
CONTABILIDADE 
PARA GESTÃO

Comissão de Estudos de Controladoria CRCRS
Santa Rosa, novembro/2022



Como são as minhas 
demonstrações contábeis?

Fabiano Ferreira

• Contador formado em 2008 - UNISC, Mestre em Ciências 
Contábeis em 2013 – UNISINOS. 

• Empresário contábil, Contador, Investidor, Professor 
Universitário.

• Membro da Comissão de Estudos de Controladoria do CRCRS.

• Pai, marido e corredor.
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  FERRAMENTAS DE GESTÃO



  CUSTEIO ABC

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

• Segunda Geração do ABC

a) a visão econômica de custeio, que é uma visão vertical, no sentido de que apropria 
os custos aos objetos de custeio através das atividades realizadas em cada 
departamento; e

b) a visão de aperfeiçoamento de processos, que é uma visão horizontal, no sentido de 
que capta os custos dos processos através das atividades realizadas nos vários 
departamentos funcionais.



  CUSTEIO ABC

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

• Reengenharia

• Análise de valor                                                              
              



 -MARK UP

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

C L PV



  CUSTO META

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

(=) CUSTO META

(-) LUCRO

PREÇO DE MERCADO DO PRODUTO



    - ?CUSTO META ou MARK UP

  FERRAMENTAS DE GESTÃO



     CUSTEIO DO CICLO DE VIDA

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

• É uma metodologia desenvolvida para a tomada de decisão nas 
aquisições de capital e em projetos, na qual utiliza-se uma 
compreensível análise econômica de alternativas competitivas. 

• Usa procedimentos contábeis universalmente aceitos para a 
determinação do custo total do projeto ou da aquisição de 
propriedade. 

• Leva em consideração todos os serviços previstos no período útil 
de vida do citado projeto ou aquisição, bem como todos os 
custos que aí incidem.



  CUSTEIO KAISEN

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

• Kaizen é um termo japonês que significa melhoramento 
contínuo, gradual. Custeio kaizen é, pois, o melhoramento 
contínuo aplicado na redução de custos durante o estágio de 
fabricação, no ciclo de vida de um produto.

• O custeio-meta é aplicado antes que os produtos ou serviços 
entrem em produção, e o custeio kaizen o complementa, sendo 
aplicado de forma contínua e gradual, após os mesmos entrarem 
na fase de produção.



  CUSTO PADRÃO

  FERRAMENTAS DE GESTÃO

Planejamento

Controle

Fixar  uma base de comparação

Não é uma forma, método ou critério de 
contabilização de custos

o Padrão é uma base de comparação para o Real

Efeito Psicológico



  Plano de
.Negócios



  Canvas de
 Modelagem
 de
.Negócios

 Matriz
SWOT



Melhoria
Contínua de

 Processos e 
.Negócios



https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/artigos-gestao-estrategica/a-importancia-do-planejamento-estrategico-na-area-publica



ORÇAMENTO EMPRESARIAL

Contém as prioridades 

Avaliação do desempenho 

Suas áreas internas e seus gestores. 

Pilares da gestão

Accountability



Imagem: https://www.siteware.com.br/metodologias/qual-o-objetivo-do-bsc-balanced-scorecard/
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SOMOS 
O 

CONTROLLER 
DO

NOSSO
CLIENTE

Assessorar à alta direção na tomada de decisão;

Produção de relatórios para estudos e análises não 
rotineiras;

Auxiliar nas projeções de eventos e cenários econômicos

Realiza avaliação de desempenho das atividades;

Análises dos desempenhos econômicos dos produtos e 
serviços.
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“       Um pessimista vê a dificuldade em
 ; cada oportunidade    um otimista vê

   ”oportunidade em cada dificuldade
   Winston Churchill







OBRIGADO
      Fabiano Ferreira
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