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o presente artigo tern como tema Contabilidade e gestao do conhecimento
coma apoio a tomada de decis6es. 0 objetivo e demonstrar a importiincia

da Contabilidade na era da informar;ao. Para atingir tal objetivo, faz-se
revisiio da Iiteratura sobre gestiio de negocios, gestao do conhecimento, e
da Contabilidade para a tomada de decisi5es.
Primeiramente descrevendo a trajetoria da gestao de negocios ate os dias

atuais onde conhecimento e comunicar;ao tornam-se fundamentais para
orientar estrategicamente os neg6cios.

E relatada a importancia da informar;ao no processo de gestao da empresa,
e do conhecimento como base de sustentar;ao nos processos de gestao.
Num mercado cada vez mais exigente e requerente de urn aparato

produtivo agil e flexivel, e necessaria oferta diferenciada de produtos,
man tendo nivel baixo de custo e acompanhamento da velocidade das
inovar;i5es tecnologicas. Entao 0 desafio e de fornecer informar;i5es
relevantes e necessarias que vao alem das tecnicas

financeiras tradicionais e dados essencialmente historicos.
Os relatorios contcibeis por abrangerem informar;i5es que permitem aos
seus usucirios avaliar;iio economico-financeira em sentido estcitico e
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dinamico demons tram possibilitar inferencias sobre tendencias futuras.
A Contabilidade e, portanto, urn sistema de informal;:ao gerencial que visa
medir os resultados das empresas e avaliar 0 desempenho dos neg6cios,
fornecendo subsidios para a tomada de decisoes.

A consolidar;:iio de modelos de planejamento e gestiio requer, a promor;:iio
das capacidades individuais e institucionais, considerando a relevancia do
capital humano coma fator de desenvolvimento. Portanto, para a tomada

de decisiio que envolve urn ciclo de controle, decisiio e execur;:iio, e
fundamental a gestiio do conhecimento.
No processo de comunicar;:iio da empresa, a Contabilidade torna-se panto
chave na tomada de decisoes, ao permitir coletar dados e mensura-Ios
monetariamente, fornecendo informar;:oes financeiras,
economicas e patrimoniais par meio das suas
demonstrar;:oes e metodos utilizados para sua analise.
Assim, 0 usa do conhecimento par meio da tecnologia de informar;:iio e dos

diferentes modelos de gestiio coma Contabilidad Directiva, Balanced
Scorecar, Tableau de bard ou outros metodos coma Orr;:amento
(Empresariaf, Continua, de Base Zero, Flexivel, Par atividade e Perpetuo),
Metodos de Custos (Activity Based Costing, Custo padriio, Custeio par
absorr;:iio, Modelo Kaizen), auxiliam na tomada de decisoes, pais visam a

tradur;:iio das estrategicas, apontando ar;:oes e acompanhando resultados.
Portanto, a Contabilidade e fundamental na gestiio empresarial ao dar
suporte aos diversos modelos gerenciais e de informar;:iio.

PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, gestao do conhecimento, tomada de decisao
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INTRODU<;:.AO
A comunicac;ao e fundamental para orien.

tar estrategicamente os neg6cios. Na atual

}- - -

ma<;oes para contro1ar seu processo produti
vo e tomar decis6es a nivel estrategico e ope
raeional.

conjuntura corn acentuadas mudan<;as, a in

Para Fran<;a (2000), As empresas produzem

forma<;:ao tafna-se imprescindivel no proces

para uma rede ilimitada e aberta, cUjos pares

so de gestao da empresa. Assim, 0 conheci

sao a concorrencia e 0 grau de eXigencia dos

menta forma a base de sustentac;:ao do pro

consumidores. As empresas produzem pe1a

cessa, fator-chave do sucesso, que possibilita

prefereneia do consumidor final. 0 criterio de

as organizac;6es atuarem e manter-se num

decisao e a tecnologia ou 0 rnereado. 0 em

mercado cada vez mais competitivo.

presario questiona se urna nova tecnologia

A renovac;ao e acuffiula<;:ao de conhecimen

pod era reduzir custos, melhorar a qualidade

tos decorrem da observac;ao de seus erros e

do produto/proeesso e/ou criar urn novo pro

acertos, da inspirac;ao criativa de seus inte

duto e, por conseguinte a satisfa<;ao do clien

grantes e da importa<;ao de informa<;6es do

te. Lanc;ar no mercado urn produto que nao

ambiente externa.

esteja aperfei<;oado, ou tardiarnente, impliea

A1em da competitividade, a velocidade corn

em riscos. Por outro 1ado, nao lan<;ar nenhum

que as mudanc;as acontecem, gera a necessi

novo produto em areas a1tarnente eompetiti

dade de atualizac;ao e monitoramento cons

vas pod era ser ainda mais arriseado. 0 tempo

tante do conhecimento, de forma a manter 0

e urn fator eritieo. 0 caminho que uma tee no

nivel de crescimento da empresa.

logia viave1 percorre ate a prodU<;:ao e 10ngo e

Portanto, ter informac;:6es disponiveis, sen

caro. A recompensa para 0 setor produtivo e

do utilizadas de forma clara e incorporando

o aeesso a urn mere ado mais amp10 e conse

as ao processo de gestao da organizaC;ao, tor

quentemente 0 lucro financeiro.

na-se a base para tomada de decis6es no con
texto atual.

Assim, 0 conhecimento empresaria1 obti
do por meio da contabilidade, traduzido por

Atualmente a consolida<;ao de modelos de

meio da gestao do eonhecimento possibilita a

planejamento e gestao requer, a promoC;ao das

gestao foeada na estrategia, pois a eontabili

capacidades individuais e institucionais, con

dade fornece 0 maximo de informa<;6es uteis

siderando a relevancia do capital humane

atraves dos relat6rios contabeis e suas anali

coma fator de desenvolvimento. Por isso e ne

ses.

cessaria a gestao baseada no conhecimento.
No processo de comunicaC;ao da empresa.
a contabilidade torna-se panto chave na to

•

A EVOLU<;:.AO DO CONHECIMENTO

NA GEST.AO DOS NEGOClOS

mada de decis6es, ao permitir coletar dados,

As decis6es empresariais sofrem influen

mensura-1os monetariamente, fornecendo in

eia direta dos agentes do mercado. Atua1men

formac;6es financeiras, econ6micas e patrimo

te este mercado apresenta-se cada vez mais

niais por meio das suas demonstrac;6es e me

competitivo, requerendo versatilidade e co

todos utilizados para sua analise.

nhecimento.

As mudan<;as ocorridas nas organiza<;6es,

Assim e necessaria a utiliza<;ao de tecnicas

provocado pelo aumentando a complexidade

e metodologias para a constru<;ao de conheci

das atividades, aliada as novas eXigencias do

mento estrategico, ou seja, utilizar a informa

mere ado e a competitividade, passaram a exi

c;ao e 0 conhecimento para a gestao estrategi

gir das empresas maior quantidade de infor-

ca dos negocios.
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- - -{ Contabliidade e gf-lstao do conhecirm'nto coma apoio a tomada de deci"ao
A Gestaa da canhecimenta vem despertan

e elastica, de mais facil mavimenta<;aa - e,

da, cada vez mais, interesse tanta na meia

conseqiientemente, menos escasso. Corn a

academico quanta empresarial, pais auxilia na

facilidade de dispanibilidade de capital, a fa

tamada de decis6es atraves da canhecimenta

tor crttico de produc;:ao pas sou a se concen

individuais e da arganiza<;aa.

trar nas pessoas.

Por muito tempo 0 primeiro objetivo que
se esperava de uma empresa era que estas

Assim a chave do sucesso agora passa a

ser 0 Conhecimento.

gerassem lucro, DU seja, conservar e maximi

Desde a decada de 50 Peter Drucker vem

zar a capital. Pare m, durante as iIltimas cin

destacando a importancia do conhecimento.

qtienta anos houveram grandes mudanc;:as,

Temas como estrategia, planejamento estra

marcadas por inovac;:6es cientificas e tecnol6

tegico, aprendizado organizacional, vem sen

gicas, mudanc;:as de comportamento social e

do desenvolvido no decorrer destas liltimas

de consumo.

decadas. A utilizac;:ao destes temas, portanto,

Para se adaptarem e tornarem-se competi

tivas as empresas foram impelidas a desen

vem demonstrando a necessidade da gestao
estrategica e a gestao do conhecimento.

valver a capacidade de aprender, senda eXigi

A estrategia adotada por uma empresa e 0

das a se tornarem inteligentes, ageis e adapta

alicerce da organizac;:ao. E, tambem, a sua for

tivas.

ma de gestao para fazer frente as ameac;:as e

5egunda Geus 1999, sempre hauve tres

oportunidades do mercado corn 0 intuito de

fontes principais de riqueza: terra e recursos

adequac;:ao 6tima da sua estrutura organizaci

naturais, capital (a acumulac;:ao e 0 reinvesti

onal. Portanto, tern-se na estrategia a base para

menta de bens) e a trabalha. A cambina<;aa

o planejamento estrategico e 0 gerenciamen

dessas tres fontes cria os produtos e serviC;:os

to dos negocios.

de que a sociedade necessita para seu bem

estar material.

A palavra estrategia deriva da palavra gre
ga, strategos que significa, a arte ou ciencia

Em um langa periada da hist6ria human a

de ser urn general, e assim tambem define

a terra foi 0 principal recurso. No final da Ida

Ferreira (1986), estrategia e a ciencia de arga

de Media e inicio do seculo XX 0 acrescimo de

nizar e planejar opera<;:6es de guerra.

mais capital ao processo de criac;:ao de rique

Varios autores ao longo deste seculo, vem

za material levou a consideraveis aumentos

trazendo as definic;:6es sobre estratfgias, ora

na eficacia e eficiencia da atividade tecno16gi

convergentes, ora propulsoras de reflexao

ca e comercial. Portanto, a riqueza estava em

sobre pontos divergentes, e em outros momen

controlar 0 acesso ao capital.

tos coma complernentares ao entendimento.

Porem no decorrer do seculo XX a caracte

Pore m, e mister que toda organizac;:ao neces

ristica de capital foi-se alterando, e dando lu

site possuir estrategia para promover sua fi

gar ao que chamamos de Era do Conhecimen

nalidade e abjetiva.
o importante da estrategia e a possibilida

ta.

Para Geus 1999, ap6s a Segunda Guerra

de da empresa analisar sua situac;:ao passada,

Mundial, iniciou-se enorme acumulac;:ao de

presente e projetar 0 futuro, diante dos seus

capital. Tambem a tecnologia comec;:ou a mu

pontos fortes, neutros e fracos, vislumbrado

dar grac;:as as telecomunicac;:6es, a televisao,

as oportunidade e ameac;:as.

aos computadores e a aViac;:ao comercial, corn

A gestao estrategica vem sendo utilizada

efeito, de tornar 0 capital muito mais fungivel

pelas organizac;:6es e discutida cientificamen-
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te ha decadas, porem somente na decada de

rencial registrava 0 usa da informaC;ao coma

oitenta foi demonstrada a uniao desses dois

insumo basico nas organizac;6es, e no auge

conceitos, 0 que veio contribuir corn as novas

do planejamento estrategico, a informaao e

necessidades de gestao.

os sistemas de informac;6es passaram a ser

Para propor, uma gestao integrada de ne

considerados fundamentais para a manu ten

gocios e irnportante que a organizac;ao esteja

C;ao das organizac;6es em urn ambiente com

cornprometida corn os divers os aspectos que

petitivo.

a abrangem, coma: clientes, fornecedores, re

Assim na decada de 80, corn a gestao es

cursos humanos, aspectos financeiros e nao

trategica, a gestao da informaao passou a ser

financeiros; e para tanto, a gestao nao podem

fundamental no processo decisorio das arga

perder de foco a visao e missao que a empre

nizac;6es.

sa possui.

Segundo Milani Jr. e Canongia as informa

Para isso 0 Planejamento estrategico for

c;6es apresentarn estagios no processo deci

nece, 0 entendimento logico para direcionar a

s6rio, que vai desde a identificaao do proble

missao e a visao da organizac;ao na sua princi

ma ate a avaliaC;ao dos resultados, conforme

pal atividade, proporcionando a definiao do

figura 1.

rumo a ser seguido pe la organizaao. Assim,

A evoluao da gestao da informaao ganha

servindo de base para diversos modelos de

corpa, e as pessoas passam a ocupar 0 foco

gestao integrados.

das discuss6es, segundo Sveiby, 1998, 0 que

A medida que a gestao estrategica vai evo

as pessoas pensam, racionam e produzem sac

luindo e 0 envolvimento das pessoas na for

denominadas ativos intelectuais e incorpora

mulac;ao, desenvolvimento e manuten<;:ao das

dos ao patrim6nio organizacional.

estrategicas e considerado fundamental, tor

Na decada de noventa 0 aprendizado orga

na-se crucial a importancia da gestao da in

nizacianal e as novas tecnologias de informa

formaao.

ao incorporam a gestao estrategica da em

Ate a decada de 70, a literatura da area ge-

presa, e a inforrnaC;ao passa a ser pec;a funda-

Figura 1 • (Milani Jr e Canongia, 1999) Estagios da informariio no processo decisorio.
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mental para gerar conhecimento para tomada
de decis6es.

.. cootFlCAR

Desde 0 final da decada de 90. percebe-se
a atuac;:ao das pessoas nas organizac;:oes com

petitivas. AleID das pessoas e necessaria tarn
bem 0 conhecimento organizacional, propor

cionando a dinamica e sobrevivencia das or

3. DISSEMINAR

ganiza6es,

Para Costa. 2003, 0 sucesso dos neg6cias,
no final dos anos 90 e nos dias atuais, parece

•

depender, cada vez mais, da qualidade do ca
nhecimento que cada organizac;:ao aplica nos

Figura 3 . Gestiio do conhecimento para tomada

seus processos corporativos/empresariais,

de decisoes.

canforme figura 2 do autor.

A INFORMA<;:Ao E 0

CONHEClMENTO PARA TOMADA

DE DEClSOES
A tomada de decisao envolve urn delo de
urso
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estrateglco
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controle, decisao e execuc;ao onde e fundamen
tal a gestao do conhecimento. Portanto, e pre
ciso diferenciar as informac;oes gerenciais e
operacionais, on de as primeiras permitem a

cantinuidade das apera6es dentro do cicla

.

.••.....

',.

aperacianal da empresa, e segunda destinam

se a alimentar os processos de tomada de de
cisoes.
Diversos sao os fatores importantes para

Figura 2 - (Costa, 200]) Evolufiio sobre 0 uso

tomada de decisao, como objetivos, alternati

da in[ormariio nas organizaroes.

vas, competi<;.:ao, criatividade, ac;oes sociais e

politicas, aspectos internacionais, tecnologia
e pressao do tempo. E as organizac;oes devem
Segunda Davenport, 1998, 0 terma ges

estar preparadas, para isso os sistemas de in

tao do conhecimento foi inicialmente utili

formac;6es gerenciais e de apoio a decisao tor

zado para descrever a criac;:ao e 0 uso de re

nam-se fundamentais.

positorios eletr6nicos de dados e informa

Sistemas de apoio a decisao envolvem pes

c;:6es corn uma estrutura orientada para 0 co

soas, procedimentos, banco de dados e dis

nhecimento.

positivos que darao suporte aos gestores na

Portanto, e passivel tomaT decisoes na

soluc;:ao de problemas, sendo compostos de

empresa por meio da gestao do conhecimen

tres elementos: uma base de conhecimento,

to, pois esta permite criar, utilizar, reter e

uma base de regras e urn motor de inferencia.

medir 0 conhecimento da organizac;ao de ma

As informac;:6es e 0 conhecimento com

neira continua e baseada na estrategia, con

poem recursos estrategicos essenciais para 0

forme figura 3.

sucesso de uma empresa.
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Segundo Mafias, 1999 a informaao trans

onamento e gestao da empresa, pois auxiliam

formou-se em recurso fundamental para qual

na tomada de decisao por meio de informa

quer organizaao. ou seja, DaD existe gerenci

ao e compartilhamento de conhecimento.

amento passivel sem informac:;:ao. As empre

Portanto a informal;ao apresenta-se coma re

sas que ganharao a guerra econ6mica SaD aque

curso estrategico sob a atica da vantagem com

las que terao vencido a guerra da informaao.

petitiva.

Assim, 0 autor ainda afirma que aD lado

Atualmente a gestao empresarial demanda

das func;:6es tradicionais (produc;:ao, comerci

de urn alto nivel de conhecimento focado na

aI, finanas, recursos humanos etc.), surge

estrategia, planejamento de longo prazo e con

uma nova e fundamental transversal: a fun

troles de gestao e de negocios, alem de gestao

ao informacional da empresa, em que a limi

de recursos e pessoas, e 0 desenvolvimento,

tac;:ao de fronteira, ao contrario, DaD eXiste,

definiao e planejamento de dire6es estrate

passando a atravessar a empresa coma urn

gicas para 0 uso de tecnologia.

todo, de departamento a departamento, ligan

Segundo Abreu e Abreu, 2000 para atingir 0

do-os entre si e inclusive ao ambiente exter

pie no potencial dos investimentos em Tecno

na, que parece que ja em muitos casos, trans

logia da lnformal;ao, as organizal;oes devem

forma-se no ambiente global.

adequar-se ao novo paradigma organizacional,

Para gerar informac;:ao e conhecimento e

cUjo foco esta na aprendizagem organizacio

necessaria que a organizac;:ao esteja prepara

nal, na flexibilidade para a mudana, na inova

da para reagir aos problemas; antecipar pro

ao e na velocidade. Dentro desse contexlO, as

blemas transformando-os em vantage m com

principais ar;:5es a serem tomadas relativamente

petitiva; conduzir a mudanc;:a organizacional

ao uso de Tecnologia de lnformaao pelas or

a evolu<;ao simultanea empresa-ambiente;

ganizal;6es consistem em: automatizar os pro

transformar 0 conhecimento para todos; e ter

cessos produtivos; construir uma arquitetura

aprendizagem organizacional para tornar a

de informa6es alinhada corn os negocios da

empresa competitiva.

empresa; e integrar os clientes e fornecedores,

Neste sentido as empresas esUio cada vez

por meio do uso das informa6es.

mais percebendo que a sinergia entre indivi

PortanlO, 0 conhecimento e fundamental

duos e organizaao e pea fundamental para

na atualidade, pois 0 mercado, os produtos e

a gestao das organizacionais.

servir;:os, os empreendimentos e as empresas

Vma empresa para apresentar rentabilida

apresentam-se cada vez mais volateis e com

de em curto prazo e viabilidade em longo pra

petitivos, eXigindo gestao mais inteligente e

zo necessita de estrategia e planejamento. Para

Que apresente vantagens competitivas.

tanto, a comunical;ao e a informal;ao nao po de

Assim, 0 nivel gerencial deveni ter foco no

deixar de existir, pois sao pontos chaves para

conhecimento e coma as empresas utilizam

a sinergia efetiva de conhecimento e compe

se do conhecimento obtido e produzido na

tencias na empresa, ou seja, a uniao dos es

organizaao, bem como os fluxos de informa

foros individuais de cada urn na organizaao

6es e as necessidades em cada nivel hierar

sera amplamente superior a soma de suas ca

quico.

pacidades individuais, auxiliando a organiza
ao a atingir suas metas.

Possibilitando 0 alcance dos objetivos es
trategicos da organizaao por meio da utili

Assim informal;ao, comunical;aO e organi

zaao dos recursos disponiveis, sejam eles:

zaao sao conceitos fundamentais para funci-

pessoas, materiais, equipamento, tecnologia,
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recursos financeiros, informaao e conheci

em mercados globais, corpora6es internaci

mento.

onais e foras de trabalho multinacionais. Por

Abreu e Abreu. 2000 demonstra atraves da

tanto, e necessaria sistema de informac;:ao para

tabela 1 abaixo as principais diferenas entre

fazer isso corn eficiencia e sucesso, alem de

uma empresa tradicional e uma empresa ba

ampla compreensao sobre sistema de infor

seada na informa<;:ao.

maao para atingir niveis mais altos de pro

Assim a Gestao do Conhecimento passa,

dutividade e eficacia.

essencialmente, pelo compartilhamento dos

Segundo Laudon e Laudon, 1999 os desafi

conhecimentos individuais para a formaao do

os colocados por novos clientes, concorren

conhecimento organizacional.

cia, tecnologia, relac;:6es politicas, condic;:6es

Para Kennevan, 1970 a gestao do conheci

econ6micas, regulamentac;:6es governamentais

menta e urn metodo organizado para prover

e aspectos sindicais pedem muitos tipos de

informac;:6es passadas, presentes e futuras.

mudanc;:as, tais como: tecnicas mais aperfei

relacionadas corn as opera<;:6es internas e os

c;:oadas de produc;:ao novas produtos e servi

servic;:os de inteligencia externa. Serve de Sll

C;:OS, novos sistemas administrativos, e novas

parte para as func;:6es de planejamento, con

habilidade dos empregados.

trole e opera<;:3o de uma empresa, atraves do

Portanto, e necessario saber coma identi

fornecimento de informa<;:oes no padrao de

ficar problemas e oportunidades e coma usar

tempo apropriado para assistir 0 tornador de

os sistemas de informac:;:ao para aumentar a

decisao.

capacidade de reaao.

SISTEMAS DE INFORMAc;:Ao

a contabilidade, sac a base para a tomada de

GERENCIAL

decisao, pois os dados fornecidos tornam-se

Sistemas de informac;:6es gerenciais, coma

Para se manter e projetar 0 futuro as orga

urn dos recursos mais valiosos da empresa ao

niza<;:6es atualmente devem estar organizadas

proporcionar 0 canhecimento necessario para

• burocracia

• consenso

- padronizaao dos produtos e servi<;os

- massifica<;ao personalizada e qualidade

- padroniza<;ao dos salarios

- salarios baseados no conhecimento agregados aos negocios

- estrutura hierarquica

- descentranzaao e dilui<;ao hierarquica

- autoridade

- gerencia participativa e dilui<;aa da autoridade

- centraliza<;ao

- recursos descentralizados, sinergia, trabalha em equipe

- controle e centralizaao da informa<;ao

- compartilhamento das informac;:oes

- processo decis6rio centralizado

- decisoes part;cipativas, gerencia par processo,
gerenciamento par resultados

- planejamento centralizado

- pensar globalmente e agir localmente

- cant role centralizado

- cantrole descentralizado

Tabela 1. (Franfa 2000) Diferenfa da empresa tradicional para a empresa baseada na informafiio
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o gerenciamento dos neg6cios.

} - - .

frequentemente criados espontaneamente pela

A contabilidade e considerada uma ciencia

iniciativa de empregados, usando sistemas de

social por estudar 0 comportamento das ri

controle interativos para proporcionar vanta

quezas que se integram no patrimonio em face

gem competitiva.

das a6es humanas.

Para Schwartz, 1970 sistema de informa

Para Stair, 1998 urn sistema de informaao

C;Des gerenciais e urn sistema de pessoas, equi

e uma serie de elementos ou componentes

pamentos, procedimentos, documentos e co

inter-relacionados que coletam (entrada), ma

municac;6es que coleta, valida, executa opera

nipulam e armazenam (processo), disseminam

c;:6es, transforma, armazena, recupera e apre

(saida) os dad os e informaao e fornecem urn

senta dados para uso no planejamento, orc;a

mecanismo de feedback. Conforme figura 4.

mento, contabilidade, controle e em outros
processos geren

-=tI.
Figura 4 - (Stair, 1998) Os componentes de um sistema de informariio.

ciais para varios
propositos admi
nistrativos.

Murdick
Ross,

1975

e
diz

que e urn grupo
de pessoas, urn

Os sistemas de informac;:oes gerenciais san

conjunto de rnanuais e equipamentos de pro

projetados a partir dos sistemas de informa

cessamento de dados voltados para seleao,

c;:aD para auxiliarem a administrac;:ao a atingi

arrnazenamento, processamento e recupera

rem metas, em atenc;:ao aos problemas e opor

(aO de dados corn vistas a redu(ao de incerte

tunidades, a fim de tornar a empresa compe

zas na tomada de decis6es, atraves de forne

titiva.

cimento de inforrnac;6es para os executivos a

Ainda segundo Stair. 1998 Os sistemas de

inforrnac;:6es gerenciais comec;aram a ser de

tempo para que eles possam usa-l as da ma
neira mais eficiente.

senvolvidos na decada de 60, e sao caracteri

Portanto, 0 sistema de informaC;ao geren

zados pelo uso de sisternas de inforrnaC;ao para

cial e urn sistema que une tecnologia, pessoas

produzir relat6rio gerenciais. Por exemplo, urn

e conhecimento corn a finalidade de auxiliar

relatorio resumido dos custos totais da folha

na tomada de decis6es.

de pagamento poderia ajudar urn gerente de

o conhecirnento par sua vez, envolve a

contabilidade a prever futuros custos na fo

compreensao das dimens6es das pessoas e or

lha de pagamento.

ganizac;ao. Sendo, portanto, diferente de in

Para Lunkes, 2003 os sistemas de controle

forma6es e dados. Onde informa6es saD cri

san baseados na informac;:ao. Os gerentes usarn

adas a partir de fluxo de dados por meio da

inforrnac;ao para varios prop6sitos: sinalizar

aplicaao do conhecimento.

areas nas quais os subordinados deveriam

Assim, os sistemas de informaao objeti

procmar oportunidade, comunicar pianos e

yam distribuir a informac;ao e conhecimento

metas, monitorar a realizaao de pianos e

uti! de maneira projetada para resolver algum

metas e rnanterse informados e informar to

problema organizaii.o ou na busca de oportu

dos na empresa.

nidades.

Assim e possivel controlar padr6es de aao,

Oliveira, 1999 demonstra por meio da fi-
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Fontes de
informaao

Efeitos sobre 0
ambiente
(externo)

interna

Tomada
de
Decis6es

Informaao
relevante para
decis6es

Camparaao
com os

padr6es

Fontes de
informaao

Efeitos sobre a
empresa

Externa

-

-

-----

-

-

-

---_._._.-

-

-

-

-----

-

-

-

-

Aaa carretiva
necessaria

Figura 5  (Oliveira, 1999) interat;iio da infoTlllafiio com 0 processo decis6rio.

gura 5 acima a intera<;:ao da informaC;ao corn 0

CONTABILlDADE E 0

processo decisorio, que vai desde as fontes

CONHEClMENTO NA ERA DA

de informa<;:ao interna e externa ate a a<;:oes
corretivas da tomada de decisao.

INFORMA<;:AO
A contabilidade e tao antiga quanta it for

Partanta, as sistemas de informa<;6es ge

ma da humanidade de se organizar, e vern

renciais auxiliam os gestores corn relatorios

auxiliando a humanidade a controlar seu pa

sabre 0 desempenho passado e presente da

trim6nio e planejar a gestao de seus negoci

empresa, sendo 0 suporte ao papel informati

os desde entao_ E urn sistema de informac;ao

vo dos gerentes, ajudando a monitorar 0 de

que visa medir os resultados das empresas e

sempenho atuaI da empresa e a prever 0 de

avaliar 0 desempenho dos neg6cios, forne

sempenho futuro, DU seja, servem de apoio a

cendo subsidios para a tomada de decisoes.

tomada de decisoes para execuc;:ao, planeja
mento e controle gerencial.

Para Abreu e Abreu, 2000, sistemas de in

formac;oes sao conjuntos de instruc;6es ope

Assim, podese considerar 0 processo de

racionais que direcionarn e controlam ages.

transformac;:ao de dados em informac;:oes de

tao da informa<;:ao em uma determinada or

sistema de informai;:oes. E ° processo voltado

ganiza<;:ao e par isso irnpactam a maneira

para transformar dados em informac;:6es uteis

como eIa e operada.

ao processo decisorio da empresa de urn sis
terna de informac;oes gerenciais.

Laudon e Laudon (1996) definem sistemas
de inforrnac;ao coma urn conjunto de proce

Para Oliveira, 1999 Sistemas de Informa

dimentos que coIeta (ou recupera), processa,

<;6es Gerenciais (SIG) e 0 processo de trans

armazena e dissemina informac;ao para 0 su

forma<;ao de dad os em informa<;6es que sao

porte na tomada de decisoes, coordena<;:ao,

utilizadas na estrutura decisoria da empresa,

analise, visualiza<;:ao da organiza<;:ao e con

proporcionando ainda, a sustentac;ao adminis

trole gerencial.

trativa para otimizar os resultados esperados.

Marion (2004) descreve que a contabilida-
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Figura 6. (Marioll, 2003) A cOlltabilidade e 0 COlltador

de pode ser considerada como sistema de in

•

organizac;ao.

formapJo destinado a prayer seus llsuarios

Desta forma os proprios contadores utili

de dados para ajuda-Ios a tomar decis6es,

zam as informac;6es fornecidas pelos usuari

conforme figura 6 acima.

os atraves de sistema integrado de informa

o autor salienta que a experiencia e 0 fee

c;ao. Assim, para produzirem as demonstra

ling do administrador nao sao mais fatores

c;:6es eontabeis, estes passam de provedores

decisivos no quadro atual; exige-se urn elenco

das informac;6es para usuarios dos sistemas

de informac;:oes reais, que norteiam tais ded

integrados de informac;ao.
Aleffi desta revoluc;ao, os avan<;:os tee no

soes. E essas informac;:6es estao contidas nos

16gicos permitem uma descentralizac;ao do

relatorios elaborados pela Contabilidade.
Tradicionalmente os gestares solicitavam

conhecimento contabil. Para, Elliott (apud Al

as informac;6es que necessitavam aos conta.

brecht y Sack, 2000) presidente do Instituto

dores, especialmente informac;6es finance i

Norteamericano de Contadores (A1CPA), a con

ras, porem atualmente 0 fluxo de informa

tabilidade de gestao faz parte da cadeia de

c;6es na gestao empresarial e mais que sim

valor da gestao da informa<;:ao, eonforme fi

plesmente receber informac;6es financeiras e

gura 7, principalmente na transformac;ao dos

eeon6micas dos contadores. A informac;ao e

dados em informac;ao e conhecimento para a

gerada e fornecida de maneira integrada na

tomada de decis6es.

'.

Estado 1
HECHOS
(IOS/ho,a)

Estado 2
DATOS

(30S/hora)

Estado 3

ESlado 4

INFORMACI6N

>

(100S/ho,a)

Estado 5
DECISIONES

(300S/ho,a)

(lOOOS/ho,a)

Figura 7. (Elliott, 1998) A Contabilidade tla cadeia de valor da itlformariio.
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Nao sendo mais possivel manter urn sis

mite estabelecer objetivos de investimentos,

tema produtivo que lana no mere ado con

previsoes economicas e financeiras, analise

tingentes massivos de produtos homogene

de dados do mere ado financeiro, previsao or

os e estandardizado, nos ultimos anos ocor

c;amentaria e de custos e alavancagem finan

reram mudanc;as radicais nas empresas para

ceira. A nivel tatico ajudam os gerentes ou

atender uma demanda que se diversifica e se

tomadores de decisao a visualizar e contro

globaliza.

lar os recursos financeiros das organizat;:oes.

Num mercado cada vez mais eXigente e

como contabilidade de ativos fixos, calculo

requerente de urn aparato produtivo agil e

de custo e de on;:amento. Os sistemas de co

flexivel, e necessaria oferta diferenciada para

nhecimento dao suporte a contabilidade for

cada segmento ou nicho de marcado, man

necendo ferramentas e estac;oes de trabalho

tendo nivel baixo de custo e que permita

analiticas como sistema para gerenciamento

acompanhar a velocidade das inovac;oes tec

financeiro, para anahse de debentures. E a

nol6gicas.

nivel operacional os sistemas operacionais de

Entao 0 desafio e de fornecer informac;oes

financ;as e contabilidade auxiliam no monito

relevantes e necessarias que va alem das tec

ramento de fluxo de caixa, contas a pagar e a

nicas financeiras tradicionais e dados essen

receber, demonstrativos e livros contabeis,

cialmente hist6ricos.

folha de pagamento, entre outros.

Os relat6rios contabeis por abrangerern

A gestao do conhecimento no processo

inforrnac;oes que permitem aos seus llsuari

contabil toma-se, portanto, fundamental para

os avahaC;ao economico-financeira ern senti

a tomada de decisoes.

do estatico e dinamico possibilitam alem do

Diante disto, a contabilidade hoje, e res

acompanharnento hist6rico, inferencias sabre

ponsavel em fornecer nao apenas informa

tendencias futuras.

c;:6es financeiras, mas tambem inforrnac;6es

Corn 0 intuito de aumentar 0 vaIor agre
gado das inforrnac;oes contabeis para seus

de mercado, aprendizado, qualidade, custos,
produc;aa entre outros.

usuarios capturar e disseminar 0 conhecimen

Assirn a Contabilidade torna-se urn instru

to tacito utihza-se a gestao do conhecimen

mento fundamental para a tomada de deci

to.

soes dentra e fora da ernpresa, pais fornece
Pois a gestao do conhecimento implica em

considerar 0 ser humane como fonte gerado

o maxima de informac;oes uteis atraves dos
relat6rios contabeis.

ra do conhecimento, a informac;ao coma ma

Por meio desses relat6rios e possivel ave

teria prima para gerar conhecimento e a tec

riguar os fatos acontecidos, analisar os re

nologia da informac;ao como suporte para a

sultados obtidos, as causas que levaram aque

informac;:ao e para 0 conhecimento.

les resultados e conseqtientemente servir de

Para Laundon e Laundon, 1999, os siste

apoio a tomada de decisoes e suas analises.

mas empresariais podem ser classificados de

Diversos estudiosos vem abordando a ne

acordo corn 0 tipo de problema organizacio

cessidade de uma contabilidade de gestao que

nal que eles resolvem. Tais problemas sac tra

esteja orientada a praporcionar rnelhoria con

dos em quatro niveis na organizac;ao: Nivel

tinua e controle de qualidade, e para isso tra

Estrategico, Tatico, Conhecimento e Operaci

tar cada atividade como urn processo, preo

onal.

cupando-se, rnais corn a fante dos custos do

No nivel estrategico a Contabilidade per-

.'

que corn seus somente corn seus resuItados.
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E neste contexto, esta organiza«;ao deve tarn

tida de qualidade sendo objetiva, clara, conci

bern, preocupar-se corn os usuarios da con

sa, permitindo que 0 usuario possa avaliar a

tabilidade e sua inter-relaao corn 0 ambien

situaao economica e financeira da entidade,

te organizacional.

bem coma fazer inferencias sobre a tenden

Neste sentido as empresas devem ser con

sideradas coma urn sistema holistico, corn
posto de fun6es interdependentes que for
.

}- -

mam urn to do unificado.
Esta inter-relaao e integraao depende

cia futura, de forma a atender sempre os pr6
prios objetivos da entidade empresarial.
Portanto, a informa<;:ao contabil expressa
se por diferentes meios, coma: demonstra

<;:oes contabeis, escritura<;:ao ou registros per

faD de urn sistema de informac;:ao que pro

manentes e sistematicos, documentos, livros,

porcione urn fluxo de informac;:6es de niveis

planilhas, listagens, notas explicativas, ma

multiplos, a fim de criar e fortalecer as fun

pas, relat6rios, pareceres e laudos, utilizados

<;6es para apoiar a interdependencia, e passi

no exercicio profissional ou previsto em le

bilitar maior comunicac;:ao e cooperac;:ao en

gislaao.

tre os departamentos da empresa.
A contabilidade toma-se, portanto 0 pon
to chave do sucesso ao interagir corn diver

METODOS DE AVAU<;:AO, GESTAO

sos metodos de controlar, planejar e avaliar

E CONTROLE GERENCIAL

estrategicamente as empresas. Por conseqii

o planejamento empresarial, a gestao do

eneia, 0 sucesso das empresas esta intima

conbecimento e as tecnologias de informa

mente ligado corn a gestao estrategica, e corn

<;:ao representam organiza<;:ao e perenidade

a contabilidade focada na estrategia dos ne

das empresas no mercado, pois visam dispo

g6cios.

nibilizar permanentemente informa<;:6es em

Urn sistema de informaao contabil ade
quadamente estruturado ira permitir uma

Assim as fun6es da gestao empresariais

gestao eficaz das informac;6es necessarias

podem fazer parte de toda a empresa, desde

para a gestao economica e financeira da em

o nivel estrategico, passando ao tatico ate 0

presa, bem coma apresentara urn grau maxi

nivel operacional. Alinhando a organizaao

mo de eficacia na relaao custo e beneficio

em sua estrategia. Portanto, e fundamental a

da gerac;:ao e comunicac;:ao das informa<;6es.

integraao des sas fun6es para 0 funciona

Assim 0 sistema de informaao contabil

•

•

diversos niveis da tomada de decis6es.

mento barmonico e efetivo da empresa.

deve produzir informa<;:5es que possam aten

Sendo necessario organiza<;:ao interna e

der os niveis empresariais (estrategico, tati

externa da empresa em todas suas ativida

co e operacional), e 0 ciclo administrativo (pla

des, ou seja, suas fun<;:6es e sua estrategia

nejamento, execuao e controle) e nivel de

aliada as atividades de produao, comercial,

estruturaao da informaao (estruturadas,

financeira, de materiais, de recursos huma

semi-estruturadas e nao-estruturadas) .

nos e respectivos aspectos legais e juridicos.

Segundo as Normas Brasileiras de Contabi

Todavia, a importancia de organizar a em

lidade a informaao contabil devera apresen

presa e calcada na necessidade da empresa

tar como caracteristicas: relevancia, tempes

de se manter no mercado corn competencia e

tividade, relaao cllsto-beneficio, objetivida

competitiva.

de e flexibilidade de adaptaao ao usuario.

Alem de organizar e fundamental promo

Assim, a informaao contabil deve ser reves-

ver a gestao integrada para atingir os objeti-
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vos e estrategias da empresa.

quais as empresas parecem concentrar seus

Seja qual far 0 neg6cio, seja qual for a or

recursos de TI como meios para atingir os

ganizaao, se nao forem estabelecidos metas

objetivos organizacionais. A saber: efici€mcia

e objetivos a empresa caminha sem direao.

organizacional, efic.kia organizacional, coor

Porem saber a direao nao e 0 suficiente, deve

denaao entre empresas, relacionamento corn

haver formas de verificar os resultados, ou

os fornecedores, relacionarnento corn os cH

seja, e necessario, sobretudo conhecimento

entes, dinamica competitiva, apoio de marke

compartilhado e definicao de indicadores

ting, melhoria dos produtos e servios, eco

para auxiliar na medicao dos objetivos que a

nomias de producao e inovaciies de neg6cios.

empresa busca atingir.

•

,

Conforme Drucker 0 que nao se pode me

Strassmann, 1996 diz que a riqueza de

dir nao se po de gerenciar, para isso as medi

uma organizaao se baseia na acumulaao de

6es devem ser objetivas, cornpaniveis, aces

conhecimento uti!. 0 valor agregado a uma

siveis e vaHdas.

organizacao pela informacao pode ser consi

Neste sentido, pode-se contar corn diver

derado como retorno de conhecimento acu

sos tipos de indicadores e metodos de avali

mulado,

aao, controle e planejarnento gerencial,

Para Graeml, 2000 0 sucesso no gerencia

como: tempo de retorno ou ponto de equili

mento do conhecimento na empresa depen

brio, indicadores de liquidez, rentabilidade,

de dos seguintes fatores:

de retorno sobre investimento, valor presen

te liquido, me to do ABC (Activity Based Cos
uma estrategia dara de compartilha

ting), Custo padrao, Custeio por absorcao,

mento do conhecimento;

Modelo Kaizen, Orcamentos Empresarial, Con

escolha da infra-estrutura adequada

tinuo, de Base Zero, Flexivel, Par atividade e

(tecnica e nao tecnica);

Perpetuo, entre outros.

abordagem de implementacao que se

Assirn, tambern sac divers os os modelos

preocupe corn as barreira tipicas: mo

de gestao dessas informa6es, coma Conta

tivacao para compartilhar 0 conheci

bilidad Directiva, Orcamento, Balanced Sco

menta, recursos para capturar e sint

recard, Tableau de bard, entre outros

tizar 0 aprendizado organizacional ea

Para Lopez, 2001 a Contabilidade Directi

habilidade de navegar pela rede de co

va atua como principal Sistema de Gestao das

nhecimento para encontrar as pessoas

Inter-relaciies de Unidade Econiimica - GlUE

e as informa6es desejadas.

ou 0 denominado Enterprise Relationship Ma
nagement (ERM).

Assim Trussler, 1998 destaca 0 papel da

Este sistema integra conceitos comO Ges

tecnologia como ferramenta para dar supor

tao do Conhecimento, Knwledge Mangement,

te e tornar possivel 0 gerenciamento do co

E-Busines, Sistema de lnformaciies Gerenci

nhecimento nas empresas.

ais, Enterprise Resource Planning (ERP), Sis

Percebe-se entao 0 impacto direto da tec

tema de Gesti6n de la Cadena de Aprovisio

nologia de informacao, na gestao do conhe

namiento (GCA) 0 Supply Chain Management

cimento, e consequentemente, na gestao de

(SCM) y el Sistema de Gesti6n de las (nterac

neg6cios.

ciones con los Clientes (GRC) ou Customer

Para Graeml (apud Mooney) 2000, ha dez

processos intermediarios de neg6cios nos

Relationship Management (CRM). Conforme
figura 8.
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nirno estrutura organizacional

Recursos

-"oo/r.o

definida, contabilidade aberta e
informatizada e fixaao dos ob
jetivos.

Assirn, as rnedidas estrate
gicas geralmente sao alinbadas

Finanzas

e complementadas por medidas

Contabilidad
Directiva
(GlUE)

\
Gestion de

,oo""do<

taticas e operacionais. 0 con

trole estrategico e urn sisterna

Distribucion de

conocimien



£
NEG

hibrido que monitora 0 des em

j

?\ Manifestacion de
IQ"o""m"ot"

penho do neg6cio em relaao a
marcos estrategicos, e e com

plementado pelas metas ora
rnentarias.

/

Segundo Kaplan e Norton
(2000), na era da competiao
baseada no conhecimento, a ca

PIgura 8 - (Gonztiles, 2001) Sislema de Geslao das

pacidade das organiza6es de

Inler-relafoes de Unidade Economka • GlUE

desenvolver, fomentar e mobi
lizar ativos intangiveis e fator

Para Lunkes (2003). os oramentos alem de

critico de sucesso. Contudo, os indicadores

serem parametros para avaliac;ao dos pIanos,

financeiros se mostravam incapazes de refle

permitem a apuraao do resultado por area

tir as atividades criadoras de valor relaciona

de responsabilidade. desempenho papel de

das corn os ativos intangiveis da organizac;ao:

controle por rneio dos sistemas de custos e

as habilidades, as competencias e a motiva

contabilidade. 0 oramento esta unipresente

ao dos empregados; os bancos de dados e as

no ciclo administrativo. Pode ser definido em

tecnologias de informaao; os processos ope

terrnos arnplo, corn urn enforque sistematico

racionais eficientes e sensiveis; a inovac;ao nos

e formal a execuao das responsabilidades do

produtos e servic;os; os relacionamentos corn

planejamento, execuc;ao e controle.

os clientes; a fidelidade dos clientes; e a ima

o autor aponta que a estrutura basica do

gem da organizac;ao nas esferas politica, re

orc;amento e formada das projec;6es financei

gulamentaria e sociais. Propuseram 0 Balan

ras dos oramentos individuais (peas) de cada

ced Scorecard como soluc;ao para este proble

unidade da empresa e de urn conjunto de or

ma de avaliaao de desempenho.

amentos para determinado periodo, abran

•

Nas suas premissas, 0 Balanced Scorecard,

gendo 0 impacto tanto das decis6es operacio

tratava-se de urn sistema de mensurac;ao de

nais quanto das decisoes financeiras.

desempenho. e logo acabou tornando-se coma

Segundo Welsh, 1983 (apud Lunkes. 2003)

sistema gerencial que possibilita visualizar a

o processo oramentario exige da empresa urn

empresa sob varios aspectos financeiros e nao

sistema de informaao, corn dados contabeis .

financeiros ao mesmo tempo, por meio de

historicos adequados e apropriados. Para Zda

perspectivas que incorporam milltiplos indi

nowicz. 1983 (apud Lunkes. 2003). a empresa

cadores ligados atraves de relaao de causa

para implementar 0 oramento deve ter no mi-

efeito.
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Segundo Campos (1998), uma organizaao

as da organizaao para tomar decis6es.

so deven! ser considerada no caminho do su

Para que essas decis6es sejam rapidas e

cesso, se os quatro conjuntos de indicadores

precisas e necessaria que os gestores tenham

estiverem devidamente "balanceados", ou seja,

uma visao holistica do negocio, ou seja, e ne

aplicados corn graus de importancia relativa

cessario que 0 conhecimento seja traduzido

porem eqiiitativa, de forma a possibilitar urn

para todos, e que seja utilizado para planeja

desenvolvimento real e equilibrado.

mento, controle e execuao das tarefas geren

A estrategia e a visao saD os focos do siste
ma de gestao para 0 Balanced Scorecard.

ciais, corn foco na estrategia.
o ato de gestao envolve recursos huma

De acordo corn Campos (1998), as empre

nos, processos e recursos (materiais, finan.

sas criativas usam 0 BSC coma urn Sistema de

ceiros, comerciais, tecnol6gicos, relativos a

Gestao Estrategico, uma vez que 0 me to do in

logistica, entre outros). Para a gestao de neg6

troduz uma nova forma de abordar e chamar

cios e necessario 0 conhecimento das princi

a atenc;:ao dos gerentes para os quatro aspec

pais atividades e habilidade que envolve es

tos mais importantes que contribuem para

ses recursos.

conectar os objetivos estrategicos, a lango

Por meio da gestao do conhecimento, por

prazo, aos resultados e ac;:6es a curto prazo.

tanto, e possivel 0 desenvolvimento global da

Os sistemas de controle da grande maioria das

empresa, seu crescimento corn qualidade, pro

empresas, construidos ao redor de objetivos

dUlividade e perenidade, focando sempre 0

e indicadores financeiros, nao relacionam corn

negocio principal e sua competitividade no

igual clareza os esforc;:os, progressos ou insu

mercado global.

cessos, que estao ocorrendo na tentativa de

Para tanto, e necessario que empresa saiba

alcanar os objetivos a longo prazo, criando

sua estrategia e tenho 0 foeo gereneial na

assim uma lacuna entre 0 estabelecimento das

mesma. Para isso, os gestores podem eontar

estrategias e a sua implementaao.

corn a gestao do conhecimento por meio da

o Tableau de Bard foi criado e desenvolvi

contabilidade.

do no inicio do seculo XX, na Frana, por en

Na era do conhecimento a informaao e 0

genheiros de produao que procuravam urn

eonhecimento sao diferenciais das empresas

modo de melhorar e entender as rela6es de

que pretend em destacar-se no mercado, efeti

causa e efeitos dos processos de produc;:ao,

var a perenidade, a sobrevivencia e a eompe

apresentando basicamente as fun6es de I)

titividade.

monitoramento con stante, de constatac;:ao de

Assim, a informac;:ao po de ser considerada

desvios e de alerta; 2) de desencadeamento

diferencial nos negocios quando aponta alter

da pesquisa e guia de analise; 3) de relato e de

nativas de lucratividade, de liquidez, de re

prestaao de contas; 4) de comunicaao e

tornos sobre investimento, ou eriando novas

motivaao; e 5) de elemento de interface en

oportunidades.

tre 0 5istema de Informa6es Gerenciais (SIG)

Ao conceber a empresa como urn sistema

e os gerentes.

aberto, ° ambiente nao afeta somente aspec

CONClUSAO

balizaao, aspectos ecol6gicos etc, afeta tam

Num mercado cada vez mais competitivo

tos legal e institucional, a competencia, a glo
bem a gestao do conhecimento.

e veloz, e essencial visao integrada do neg6

o usa do conhecimento par meio da tec

cia, ou seja, 0 conhecimento das diversas are-

nologia de informaao e dos diferentes mode-

m}- - - - - - - - - - - - - - - (RCSC & vocE: - CR(SC - Florianopolis, v.3, n.S, p.37-54, abr./jul. 2004

Fabricia Silva da Rosa
los de gestao como Contabilidad Directiva.

}- - - .

resultados.

Balanced Scorecard. Tableau de bard ou ou

Assim a contabilidade e fundamental na

tros metodos como Gn;amento (Empresarial,

gestao de neg6cios coma suporte aos diver

Continuo, de Base Zero, Flexivel. Por ativida

sos modelos gerenciais e de informac;:ao.

de e Perpetuo), Metodos de Custos (Activity

Portanto, seja qual for 0 modelo eleito pela

Based Costing. Custo padrao. Custeio por ab

empresa para toroaT decis6es gerenciais a con.

sorao, Modelo Kaizen), auxiliam na tomada

tabilidade servini de apoio ao fornecer infor

de decisoes. pais visam a tradw;ao das estra

mac;:6es e proporcionar analises financeiras e

tegicas, apontando ac;:6es e acompanhando

nao-financeiras.
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