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I. Tema:  
 
 O tema a ser abordado será a informação das demonstrações contábeis e 

financeiras de uma forma simplificada, de fácil entendimento, clareza, 

confiabilidade, objetividade, qualidade, para que possa ser compreendida pelos 

empresários, com o intuito de facilitar a tomada de decisão. 

 

 

II. Título do projeto: 

 

Modelos de qualidade da informação contábil. 

 
 
III. Introdução 

 

Nos dias atuais as empresas estão diretamente ligadas a um mundo globalizado e  

extremamente informatizado, e cada dia que passa a tecnologia da informação 

vem crescendo e deixando para trás a fase papel. 

O Balanço Patrimonial é a representação gráfica do patrimônio. No balanço 

constam os valores do ativo, do passivo e do Patrimonio Liquido em determinado 

momento (na data em que o Balanço for elaborado, ou “levantado”, como se 

costuma dizer). 

Segundo Marion (2005, p.42) O Balanço Patrimonial é uma das principais 

demonstrações contabéis. 

 

 

ATIVO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

• ATIVO CIRCULANTE 

• ATIVO NÃO CIRCULANTE 

• REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

• INVESTIMENTO 

•INTANGÍVEL  

• PASSIVO CIRCULANTE 

•PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

• RESERVAS DE CAPITAL 

• AJUSTES DE AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL 

•RESERVAS DE LUCROS 
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• AÇÕES EM TESOURARIA 

• PREJUIZOS ACUMULADOS 

 

 

Os relatórios contábeis obrigatórios são: Balanço patrimonial,  Demonstração do 

resultado do exercício, Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e 

Demonstração das origens e aplicações de recursos. A estrutura das 

demonstrações contábeis deve contemplar a maior quantidade de informações, 

evidenciando o que for considerado importante para a tomada de decisões e a 

prestação de contas não sendo interessante divulgarem-se informações de pouca 

utilidade ou alguns relatórios que possam vir a confundir os usuários externos 

(bancos, governo, acionista minoritário, etc.).  

No atual cenário, deve-se estabelecer um modo de gerar informações que 

satisfaça as necessidades dos diversos usuários, conscientes de que estes 

necessitam de segurança e confiabilidade nas informações contábeis. A mais 

resumida e organizada demonstração de dados apurados pela Contabilidade é o 

Relatório Contábil, que expõe aos usuários da contabilidade os principais fatos 

registrados por aquele setor em determinado período. São distintos em 

obrigatórios e não obrigatórios os relatórios são conhecidos também como 

informes contábeis. (MARION, 2003, p. 39). 

Os relatórios contábeis não obrigatórios, evidentemente, são aqueles não 

exigidos por lei, o que não significa que sejam menos importantes. Há relatórios 

não obrigatórios imprescindíveis para administração e para tomada de uma 

determinada decisão. 

A contabilidade é o grande instrumento de auxilio a administração das empresas 

quanto à tomada de decisões. Ela é responsável por coletar todos os dados 

econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os em forma de 

relatórios ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para tomada dessas 

decisões.  

Observa-se com frequência que a maioria das empresas, principalmente as de 

pequeno porte têm falido, ou enfrentam sérios problemas de sobrevivência. Os 
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empresários criticam a carga tributaria os encargos sociais, a falta de recursos, 

juros altos etc., fatores esses que sem duvida são responsáveis por debilitar uma 

empresa. Porem, muitas vezes, esses problemas não são os principais 

responsáveis pela falência dessas empresas, e sim a má gerencia, as tomadas de 

decisões sem respaldo, sem dados confiáveis. Constata-se nesses casos, uma 

contabilidade irreal, distorcida, em consequência de ter sido elaborada para 

atender única e exclusivamente às exigências fiscais. 

Utilização das informações contabeis no processo decisional é o processo 

decisório nas entidades torna-se cada vez mais complexo, à medida que o 

conhecimento administrativo e a tecnologia avançam.  

Uma das preocupações das organizações no momento atual relaciona-se à 

dificuldade em escolher informações que sejam relevantes para a tomada de 

decisão. 

A contabilidade tem por objeto o estudo do patrimônio, através da utilização de 

métodos especialmente desenvolvidos para coletar, registrar, acumular, resumir e 

analisar todos os fatos que afetam a situação patrimonial das pessoas físicas ou 

jurídicas.  

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 

decisões. Na verdade, ela coleta dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de 

comunicados, que contribui sobremaneira para a tomada de decisões. (MARION, 

2003, p. 23). 

Dentro das entidades frequentemente os responsáveis pela administração estão 

tomando decisões, quase todas de extrema importância, vitais para o sucesso do 

negocio. Porem, para isso, os gestores necessitam de dados e informações 

corretas, de subsídios que contribuam para uma boa tomada de decisão. 

Decisões tais como comprar ou alugar uma maquina, preço de um produto, 

contrair uma divida a longo ou curto prazos, qual o valor dessa divida, que 

quantidade de material para o estoque deve ser comprado, como reduzir os 

custos, entre outras.  

Confiabilidade é uma das características principal específica a decisões, tem 

como elementos: a fidelidade de representação, verificabilidade e a neutralidade 

das informações contábeis. 
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No que concerne às qualidades secundárias e interdependentes, a 

comparabilidade da informação é uma qualidade que implica em utilizar métodos 

e critérios uniformes ao longo do tempo, para o registro dos fatos contábeis e 

elaboração das demonstrações financeiras. 

Por fim, quanto ao limite de reconhecimento, a materialidade é o parâmetro, pois 

o nível de detalhamento, clareza e individualização, requeridos pelos registros 

contábeis, deve ser decidido em função da importância que trará para a tomada 

de decisões. 

Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e 

representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da 

informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, 

tempestiva e compreensível. As características qualitativas fundamentais são 

relevância e representação fidedigna. 

Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas 

decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz 

de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem 

não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por 

outras fontes. 

A qualidade das informações contábeis é bem vaga para a maioria dos 

empresários, visto que esse assunto não é de obrigatoriedade de entendimento 

para eles, mas nós contadores temos a obrigação de entender, e explicar 

detalhadamente da melhor forma possível aos administradores, temos que ter 

clareza e objetividade para passarmos o que está acontecendo de fato na 

empresa, temos que saber orientá-los para tomada de decisões, nesse ponto se 

destaca a nossa profissão, pois a maioria dos empresários não tem um bom 

conhecimento nas demontrações contábeis, nem um correto entendimento em um 

balanço por exemplo. Geralmente eles olham para o balanço observam que os 

valores do ativo e do passivo estão iguais, e para eles está tudo certo, mas muitas 

vezes não é bem assim, porém se tivessem a oportunidade de conhecer um 

pouco mais sobre as demonstrações financeiras de sua empresa talvez 

pudessem entender melhor. A contabilidade é vista como obrigatória apenas para 

contadores, e muitas vezes se os micros empresários e empresários tivessem 



 
FACULDADE DE JAGUARIÚNA 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

6 

 

uma visão mais ampla a respeito saberiam valorizar mais a profissão contábil 

visto que ela é essencial para a geração de lucros de uma entidade. 

Segundo Sérgio Ludícibus (1998,p. 82), a Análise de Balanço caracteriza-se 

como a “ arte de saber extrair relações úteis, para o objetivo econônomico que 

tivemos em mente dos relatórios tradicionais de suas extensões, se for o caso”. 

Os Administradores e donos de empresas não tem a responsabilidade de 

entender um balanço patrimonial, esse é o papel do contador da empresa, para 

um melhor entendimento tivemos a idéia de fazer essa demontração através de 

gráficos, facilitando o entendimento de  um balanço de uma forma simplificada 

para ser avaliado. Assim todos conseguem tirar uma conclusão sobre a vida da 

empresa financeiramente e economicamente, pois um balanço é considerado o 

diagnóstico da empresa. 

 

 

IV. Problemas:  

 

Considerando que o balanço patrimonial de uma empresa é visto com importância 

somente para contadores o ideal é fazer com os empresários entendam em que 

situação financeira se encontra a empresa, entender se seus investimentos estão 

sendo valorizados, ou não, pois muitas vezes apenas olham o balanço patrimonial 

e não entendem absolutamente nada, sendo assim os profissionais contábeis tem 

a obrigação de explicar ponto a ponto para um entendimento com clareza.As 

informações devem ser corretas, ter qualidade, confiabilidade, objetividade e  ser 

eficazes, pois são através dessas informações que serão tomadas as melhores 

decisões para o sucesso da empresa. Devemos explicar também sobre o 

aumento das despesas e a diminuição das receitas, o que fazer nesse caso? 

Temos que analisar todos esses pontos para ter explicações para o empresário, 

para ser  tomada uma decisão cautelosa, procurando  fazer com que a empresa 

sempre obtenha lucros. E no caso de prejuízo temos que analisar o caso e indicar 

a melhor decisão a ser tomada. 

 

V. Objetivo geral: 
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O objetivo geral deste trabalho é simplificar o significado das demonstrações 

financeiras para micro empresários e empresários apresentando os balanços 

patrimoniais em forma de graficos facilitando o  entendimento  dos empresários e 

até mesmo despertando o interesse no balanço de sua empresa. Evidenciar de 

forma qualitativa e quantitativa numa determinada data de forma estática a 

posição patrimonial e financeira da entidade. Dar uma explicação mais ampla 

sobre as receitas e despesas de uma entidade, pois é muito importante que o 

empresário tenha conhecimento no que está acontecendo na empresa, por 

exemplo: porque as despesas aumentaram e as receitas diminuíram ou vice e 

versa, o que fazer nesse caso? Nós como contadores, temos o dever de explicar 

porque isso está acontecendo, e devemos indicar a melhor decisão a ser tomada.. 

  

VI. Objetivo Específico: 

 

Como objetivos específicos, para atingir o objetivo geral, busca-se realizar: 

 Simplificação do balanço patrimonial interno; 

 Simplificação do balanço patrimonial externo; 

 Ajuda na tomada de decisões; 

 Clareza nas informações; 

 Qualidade nas demonstrações financeiras; 

 Padronizar o balanço patrimonial; 

 Agilidade de acesso de informações; 

 Facilitar o cumprimento das obrigações principais e acessórias; 

 Para facilitar o entendimento de todas estas origens e aplicações; 

 

         

VII. Justificativa: 

 

Apresentar de uma forma clara as demonstrações financeiras da empresa, 

fazendo com que os empresários tenham um bom entendimento das informações 

contidas nelas,facilitando assim a tomada de decisões, através disso facilitaria a 

empresa a chegar nos seus objetivos, e a profissão contábil seria mais valorizada, 

pois o contador tem que estar ciente da situação da empresa, e indicar sempre a 
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melhor decisão a ser tomada, o melhor caminho a ser seguido, pois apesar de 

muitos empresários não perceberem, o contador é a peça fundamental na 

empresa. Sendo assim a profissão contábil deveria ser mais valorizada, pois toda 

e qualquer empresa necessita dos serviços de um contador. 

   

 

VIII. Metodologia de Pesquisa 

 

A metodologia sera feito atraves de campos de pesquisas em livros, bibliotecas, 

matérias em revistas, folhetim, palestras e sites com informações confiáveis sobre 

o assunto em questão, questionário destinado aos contadores, administradores e 

profissionais que trabalham diretamente com balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis e financeiras. 
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