visão estratégica 

da empresa. Feito isso, é necessário desdobrar essa visão em objetivos estratégicos mais 

específicos e garantir que estas metas não fiquem apenas no papel, devem ser colocadas em 

prática. Determinar quais os objetivos da organização, para tornar possível a coordenação 

da tomada de decisão individual e geração de uma base para o aprendizado da organização. 

Determinar tanto o desempenho esperado quanto o que a administração acredita serem os 

direcionadores deste desempenho. 

  

5.2. Dimensão da Comunicação e Comprometimento 

É o processo de disseminação das metas para todo o grupo de empregados. Serve 

para que todos possam visualizar onde podem contribuir para o sucesso da empresa. Deve 

ser feito de forma clara e por sugestão, através de quadros ou murais onde fique escrito e 

possa ser sempre revisto. A linguagem deve ser comum a todos e estar relacionada com as 

estratégias iniciais. Por exemplo, se uma das estratégias da empresa definida na dimensão 

anterior foi reduzir o prazo de entrega dos produtos de dez para sete dias, uma meta a ser 

fixada no quadro da produção seria a redução do tempo de setup das máquinas. Desta 

forma, os operadores destas máquinas e demais colegas do setor poderiam pensar em como 

alcançar esta meta, uma vez que se apenas sabem que o tempo de entrega deve diminuir não 

saberão como agir. 

Esta fase também busca o comprometimento das pessoas e, principalmente, dos 

executivos, com a estratégia da empresa ou unidade de negócio. O Scorecard incentiva o 
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diálogo e a troca de idéias não apenas sobre os resultados em curto prazo, mas também com 

o futuro da organização. No final deste processo, todos os envolvidos devem ter uma visão 

clara do que estão fazendo e porquê. 

 

5.3. Dimensão do Planejamento de Negócios  

Além de todas as vantagens já mencionadas sobre o Balanced Scorecard, cabe, 

ainda, salientar que pode ser utilizado como objetivo de mudança cultural da organização. 

A discussão sobre o futuro da empresa e a definição de metas para três ou cinco anos à 

frente. Desta forma, o scorecard oferece a razão principal. Além do foco e da integração 

para a melhoria contínua e os programas de transformação, sejam eles denominados de 

reengenharia, qualidade total, etc., não importa o nome, mais sim, o empenho em alcançar o 

resultado. 

Esse processo permite também a integração do planejamento estratégico da 

empresa com o orçamento empresarial. Uma vez definidas as metas para três ou cinco anos, 

é possível desdobrá-las em períodos anuais ou de referência, e prever seus reflexos, definir 

até onde pretendem ir ao primeiro ano. Por exemplo, se uma estratégia for o aumento de 

20% na participação do mercado brasileiro. Esta meta é pouco específica e precisa ser 

desdobrada para adquirir sentido. Para alinhar a estratégia a uma iniciativa real, poderíamos 

estabelecer que desejamos um crescimento de 4% ao ano e que o primeiro segmento a ser 

trabalhado é a região norte do país. 

 

5.4. Dimensão do Feedback e Aprendizado 

Essa talvez seja a parte mais inovadora e diferenciada desta ferramenta. “Os 

executivos não dispõem hoje de um processo para receber feedback sobre sua estratégia e 

testar as hipóteses em que ele se baseia” (Kaplan, 1997). O Scorecard auxilia no 

monitoramento das ações e demonstra os ajustes necessários. O acompanhamento das 

medidas financeiras realizadas nas reuniões mensais ou trimestrais continuarão sendo feitas 

e analisadas de acordo com sua importância, porém, serão adicionadas a estes dados as 

informações sobre os clientes, os processos internos e a inovação. A comparação entre as 

metas desejadas e os níveis atuais determinam o processo de mudança da empresa, e é este 

processo ao qual se refere à última dimensão, que é o processo de feedback e aprendizado.  

O Balanced Scorecard não se limita apenas a medir as mudanças, mas também a estimulá-

las. O sucesso das ações das dimensões descritas aqui são analisadas através de quatro 

perspectivas. 
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a) Perspectiva Financeira 

Indicam se a estratégia da empresa está contribuindo para a melhoria financeira. 

Pode ser observada em três aspectos: 

a. sobrevivência: fluxo de caixa; 

b. sucesso: aumento de receita, lucro operacional, retorno s/investimento; 

c. futuro: maior participação no mercado, valor do acionista/sócio, valor 

econômico agregado. 

 

b) Perspectiva do Cliente 

Identificar necessidades, desejos dos clientes e a possibilidades de realizá-las. Na 

maioria das vezes, pode ser dividida em quatro categorias: tempo-espera entre o pedido e o 

recebimento do produto, qualidade, desempenho e serviços. Foca os aspectos críticos para 

os clientes. As medidas que avaliam como a empresa está atendendo a esta expectativa pode 

ser dividida em ítens como participação no mercado, captação e retenção de clientes, 

satisfação e lucratividade dos mesmos. Talvez seja esta a perspectiva que mais se destaque 

em relação às tradicionais formas de indicadores de desempenho, uma vez que se baseia 

totalmente nas projeções de futuro e é possível, através dela, transmitir a cada responsável 

qual a sua participação no futuro da organização. 

 

c) Processos Internos 

Precisam ser ajustados de acordo com as medidas da perspectiva do cliente. Esta 

perspectiva focaliza o desempenho de áreas como produção, operação e sistemas de 

informação. O sucesso de uma empresa pode ser alcançado pela forma com que ela 

organiza e gerencia sua seqüência de atividades. 

Esta perspectiva busca identificar os processos críticos nos quais devem concentrar 

maiores esforços, com o objetivo de atender tanto as expectativas dos acionistas quanto às 

dos segmentos de mercado. Nos sistemas tradicionais temos as medições de desempenho, 

baseadas nos indicadores de custos, qualidade e tempo do processo. O Balanced Scorecard 

faz com que os requisitos de desempenho dos processos internos sejam uma conseqüência 

das expectativas de pessoas externas ao processo. 
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d) Medindo o Processo de Aprendizado e Crescimento 

Verifica a capacidade da empresa em inovar. Aprender com seus erros e melhorar. 

Esta perspectiva identifica a infra-estrutura necessária para gerar crescimento e melhorias 

em longo prazo. Avalia como a organização desenvolve e melhora as habilidades dos 

funcionários e o domínio da tecnologia como um todo. Pode ser analisada através de três 

fatores: 

a. pessoas – qualidade de recursos humanos, treinamentos, etc; 

b. sistemas – tecnologia, informação; 

c. procedimentos operacionais – parceria com cliente e concorrentes. 

Portanto, não podemos ficar acomodados, principalmente no que diz respeito ao 

crescimento das pessoas que estão por trás das organizações, pois somente através delas 

conseguimos melhorar um processo de melhoria contínuo nos processos. 

 

Conclusão 

A passagem por todos os temas abordados neste trabalho auxilia na reflexão sobre 

a amplitude de conhecimentos necessários para a gestão de uma empresa e o papel 

fundamental do contador nesse processo. Para desempenhar essa função de acordo com as 

necessidades deste século, podemos enumerar três condições básicas: 

a. perceber que a empresa está inserida em um ambiente dinâmico, onde não é 

possível ter controle sobre as alterações deste meio; 

b. deter conhecimento técnico para transformar os dados brutos em informações 

relevantes; 

c. possuir capacidade para transformar estes dados em fontes de análise sobre o 

passado, presente e futuro, de tal forma que sejam compreendidos com 

facilidade por todos os envolvidos no processo decisório. 

Ou seja, antecipar-se aos fatos, buscando oferecer opções de ação à empresa. Com 

certeza, todos os pontos aqui abordados não foram esgotados. No entanto, nosso objetivo 

não era a discussão infinita de cada tópico abordado, mas sim, uma compreensão geral 

sobre a importância da análise do ambiente externo, a percepção da empresa como um todo 

e a apresentação de algumas formas de observação de dados. 

Não existem fórmulas instantâneas nem ferramentas mágicas para melhorar o 

desempenho e o resultado da organização. Para obter êxito com qualquer sistema é 
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necessário compreender bem o seu funcionamento e suas possíveis conseqüências sobre 

toda a empresa, utilizando-as de forma criativa e no momento adequado. 

Empresas inovadoras estão utilizando o Balanced Scorecard como um sistema de 

gestão estratégica para administrar à longo prazo. Sua maioria é composta por empresas 

americanas e de grande porte, talvez por essa ferramenta ser ainda recente para nós. Porém, 

fica claro que pode ser utilizada em qualquer tipo e porte de empresa, tendo como pré-

requisito apenas o conhecimento claro das estratégias da empresa; todo o restante pode ser 

desenvolvido de acordo com a necessidade e as condições de acompanhamento de cada 

organização. 

Não se pode fazer um vínculo do sucesso da organização com o tipo de ferramenta 

utilizada para gerar informação, mas podemos afirmar que existe um vínculo entre o 

sucesso e o modo como a organização utiliza as informações que possui. 
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