
Práticas Empresariais com o uso da 
Contabilidade Gerencial



 Contabilidade Gerencial

 Análise Financeira

CONCEITOS



 e-Commerce: concorrência
 Tecnologia: custos; performance; …
 Marketing: maior alcance, …

Capacidade na obtenção de dados
 x 

Capacidade de transformação da informação em 
estratégia

Redução de Custos e mudança no perfil do consumidor

Mudanças para as Empresas



 Revolução do SPED
  Workmachine (substituição gradativa das tarefas 

operacionais - com regras claras e objetivas);
  Empresas de TI com Contabilidade 
  Franquias Contábeis
  Preço dos Serviços;
  Contabilidade “On Line”

O que mudou nas empresas contábeis?



Contadores (Empresas Contábeis)
(X)

Empresários (Empresas – Clientes)

- O que o Contador assumiu? e
- Quais são as expectativas do empresário?

Capacidade de Investimento!?!?

Contextualização - Nivelamento



 Compliance
 Novo Mix de Produtos (Renovação do 

Portfólio);
 Inteligência Tributária, Reestruturação 

Organizacional, Sucessão, Reorganização 
Societária, Custos, Realinhamento 
Operacional, ....); 

Contador com novas habilidades 



 Aspecto Temporal
 Formatação 
 Acessibilidade

Disponibilidade da Informação



Integração Cliente x Escritório 
 

(APP, Ferramentas Web, coleta e devolução de dados, ...); 

Contador: Nova Estrutura



 

 Conectividade
 Escalabilidade  
 Volume de dados 

Análises puramente financeiras, utilizando-
se de métodos convencionais não são 
suficientes

Mudanças na forma de fazer análise











Receitas

Custos / Despesas

Resultado / Margem



BI – Business Intelligence
(Mineração de Dados)

Mudança na Cultura 
Empresarial

(CONTADOR  e 
EMPRESÁRIO)

Nova Forma de análise



 Vantagem competitiva;
 Principais mudanças no cenário da empresa 

e mercado;
 Adaptações às mudanças da realidade 

econômica e financeira (capacidade de fazer 
recomendações e indicar direções para a 
tomada de decisão)

 Apresentar uma forma diferente de análise 
em relação ao modelo tradicional;

 Análises orientadas a pacotes e fluxo de 
dados

Indicadores em Tempo Real



 Qualidade x 
Quantidade de 
Informações (Foco 
no principal); 

 Gerenciamento de 
investimentos (Foco 
no objetivo a ser 
atingido);



RESULTADO – Analítico

Demonstração de Resultado
Receitas
Produto x
Vendas de 1-10
Vendas por dia da semana
Por faixa etária e sexo

Custo
Idem
(Análise do custo da empresa ou do 
Produto)?

Resultado
Idem



RESULTADO / 
MARGENS

 Margem bruta por 
produto ou linha de 
produtos

 Resultado por 
Departamento

 Análise sazonal
 Foco em produtos 

alternativos

Vendas totais (Receita Bruta) não 
é garantia de margem.



OUTROS INDICADORES …

 Resultado por vendas 
externas e de balcão

 Kit de Produtos 
(análise do perfil do 
cliente)



… OUTROS INDICADORES

 PPR
Acomodação x Premiação

Premiação por idéias 
inovadoras

 Estratégias de 
Marketing



PONTO DE 
EQUILÍBRIO

 Por projeção de 
vendas produto a 
produto (não por 
totais de venda)

 Margem de 
Contribuição por 
produto;



ANÁLISE DO 
CAPITAL 

INVESTIDO

 Por unidade 
produtiva;

Análise por linha de 
produtos



EBITDA

- Por receita ou grupos 
de receitas;

- Ebitda por Produto
- Rateio / Atribuição do 

Custo Financeiro 
com o melhor 
detalhamento 
possível.



ANÁLISE DO CUSTO 
TRIBUTÁRIO

 Saldo Credor ICMS x 
vendas tributadas (ativo 
“contábil”)

 Compras x ICMS a 
Pagar

 JCP
 Créditos Incobráveis
 Depreciação: taxa, prazo 

e valor residual;
 Aplicações Financeiras 

(PJ x PF)



GERENCIAMENTO DE 
RISCOS

 Passivo Oculto 
(Matriz de Riscos - 
valor potencialmente 
atribuível) 

COAF

Representações



“A Contabilidade Gerencial deve-se utilizar de 
todo o universo de informações disponíveis que 

possam afetar os negócios da empresa”

Práticas Empresariais com o uso 
da Contabilidade Gerencial



OBRIGADO!

Luís Elemar Lunkes Mielke
Contador
Membro da Comissão de Estudos das Organizações 
Contábeis
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