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APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE E SEUS DESDOBRAMETOS 
 
 
A contabilidade foi aos poucos se transformando em um importante instrumento para se 
manter um controle sobre o patrimônio da empresa e prestar contas e informações 
sobre gastos e lucros tanto ao ambiente interno como externo. Encontra-se atualmente 
dividida entre contabilidade de custos, gerencial e financeira, mas todas se direcionam 
para um mesmo fim, que é manter a saúde da empresa, proporcionando segurança em 
suas ações presentes e futuras.  Ela é fundamental dentro de uma empresa, 
direcionando seus negócios e monitorando seus custos e despesas além de fornecer 
informações ao ambiente externo, principalmente aos órgãos reguladores, como o 
Estado, com a qual as empresas precisam prestar contas. 
 
Até meados do século XVIII, a Contabilidade servia como uma forma de medir e 
controlar o patrimônio do proprietário, isso em função dos modelos de empresa da 
época que eram voltados basicamente para a agropecuária, o comércio e a fabricação 
de produtos de forma artesanal. Porém, com o passar dos anos, foram surgindo outros 
modelos de empresas, como as grandes corporações, inclusive as multinacionais. A 
utilização da contabilidade, portanto, se tornava a partir daí, fundamental passando a 
ser utilizada como um importante instrumento para se manter um controle sobre o 
patrimônio da empresa e prestar contas e informações sobre gastos e lucros tanto ao 
ambiente interno como externo. A contabilidade passa assim a ser considerada como 
uma ferramenta fundamental na tomada de decisões dentro da empresa. Seu 
desdobramento conforme citado, contempla as diversas atividades patrimoniais, cada 
qual desempenhando seu papel específico, mas ligadas para um mesmo fim, o produto 
industrial, comercial ou serviço e a saúde da empresa. 
 
O autor tem argumentado em suas apresentações sobre o tema uma conceituação 
bastante própria de sua experiência, caracterizada na aplicação às médias e grandes 
sociedades mercantis, onde a obediência das normas legais se aplica de forma 
preponderante, tornando o nosso estudo mais eficaz e eficiente, atingindo a satisfação 
plena. Com a riqueza de informações obtidas nestas empresas o conceito amplo da 
contabilidade passou a ser defendida como um conjunto de conhecimentos ordenados 
que visam controlar o patrimônio das entidades, registrando os fatos administrativos nos 
livros legais, gerando os relatórios para analise econômico e financeira dos 
administrados e tomada de decisão dos múltiplos usuários.1 
 
 
 
 

                                                   
1 Lima, Arievaldo Alves de. Contabilidade Geral. LTC/Grupo GEN / Estácio Superior, Rio de 
Janeiro, 2008. Esta obra faz parte do “Programa do Livro Universitário”, lançado solenemente 
pela Universidade Estácio de Sá em fevereiro de 2008, no Campus Tom Jobim, no Rio de 
janeiro. http://www.grupoempresarial.adm.br/contab_geral/prof_lima.htm  
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Contabilidade financeira 
 
Quando bem administrada, seguindo os pressupostos aplicados pela lei fornece 
informações aos usuários externos expressas em relatórios denominados de 
demonstrações contábeis, se preocupando com a parte legal, estrutural da 
empresa, os aspectos legais do produto e sua comercialização do mercado. Os 
gestores das empresas estão cada vez mais conscientes da importância da 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos seus clientes externos. E, por 
sua vez, os contadores se tornaram mais sensíveis à qualidade e utilidade da 
informação contábil solicitada pelos gestores.  
 
É nessa relação, que a contabilidade, a partir de suas informações contábeis se 
tornou um importante instrumento para auxiliar os dirigentes, no planejamento, 
controle e nas decisões a serem tomadas através do orçamento, de seu registro 
sistemático das transações ocorridas e seu papel na avaliação do desempenho. 
Sendo, o principal meio de auxílio na administração de cada atividade da 
empresa. 
 
No mundo competitivo de hoje, o uso efetivo da Contabilidade como elemento da 
estratégia competitiva é primordial, e neste contexto, passam a serem 
necessários sistemas integrados que possibilitem a obtenção de informações 
consistentes, em tempo real, de todas as áreas das entidades, permitindo o fluxo 
de informações entre todas as atividades. 
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Contabilidade de custos 
 
Considerada como o termômetro da empresa, suas especificações são de suma 
importância para várias tomadas de decisão, fornecendo dados tanto para a 
contabilidade gerencial quanto para a contabilidade financeira. Seu objetivo é 
mensurar e relatar informações financeiras e não financeiras relacionadas à 
aquisição e ao consumo de recursos pela organização, como, a apuração dos 
custos dos produtos vendidos, a avaliação dos estoques, a apuração dos 
resultados e outros quadros informacionais. 
 
No aprendizado da contabilidade de custos, existem vários métodos para a 
apropriação dos gastos, todos úteis e importantes para o controle das aplicações 
do capital e comparação com o orçamento elaborado pela área especificam. O 
valor real da contabilidade de custos está na sua capacidade de prover dados de 
custos significativos, com presteza suficiente para permitir, aos gestores, tomar 
rapidamente ações corretivas, quando forem encontradas situações 
desfavoráveis ou quando houver oportunidades favoráveis de mudanças. 

A Gestão de Custos deve informar aos gestores de que a riqueza criada aos 
proprietários justifica a implementação de determinada estratégia, ou seja, a 
decisão pela nova estratégia tem em custo de oportunidade (a liderança em 
custos) representado pela margem de lucro desprezada quando daquela forma 
de gestão. A diferenciação deverá proporcionar um aumento da margem de 
lucro, do contrário, os investimentos para a conversão estratégica não são 
justificados. 

Para aprofundar seu conhecimento, sugiro consultar: 

� Gerenciamento de Estoques 

http://www.grupoempresarial.adm.br/download/uploads/Gerenciamento%20dos%20estoques1_M5_AR.pdf  

� Terminologias na área de custos 

http://www.grupoempresarial.adm.br/download/uploads/Terminologias%20de%20Custos_M5_AR.pdf  
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Contabilidade gerencial 
 
Aplicada de forma a fornecer informações aos usuários internos (diretores, 
gerentes, associados, trabalhadores e etc.), que se destinam à tomada de 
decisões especiais, como o orçamento de capital, a maximização de lucro na 
combinação de produtos, ampliação do investimento, entre outras. Tendo seu 
enfoque na comercialização do produto e no mercado que irá atingir. As 
empresas devem utilizá-la para direcionar seus negócios. Porém, não deve 
restringir-se apenas aos usuários internos, pois cada vez mais tem se tornado 
necessário transmitir informações contábeis também às partes externas, como 
fornecedores e clientes. Sua missão principal é ajudar os gestores a tomar 
melhores decisões e para isso precisam focar-se no cerne principal da 
administração que tem como temas-chave: a satisfação do cliente, a redução de 
custos, a melhoria da qualidade, agilidade na entrega dos produtos, inovação 
com novos produtos ou serviços, foco nos ambientes internos e externos e a 
melhoria contínua, etc. É preciso então, que os contadores estejam atentos e 
atualizados quanto às mudanças no campo da administração. 
 
As empresas estão em constantes mudanças, cada vez mais necessitam de 
controles precisos e de informações oportunas sobre seu negócio para adequar 
as suas operações às novas situações. Observamos que durante anos a 
contabilidade foi vista apenas como um sistema de informações tributárias; na 
atualidade ela passa a ser vista também como um instrumento gerencial que se 
utiliza de um sistema de informações para registrar as operações da 
organização, para elaborar e interpretar relatórios que mensurem os resultados e 
forneçam informações necessárias para tomadas de decisões e, para o 
processo de gestão: planejamento, execução e controle. As empresas de 
pequeno porte normalmente são administradas pelos próprios sócios, que tem 
formação técnica ligado ao seu negócio, mas sem a formação administrativa de 
gestão, tais como administração, finanças, economia, marketing, etc. isto tem 
levado a um grande numero de falências, concordatas e fechamento das 
pequenas empresas nos seus primeiros anos de vida.  
 
 
Veja exemplo de exercício com a empresa AIRBUS ADM no link abaixo: 
 
http://www.grupoempresarial.adm.br/download/uploads/Airbus%20ADM_M6_AV.pdf  
 


