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A importância da informação contábil no ambiente gerencial. 
 

Ricardo Alexandre da Silva Luiz 
 
 
 

 Esse texto aborda o tratamento da informação contábil nas empresas pelo 
caráter obrigatório imposto pelo sistema tributário atual, e destaca os riscos de 
deficiências na gestão quando a informação contábil é tratada somente para esse 
fim.  
  
 No atual modelo tributário existente, tornou-se obrigatória a prestação de 
informações contábeis, bem como de informações de alteração de patrimônio para os 
órgãos competentes e fiscalizadores do estado, fazendo com que as empresas, 
especialmente as de pequeno e médio porte, tendam a tratar esse tipo de 
informação quase que especificamente para esse fim.  
 Porém, a riqueza e utilidade da informação contábil vão além do atendimento 
às exigências do fisco. Uma informação contábil fornecida em tempo hábil, 
apresentada de modo estruturado e em relatórios objetivos, permite à gestão da 
empresa uma visão completa das necessidades e deficiências em cada setor da 
organização, viabilizando a elaboração de um plano de ação para evitar ou minimizar 
prejuízos e riscos potenciais para o próximo período de produção ou prestações de 
serviço. 
 Contudo essa informação, além de precisa e confiável, deve estar sempre 
atualizada com o último período de fechamento de mês. Ora, de nada adiantaria 
analisar um relatório de uma informação de um ou dois períodos anteriores, porque a 
situação da empresa já não corresponderia à realidade descrita em tal relatório, 
correndo o risco então da gestão tomar decisões que já não serão precisas para 
atender as atuais deficiências de cada setor, e ainda, acumulando a problemática 
para o próximo ciclo de trabalho. 
 O gerenciamento estratégico de uma organização precisa enxergar os 
resultados de cada setor e decidir através dessa visão global se precisará: - Vender 
mais, investir em maquinário para potencializar a produção, recuar ou avançar nos 
investimentos de estrutura, comprar mais, buscar recursos financeiros para aliviar o 
caixa, entre tantas outras tomadas de decisão necessárias no dia a dia da empresa, e  
essa visão global da situação atual da organização só será possível através da 
informação contábil. 
 
 Podemos concluir que, para a viabilização de correta tomada de decisão por 
parte da gestão de uma empresa, a informação contábil deve ser tratada de forma 
confiável, rápida e eficaz. Os resultados de movimentação de caixa, as origens e 
destino de recursos dentro da organização devem estar sempre atualizadas e 
apresentadas para quem precisa dessa informação no dia a dia da empresa. A 
displicência no tratamento dessa base de conhecimento leva ao enfraquecimento e 
conseqüente deficiência no ambiente gerencial de qualquer organização.  

 
 


