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RESUMO 

Este artigo objetiva analisar as atividades da Contabilidade Gerencial de uma 

organização, bem como, verificar quais são as ferramentas de acompanhamento do 

desempenho utilizadas pela empresa. Diante desta concepção, o artigo possui 

alguns dos principais conceitos relacionados à Contabilidade Gerencial, em nível de 

desempenho global, tais como: Orçamento, Gestão Estratégica, Gestão de Riscos, 

entre outros, e foi elaborado por meio de um estudo de caso sobre a importância 

que a Contabilidade Gerencial pode ter sobre o desenvolvimento de uma 

organização. Utilizou-se como base uma empresa do ramo de viagens corporativas 

e, por meio da análise de orçamentos (budget e forecast), bem como, outros 

relatórios elaborados pela Contabilidade Gerencial, e da comunicação com o 

pessoal responsável pelo departamento, conclui-se que a Contabilidade Gerencial é 

muito mais que a mensuração de valores e possibilita uma visão ampla dos 

negócios.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Contabilidade Gerencial é uma área que envolve o fornecimento das 

informações à equipe interna para a tomada de decisão. Por seu turno, a 

Contabilidade Financeira ressalta os resultados das atividades passadas, com 

objetividade e precisão de resultados. Já a Contabilidade Gerencial estuda e 

apresenta as decisões que influenciam o futuro da organização, filtrando as 

informações de diversos setores e utilizando os dados relevantes para aplicação de 

suas três atividades vitais, quais sejam: planejamento, controle e tomada de 

decisão. 

De acordo com o exposto, suscitou-se a seguinte questão que serviu como 

base deste artigo: Como a Contabilidade Gerencial atua no desempenho global de 

uma organização? E quais as ferramentas utilizadas para a análise e 

acompanhamento? 

Portanto, o objetivo desse estudo é analisar como funciona o processo 

gerencial da organização estudada, bem como, mensurar, qualitativamente, quais 

são as ferramentas de planejamento e controle gerencial utilizada desde o 

planejamento estratégico e operacional da organização (processo orçamentário, por 

exemplo) até a comunicação final, das informações obtidas, aos diferentes níveis de 

público interno da organização e, consequentemente, a tomada de decisão.  

Este estudo justifica-se pela importância do tema tratado para o 

desenvolvimento estratégico das organizações e, principalmente, pela possível 
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contribuição aos componentes da equipe que o realiza e aos interessados no 

assunto. Sua relevância é incontestável, pois a Contabilidade Gerencial atende as 

necessidades internas da organização, por meio do planejamento e controle dos 

fatos, além de enfatizar as decisões que afetam o futuro. 

As metodologias aplicadas para a realização do estudo foram: a pesquisa 

bibliográfica que, segundo Vergara (2003), trata-se do estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público. Pesquisa descritiva, não 

experimental, que segundo Koche (2012, p.124): “estuda as relações entre duas ou 

mais variáveis de um dado fenômeno sem manipulá-las, [...] constata e avalia essas 

relações à medida que essas variáveis se manifestam espontaneamente em fatos, 

situações e nas condições já existentes”. 

 DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL 

2.1 Contabilidade Gerencial 

De acordo com Iudícibus apud Padoveze (2010, p. 34): 

“A Contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, 

como um enfoque especial conferido a várias técnicas e 

procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade 

financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de 

balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de 

detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e 

classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das 

entidades em seu processo decisório”. 

Pode-se dizer, então, que a Contabilidade Gerencial disponibiliza os dados 

em forma de informações objetivas, quantitativas e qualitativas, auxiliando o 

conselho administrativo, gerentes e diretores na tomada de decisão e planejamento 

estratégico da organização. 

2.2 Processo orçamentário 

Conforme Anthony (1981, p. 293, grifo do autor):  

“Há uma considerável diversidade de prática na elaboração de 

orçamento muito maior do que a diversidade na prática contábil. A 

maior parte das empresas, com a exceção das menores, possui 

alguma espécie de orçamento, mas muitas não possuem um sistema 

de elaboração verdadeiramente amplo. Tal sistema consiste em três 

tipos de orçamento: um de operação, que mostra as operações 

planejadas para o período vindouro; um orçamento de caixa, que 
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apresenta antecipadamente a origem e aplicação do numerário; e um 

orçamento de capital que mostra as modificações planejadas no 

Ativo Fixo.” 

2.3 Budget e Forecast 

Segundo Padoveze (2010, p. 525): 

“A terminologia inglesa budget é a mais utilizada entre as empresas 

transnacionais e refere-se basicamente ao orçamento dentro do 

conceito estático. A terminologia forecast é utilizada para o conceito 

de projeções. É muito comum, nas empresas transnacionais, chamar 

também de forecast a soma dos dados reais mensais já acontecidos 

no período, mais os dados restantes do orçamento a cumprir.” 

Neste caso, o budget trata-se de um modelo estático que considera as 

tendências de mercado, observa o histórico dos relatórios contábeis, e projeções de 

expansão ou retração do setor de negócio, e a partir dessas informações desenvolve 

o planejamento estratégico. 

2.3.1 Rolling Budgeting e Rolling Forecasting  

De acordo com Padoveze (2010, p. 525), os termos rolling budgeting e rolling 

forecasting: 

“Podem ser traduzidos como orçamento contínuo e projeção 

contínua. [...] Fundamentalmente, sob este conceito, a cada período 

em que o orçamento ou projeção é realizado, orça-se ou projeta-se 

mais um período futuro, sempre mantendo em orçamento ou 

projeção uma quantidade igual de períodos.” 

2.3.2 Avaliação de desempenho e Accountability 

Conforme Padoveze (2010, p. 268), “conceitua-se accountability como a 

responsabilidade individual ou departamental de desempenhar certa função. [...] 

Assim, é uma responsabilidade de prestação de contas pelos atos que lhe foram 

conferidos desempenhar.” 

Cabe à Controladoria (Contabilidade Gerencial) avaliar o desempenho do 

gestor com base nos resultados esperados de suas atividades. 

“Por desempenho entende-se a realização de uma atividade ou de 

um conjunto de atividades. O termo avaliação refere-se ao ato ou 

efeito de atribuir valor, sendo que valor pode ser entendido num 

sentido qualitativo (mérito, importância) ou num sentido quantitativo 

(mensuração).Avaliar um desempenho é um meio para tomar 

decisões adequadas. Constitui um processo complexo que incorpora, 

além das características informativas necessárias para se julgar 



4 
 

adequadamente um desempenho, requisitivos essenciais para se 

integrar ao processo de gestão, em suas fases de planejamento, 

execução e controle. Portanto, a avaliação de desempenho inclui a 

avaliação e o controle dos resultados das atividades, requerendo a 

mensuração ou quantificação de um desempenho planejado e um 

realizado.” (PADOVEZE, 2010, p. 269 – grifo do autor). 

 

Figura 1 - Modelo genérico de avaliação de resultados e desempenho. 
Fonte: Padoveze, 2010, p. 269 

2.4 Gestão estratégica 

Segundo Padoveze (2010), atualmente a Contabilidade Gerencial encontra-se 

no estágio de monitoramento da estratégia. De acordo com o autor, o estágio atual, 

além do monitoramento estratégico, abrange todos os outros (Determinação do 

custo e controle financeiro; Informação para planejamento e controle gerencial; 

Redução de desperdício de recursos nos processos do negócio e Criação de valor 

através do uso efetivo dos recursos), e é referenciado pelo modelo de controle de 

metas estratégicas denominado Balanced Scorecard e pelo estudo nº 9 do IFAC, 

“Enhancing Sharehold Wealth by Better Managing Business Risk (1999)” 

(Melhorando a Riqueza do Acionista através da Melhor Gestão do Risco do Negócio, 

em tradução aproximada), que incorpora à Contabilidade Gerencial a função de 

gestão de riscos. 

Segundo Rodermel (2012, p. 89): 

“O plano estratégico proporciona uma visão acerca da atual posição 

da empresa e de todas as mudanças por que ela passou, apresenta 

os projetos e as concepções para o futuro e permite ajustamentos 

para que o negócio possa adequar-se aos novos cenários que vão se 

apresentando ao longo dos anos.” 

2.5 Balanced Scorecard  

O Balanced Scorecard (Cartão de Marcação Balanceado, em tradução 

aproximada) tem como objetivo unir a visão estratégica com as fases de execução e 

controle do processo de gestão empresarial. 

Segundo Padoveze (2010, p. 604): 

“O Balanced Scorecard é um sistema de informação para 

gerenciamento da estratégia empresarial. Traduz a missão e a 
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estratégia a empresa num conjunto abrangente de medidas de 

desempenho financeiro e não financeiro que serve de base para um 

sistema de medição e gestão estratégica”. 

2.6 Gestão de riscos 

De acordo com Padoveze (2010, p. 611): 

“O foco da gestão do risco é manter um processo sustentável de 

criação de valor para os acionistas, uma vez que qualquer negócio 

sempre está exposto a um conjunto de riscos [...] Dentro do conceito 

geral de risco, pode-se defini-la como eventos futuros incertos, que 

podem influenciar o alcance dos objetivos estratégicos, operacionais 

e financeiros da organização.A gestão do risco insere-se no conceito 

sistêmico e pode ser organizada e reconciliada em duas áreas de 

atuação, em relação aos ambientes interno e externo do sistema. 

Considerando o ambiente interno, a gestão do risco vê o risco em 

uma perspectiva de conformidade (perspectiva de conformance) e 

levando em conta o ambiente externo, vê o risco em uma perspectiva 

de desempenho (perspectiva de performance).” 

 Essa é uma das ferramentas essenciais para um bom desenvolvimento de 

planejamento, já que corresponde à capacidade da empresa em identificar e 

gerenciar as variáveis existentes entre os ambientes da organização e avaliar os 

fatores que podem, de alguma forma, interferir na forma que a empresa pretende 

alcançar seus objetivos.  

ESTUDO DE CASO 

O objeto deste estudo corresponde ao processo de planejamento operacional 

e orçamentário de uma organização, bem como, o papel da Contabilidade Gerencial, 

por meio deste processo, no desempenho global da organização. A base deste 

estudo é uma companhia de capital fechado, que, por motivos de relevância e 

confidencialidade das informações, doravante será denominada “Qoppa Turismo”, 

do ramo de turismo corporativo, que atua em mais de 50 países e é representada 

por uma das maiores companhias globais de gestão de viagens corporativas. 

Atualmente, o capital da empresa é composto por 53% de participação de 

investidores nacionais e 47% de capital estrangeiro. 

3.1 Planejamento 

A “Qoppa Turismo” começa o processo de planejamento e orçamento do ano 

subsequente por volta do mês de agosto de cada ano, tal processo é dividido em 

“tarefas” e programado conforme demonstrado a seguir: 



6 
 

Quadro 1 - Cronograma de Planejamento 

Agosto Setembro Outubro

Montagem da Modelagem, Template de Premissas e Cronograma Planejamento a

Reunião com a Diretoria Financeira para aprovação da Modelagem, 

Premissas, Definicão de Gestores e Cronograma

Planejamento e 

Diretoria Financeira
a

Envio do Plano de Centros de Custo para revisão dos seus 

responsáveis
Planejamento a

Retorno do Plano de Centros de Custo e ajustes necessários
Responsáveis pelos 

centros de custos
a

Montagem dos templates para preenchimento pelos Responsáveis Planejamento a

Reunião com Gestores para apresentação das Premissas, 

Modelagem, Cronograma e entrega dos Templates
Qoppa Turismo a

Retorno dos Templates preenchidos pelos Gestores Gestores a

Tabulação e análise das informações de recebidas, e montegam do 

DRE 2015
Planejamento a

Reunião para arepresentação da 1ª versão do DRE 2015
Planejamento e 

Diretoria
a

Ajustes solicitados pela Diretoria Planejamento a

Reunião Fechamento do Planejamento Diretoria a

Ajustes solicitados pela Diretoria, e montagem do DRE 2014, Fluxo 

de Caixa e Balanço 2015
Planejamento a

Reunião de validação do planejamento: Diretoria com Conselho
Diretoria e Conselho 

de Administração
a

Descrição da tarefa Responsáveis
Mês programado

 

Fonte: “Qoppa Turismo”, 2014 (adaptado). 

Neste processo, a modelagem corresponde à apuração de dados econômicos 

e financeiros históricos da organização somados às premissas do Conselho 

Administrativo. Para definição das premissas, são considerados índices 

macroeconômicos como Taxa de Juros – Selic, Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, Consumer 

Price Index – CPI (Índice de Preços ao Consumidor, um indicador econômico 

americano) e estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB.  

As premissas consideram, ainda, o histórico do desempenho da organização, 

ou seja, para definição das metas do ano de 2015, considera-se os resultados 

realizados e as metas projetadas para o ano de 2014 e o forecast 2014 (o resultado 

obtido pela soma dos dados realizados de janeiro a julho mais os dados projetados 

de agosto a dezembro), uma vez que o planejamento começa no mês de agosto do 

ano. Apresentamos a seguir, o exemplo de premissa definida para a produtividade 

de 2015: 

Quadro 2 – Exemplo de definição de premissa 

Produtividade
2014

Budget

2014

Forecast

2015

Budget

Produtividade - Unidade de negócio X 247 199 209

Produtividade - Unidade de negócio Y 98.979,11 89.287,59 96.460,30

Melhoria produtividade - unidade de negócio X 10,0% -1,7% 5,0%

Melhoria produtividade - unidade de negócio Y 10,0% 7,9% 8,0%  

Fonte: “Qoppa Turismo”, 2014 (adaptado). 
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Posteriormente, as premissas são apresentadas aos gestores responsáveis 

por cada departamento da empresa, e os templates são disponibilizados para cada 

gestor com o objetivo de que preencham quais são os resultados possíveis dentro 

das premissas estabelecidas. 

3.2 Processo orçamentário 

Dentre os tipos de orçamentos, ou seja, orçamento operacional, orçamento de 

caixa e orçamento de capital, pesquisou-se quais a empresa elaborava dentro de 

seu processo de planejamento e controle gerencial, conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 3 - Tipos de orçamento da organização 

Orçamento Ocorrência

Caixa Sim

Capital Sim

Operacional Sim  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com relação aos orçamentos operacionais, a Companhia os elabora com 

base em quatro centros de responsabilidade (unidade de negócio), e na estrutura de 

orçamento de resultado (Demonstração do Resultado do Exercício). 

Os orçamentos são elaborados com base em dois cenários diferentes, no 

caso do ano de 2014, tais cenários correspondiam à receita de R$ 1,2 bi e R$ 1,3 bi, 

o que influencia diretamente nos orçamentos de resultado e de caixa. 

No que tange às formas de elaboração dos orçamentos, obteve-se as 

seguintes informações dos relatórios elaborados pela Contabilidade Gerencial e 

disponibilizados para o estudo apresentado: 

Quadro 4 - Forma de elaboração dos orçamentos 

Elaboração Ocorrência

Budget Sim

Forecast Sim

Rolling Budgeting Não

Rolling Forescasting Não
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Conforme conceituado anteriormente, o budget corresponde ao orçamento 

em sua forma estática, neste contexto, a simples elaboração do orçamento já 

abrange tal forma.  
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Com relação ao forecast, dentro da “Qoppa Turismo”, tal forma de orçamento 

é elaborada (ou atualizada) mensalmente através da junção dos resultados já 

realizados com os meses que ainda estão projetados, e serve, principalmente, para 

o acompanhamento do alcance das metas estabelecidas no orçamento (budget). 

Os orçamentos na forma de Rolling Budgeting e Rolling Forecasting não são 

utilizados pela organização no processo orçamentário. Os orçamentos da empresa 

compreendem o período de doze meses (um ano), no entanto, não possuem 

características de continuidade, ou seja, a cada ano são orçados os doze meses do 

ano seguinte. 

4 Acompanhamento orçamentário e de desempenho 

Atualmente, a organização não possui um Sistema de Informação Gerencial 

integrado de forma automatizada com os demais departamentos da empresa. As 

informações para o acompanhamento orçamentário são fragmentadas em diferentes 

áreas (departamentos) e relatórios internos da organização, ou seja, os dados são 

imputados no sistema Sapiens Regente® pelos departamentos responsáveis, e 

informações referentes às entradas de recursos (receitas) e gastos (exceto com 

folha de pagamento) são obtidas pela Contabilidade Gerencial através do mesmo 

sistema. Com relação aos gastos com folha de pagamento, tal informação é obtida 

mensalmente via e-mail, enviado pelo departamento de Recursos Humanos. 

Quadro 5 - Análise do forecast mensal 

Vendas 740.601           839.842           683.953           (56.648)         -7,6% (155.889)       -18,6%

Transações 881                  961                  750                  (131)              -14,9% (211)              -22,0%

Receita de comissão 26.888             35.838             26.124             (764)              -2,8% (9.714)           -27,1%

Receita de clientes 31.409             34.873             28.150             (3.259)           -10,4% (6.723)           -19,3%

Receita bruta 58.297             70.711             54.274             (4.023)           -6,9% (16.437)         -23,2%

Margem de receita bruta 8%pp 8%pp 8%pp 1%pp -6%pp

Impostos sobre vendas (2.824)              (3.329)              (2.694)              130               -4,6% 635               -19,1%

Receita líquida 55.474             67.382             51.580             (3.894)           -7,0% (15.802)         -23,5%

Custo dos serviços (27.607)            (31.061)            (29.741)            (2.134)           7,7% 1.320            -4%

Lucro operacional 27.866             36.321             21.839             (6.027)           -21,6% (14.482)         -39,9%

Margem de lucro operacional 50,2% 53,9% 42,3% -16%pp -21%pp

Despesas operacionais (20.590)            (26.518)            (21.853)            (1.263)           6,1% 4.665            -18%

EBITDA 7.276               9.803               (14)                   (7.290)           -100,2% (9.817)           -100,1%

Margem EBITDA 13,1% 14,5% 0,0% -100%pp -100%pp

Depreciação (973)                 (1.382)              (789)                 184               -18,9% 593               -43%

EBIT 6.303               8.421               (804)                 (7.107)           -112,8% (9.225)           -109,5%

Outros (3.033)              1.093               (965)                 2.068            -68,2% (2.058)           -188%

Lucro antes dos impostos 3.269               9.514               (1.768)              (5.037)           -154,1% (11.282)         -118,6%

IRPJ e CSLL (398)                 (3.408)              (207)                 191               0,0% 3.201            0,0%

Lucro líquido 2.871               6.106               (1.975)              (4.846)           -168,8% (8.081)           -132,3%

Margem de lucro líquido 11,7% -6,5% -13,7% -218%pp 110%pp

Demonstração dos resultados 

dos exercícios - "Qoppa 

Turismo"

(R$ mil)

Julho de 2013

Realizado

Julho de 2014

Projetado

Julho de 2014

Realizado

Variações

Anual
Realizado vs 

Projetado
% %

 

Fonte: “Qoppa Turismo”, 2014 (adaptado). 
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DESEJÁVEL 

FORA DA META 

ATENÇÃO 

META 

LEGENDA 

Adicionalmente, a empresa possui um “painel de bordo” para evidenciação 

dos resultados obtidos através de gráficos, conforme modelo a seguir: 

Fonte: “Qoppa Turismo” 2014 (adaptado). 

Considerando a Contabilidade Gerencial como ferramenta no desempenho 

global da organização e que a “Qoppa Turismo” não possui um Sistema de 

Informação Gerencial (SIG) automatizado, a Contabilidade Gerencial da Companhia 

não inclui em seus processos a elaboração do Balanced Scorecard para 

acompanhamento da execução e controle da gestão empresarial unindo-os à visão 

estratégica da organização. 

5 Usuários previstos e apoio à decisão 

De forma objetiva, os relatórios produzidos pela Contabilidade Gerencial, 

servirão de suporte para a tomada de decisão relacionada ao negócio, por parte da 

Diretoria e do Conselho Administrativo, e para a correção e/ou validação, por parte 

do Planejamento, das estratégias comerciais (metas, compras, vendas), publicitárias 

(marketing) e financeiras (investimentos, receitas, custos, despesas, tributos etc.) da 

organização, concretizando a ideia principal da Contabilidade Gerencial em prever 

os problemas e elaborar possíveis soluções. 

CONCLUSÃO 

Com relação aos objetivos da pesquisa, conclui-se que foram cumpridos de 

acordo com a condução do estudo, que possibilitou a análise do processo gerencial 

da organização, desde a mensuração das ferramentas utilizadas pela companhia 

para o planejamento e controle gerencial (como por exemplo budget, forecast, 

avaliação de desempenho, entre outros) até a comunicação das informações obtidas 

aos responsáveis e, consequentemente, o auxílio na tomada de decisão. 

Gráfico 1 - Gráfico de acompanhamento do desempenho (EBITDA) 
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Nota-se que a Contabilidade Gerencial da organização corresponde à um 

departamento pequeno, que possui, como maior atribuição, a função de elaboração 

e acompanhamento dos orçamentos, no entanto, com relação à forma de 

elaboração, a empresa não utiliza o modelo de orçamento contínuo (rolling 

budgeting e rolling forecasting), que possibilitaria o planejamento e controle com 

base em um período determinado (12 meses, por exemplo), porém, necessitaria da 

mobilização de toda a organização mensalmente. Em uma perspectiva de 

desempenho global, não inclui ferramentas importantes para uma gestão nesse 

nível, como o Balanced Scorecard e a Gestão de Riscos, e não possui um Sistema 

de Informação Gerencial automatizado e integrado com os demais departamentos 

da organização. 

Em suma, pode-se afirmar que a Contabilidade Gerencial, ainda que 

simplificada, possui função essencial no desempenho de uma organização, pois 

trata-se de uma ferramenta que consegue planejar o futuro da empresa, com base 

em dados históricos e perspectivas presentes e futuras, direcionando a organização 

para a manutenção ou aumento de suas atividades ao longo do tempo, atendendo, 

inclusive, a um dos pilares da Contabilidade, que é o Princípio da Continuidade. 
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