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RESUMO 
Apresenta-se nesse estudo o modelo de gestão econômica – GECON, que 
prioriza o resultado econômico como implementador da eficácia empresarial. O 
enfoque econômico abordado no GECON, contempla conceitos de criação de 
valor que ocorrem em diferentes dimensões, analisadas na demonstração de 
resultado do modelo. Através desse sistema, o gestor passa a ser avaliado sob seu 
desempenho real, inferido com base no resultado econômico de sua área de 
responsabilidade, respondendo de acordo com a contribuição que a respectiva 
área representa para o resultado da empresa. A partir da exposição dos conceitos 
do GECON, espera-se disseminar as idéias e metodologia desse sistema. 
 
Palavras-chave: Gestão Econômica, Resultado Contábil, Resultado Econômico, 
Avaliação de Desempenho, GECON. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de novas estratégias de negócios tem sido 

influenciado pelo perfil do ambiente em que as empresas se inserem. A 
competitividade pode provocar efeitos negativos, com conseqüências que podem 
comprometer ou impedir a continuidade de empresas. 
 Cabe à gestão da empresa, traçar estratégias que busquem assegurar a 
continuidade da entidade, através de resultados que possibilitem crescimento 
sustentado e uma posição privilegiada no mercado, neutralizando os aspectos 
negativos da competitividade. 
 Para assessorar os gestores na tarefa de conduzir a empresa, têm-se 
diversas áreas de conhecimento: contabilidade, administração, economia, 
engenharia, etc., ciências que estão sempre se aprimorando para acompanhar as 
mudanças do ambiente e melhor servir seus usuários. Especificamente falando da 
contabilidade, destacam-se seus aplicativos, relatórios e demonstrações contábeis 
que irão subsidiar os gestores com informações úteis para o processo de tomada 
de decisões. 

Devido à ocorrência de inúmeras críticas à efetiva contribuição da 
contabilidade tradicional, embasada em aspectos normativos e fiscais, têm sido 
desenvolvidos instrumentos alternativos de mensuração de resultado com a 
finalidade de apoiar os gestores tanto no processo de avaliação econômica de 
resultados quanto para antever ou detectar eventuais ameaças ao 
empreendimento com a antecedência necessária para a correção do rumo do 
negócio e como indicativos de sucesso ou de alerta às possíveis ameaças. 

Assim destaca-se o sistema de gestão econômica - GECON, 
fundamentado na idéia de mensuração do resultado econômico, mensurado no 
momento em que é gerado. O objetivo deste estudo é, apresentar aspectos 
conceituais relacionados ao GECON, visando despertar nos leitores interesse 
maior pela metodologia e aplicabilidade do mesmo. 

Este estudo se classifica quanto aos objetivos como pesquisa 
explicativa, pois objetiva tornar o tema inteligível, aprofundando o conhecimento 
inerente ao mesmo; quanto aos procedimentos como pesquisa bibliográfica, pois 
o estudo propõe uma discussão teórica embasada em publicações existentes a 
cerca do tema proposto; e, quanto à abordagem como pesquisa qualitativa por 
apresentar aspectos conceituais do GECON. 
 
1 GESTÃO ECONÔMICA - GECON 
 O GECON começou a ser estruturado por volta dos anos 70, com base 
em levantamentos e estudos das necessidades da gestão empresarial, visando 
atender os modelos decisórios utilizados pelos gestores na tomada de decisões, 
por uma equipe de pesquisadores sob a orientação de Armando Catelli.  
 Para Catelli (2001, p. 31), este modelo significa “administração por 
resultado” e objetiva a otimização dos resultados por meio da melhoria da 
produtividade e de eficiência operacionais, sendo estruturado com base em um 
entendimento da missão da empresa, da estrutura organizacional, do conjunto de 
crenças e valores de seus proprietários, da realidade operacional e das 
características dos gestores empresariais. O autor destaca a importância de 
propiciar um clima organizacional baseado na motivação, na responsabilidade e 
no envolvimento de todos os membros organizacionais, em especial os gestores, 
considerados como pessoas de confiança na empresa e que, portanto, devem 
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colocar os interesses da empresa acima dos interesses particulares das áreas que 
administram. 
 O GECON contempla um sistema de gestão e um sistema de 
informações. Conforme Catelli (2001, p. 30) o sistema de gestão se refere ao 
“processo de planejamento, execução e controle operacional das atividades e é 
estruturado com base na missão da empresa, em suas crenças e valores, em sua 
filosofia administrativa e em um processo de planejamento estratégico”. No 
sistema de informações “utiliza fundamentalmente conceitos e critérios que 
atendem às necessidades informativas dos diversos gestores da empresa para seu 
processo de tomada de decisão específico e que impulsionam as diversas áreas a 
implementar ações que otimizam o resultado global da companhia” (CATELLI, 
2001, p. 30). 

Para capacitar o gestor e diminuir as incertezas inerentes ao processo 
decisório, há a necessidade de oportunizar o maior número de informações úteis 
possíveis, disponibilizadas pelo sistema de informações do GECON, em que as 
informações são evidenciadas de maneira a propiciar maior transparência e 
conhecimento sobre as mais variadas rotinas empresariais, operacionais, 
econômicas, físicas e financeiras, proporcionando ao gestor maior previsibilidade 
sobre os impactos de suas escolhas no resultado global da organização. 

 
 
2 PRINCÍPIOS DO GECON 
 De acordo com Catelli (2001, p. 30-31), o GECON adota um sistema de 
gestão diferenciado em relação aos modelos existentes, embasando-se em alguns 
princípios que irão nortear a sua aplicabilidade:  

1. a eficácia da empresa é a função da eficácia das áreas. O resultado da 
empresa é igual à soma dos resultados das áreas; 

2. as áreas somente são debitadas/creditadas por eventos sobre os quais 
tenham responsabilidade, as eficiências/ineficiências não são 
transferíveis para outras áreas e nem repassadas aos 
produtos/serviços; 

3. as áreas tratadas como empresa, seus gestores como os respectivos 
“donos” e a avaliação dos mesmos envolvem não só os recursos 
consumidos (custos), como também os produtos/serviços gerados 
(receitas); 

4. a função/missão definida para cada área é a base para a avaliação da 
gestão e, principalmente, um implementador da eficácia da empresa; 

5. os resultados das decisões financeiras tomadas pelos diversos 
gestores operacionais (investidores, condições de vendas a prazo, 
condições de compras a prazo, tempo de estocagem, etc.) são 
imputados às áreas respectivas, separadamente dos resultados das 
decisões operacionais; 

6. a área financeira é o “banco” interno, financiando/captando os 
recursos requeridos/gerados pelas áreas. Seu resultado decorrerá do 
valor de seus serviços menos os custos financeiros efetivamente 
incorridos. 

Esses princípios formam a base do modelo e devem ser adotados por 
qualquer empresa, como exigência para o sucesso quando da implementação do 
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modelo na empresa. Destaca-se a saliente presença do atributo da informação 
gerencial como objetivo intrínseco do modelo. 

O conceito de eficácia, presente no primeiro princípio, significa, fazer a 
coisa certa de maneira que a ação conduza ao resultado desejado. Esse 
pensamento deve ser constante e não apenas da cúpula da organização, mas 
todos os gestores devem alinhar as suas estratégias de modo que conduzam o 
resultado de sua área de maneira a impactar positivamente no resultado global da 
empresa.  
 Uma das peculiaridades do GECON é a avaliação dos gestores, nesse 
sentido, o segundo princípio, refere-se à personalização das ações, isto é, a 
atribuição de responsabilidades. O gestor de cada área será responsável pelo 
impacto de suas decisões, isto devido à apuração do resultado em cada área e a 
utilização do sistema de preços de transferência que irá considerar o custo de 
oportunidade da área compradora. 
 Através da utilização dos preços de transferência, os produtos/serviços 
transferidos de uma área para outra serão repassados ao preço de mercado na 
condição à vista, assim, a área que está repassando considera esse valor uma 
receita que irá deduzir os custos na formação do referido produto/serviço 
formando o resultado da área e, a área receptora lançará esse produto utilizando o 
preço de transferência como custo de aquisição. Esse sistema permite a apuração 
do resultado formado em cada área, não repassando, dessa forma, a eficiência ou 
ineficiência. 
 No que se refere ao terceiro princípio, delega-se autonomia aos gestores 
a ponto de considerá-los como donos do negócio. Salienta-se, no entanto, que a 
referida postura empreendedora é uma característica do gestor idealizado pelo 
sistema. Tal colocação desconsidera outro perfil de gestor que não possua as 
habilidades requeridas pelo modelo. 
 O quarto princípio concentra-se na figura da missão. Guerreiro (1989) 
ao discorrer sobre o assunto, cita Ansoff informando que vários autores têm 
procurado extrair a figura do lucro da posição principal da atividade empresarial, 
substituindo-o por objetivos, como a responsabilidade para com os acionistas e 
sobrevivência a longo prazo. Tal situação, provoca discussões, chegando a se 
considerar uma estratégia, onde a figura do lucro contínua a ser o objetivo 
principal da empresa, porém por uma questão de marketing são utilizados termos 
sinônimos de cidadania e responsabilidade social para formular a missão da 
empresa, buscando a simpatia da sociedade. 
 No GECON a missão instiga a busca constante pela eficiência e 
eficácia. A figura do lucro é visualizada sobre o enfoque econômico sendo 
considerado como uma medida de eficácia da empresa. A gestão será avaliada 
tomando como base a missão, a qual será desdobrada em objetivos menores à 
cada área, onde os gestores deverão administrar o uso dos recursos com 
eficiência e tomar decisões que otimizem o resultado de forma que a empresa 
atue com eficácia, permitindo o alcance da missão. Nesse sentido, a missão de 
cada área deve ser definida, considerando a missão da empresa, pois não é 
aceitável a lucratividade de uma área sem que esse desempenho venha a 
contribuir para a lucratividade global da empresa. 
 Sob o prisma do quinto princípio, destacam-se os diversos níveis de 
impacto que determinada decisão pode incorrer. Da mesma forma que o aspecto 
operacional de uma transação repercute no resultado econômico, há de se 
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considerar a eficiência ou ineficiência do gestor ao tomar uma decisão 
envolvendo o aspecto financeiro, ou seja, considera-se o efeito do dinheiro no 
tempo, intrínseco em qualquer operação e que acarreta impacto positivo ou 
negativo no fluxo de caixa da empresa. Para tanto, será evidenciado o resultado 
financeiro de cada transação, apresentando-se, na demonstração do resultado de 
cada área, a margem financeira. 
 Como resultados financeiros consideram-se, por exemplo, as condições 
de compra a prazo, o gestor ao decidir por uma compra a prazo deve computar o 
custo financeiro da operação, que corresponde à diferença entre o preço a prazo e 
o preço pago se tivesse comprado à vista, e a receita financeira resultante de 
aplicação financeira, advinda da liberação de recurso a partir da decisão de 
compra a prazo em detrimento da compra à vista.  

Para compreender o último princípio, apreende-se que a área financeira 
é isolada das demais áreas permitindo sua avaliação individual. A área de 
finanças, dessa forma, é considerada como uma área independente, 
desempenhando atividades de captação e financiamento de recursos. 
 
3 AMPLITUDE DO MODELO GECON 
 De acordo com Catelli et al. (2001, p. 369), o modelo GECON 
compreende os seguintes elementos: 

• modelo de gestão, que corresponde a um conjunto de crenças e 
valores que orientam o processo de gestão da empresa; 

• processo de gestão, estruturado nas fases de planejamento estratégico, 
planejamento operacional, execução e controle; 

• sistema de informações, voltado ao atendimento das necessidades 
informativas dos gestores em cada fase do processo de gestão. 

 O modelo de gestão é composto por sistemas de informações que darão 
o suporte ao processo de gestão, e esta relação irá determinar a escolha da 
melhor alternativa disponível dentre as várias que podem se apresentar em um 
processo de tomada de decisão, indicando sempre o caminho mais adequado a 
ser seguido, assim como, correções eventualmente necessárias para que a 
empresa seja guiada rumo à sua missão. 
 Catelli et al. (2001) destacam que as decisões são tomadas em diversas 
fases do processo de gestão, sendo que o sistema GECON estabelece a seqüência 
de etapas que compõe o processo de gestão em cada uma das seguintes fases: 
planejamento estratégico, pré-planejamento operacional, planejamento de médio 
e longo prazos e planejamento de curto prazo do processo do planejamento 
operacional, fase de execução e fase de controle gerencial.  

O sistema de informações concentra-se na geração de informações úteis 
aos gestores, isto implica na integração entre este sistema e os demais sistemas 
que fazem parte do sistema empresa, entre eles o sistema organizacional, social e 
físico-operacional. Desta forma, ocorrem relações de troca incluindo obtenção e 
geração de informações entre os referidos sistemas. 

Para compreender a amplitude do modelo GECON apresenta-se a figura 
a seguir, buscando elucidar alguns conceitos de que deriva o modelo. 
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Figura 1 – Visão Simplificada do Modelo GECON 

 
As teorias da decisão, mensuração e informação, visualizadas na figura 

anterior, permitem que se desenvolva o processo de gestão econômica. 
Cornachione Junior (2001) diferencia o GECON dos demais modelos 
desenvolvidos na área contábil, destacando que o escopo é bem mais abrangente, 
oferecendo soluções aos diferentes problemas existentes nos campos das três 
teorias que sustentam a ciência contábil (teoria da mensuração, teoria da 
informação e teoria da decisão). O autor salienta a integração entre as três 
referidas teorias nas explicações e soluções obtidas junto ao modelo. 

A teoria da decisão está presente no processo de gestão por estruturar 
formalmente o processo de decisão. Para Guerreiro (1989, p. 40), a teoria da 
decisão propõe-se a “auxiliar na determinação de qual alternativa maximizará o 
ganho ou minimizará a perda para a obtenção do objetivo de satisfação”. Assim, 
proporciona diretrizes básicas para a caracterização do modelo de decisão, que 
orienta a lógica da geração de informações no sistema de informação. 

O GECON tem como premissa que as informações devem ser geradas 
sob medidas para os gestores, com a finalidade de subsidiar o processo de 
tomada de decisão. A esse respeito, Guerreiro (1989, p. 56-57) expõe que “o 
processo de tomada de decisões, em nível empresarial, tem uma perfeita 
correspondência com ciclo gerencial de planejamento, execução e controle”. 
Afirma, ainda, que as diversas etapas do processo de tomada de decisões podem 
ser identificadas com cada uma das fases do ciclo gerencial. 

Catelli et al. (2001) estabelecem que são requeridas informações 
específicas que apóiem a etapa de planejamento estratégico, destacando a 
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implementação de um subsistema de informações sobre variáveis externas. São 
requeridas informações que apóiem o processo e escolha de alternativas, 
destacando-se o subsistema de pré-planejamento (simulações), passando pela 
fase de detalhamento dos planos, destacando o subsistema orçamentário que gera 
o orçamento corrigido pelos preços correntes atualizados e o orçamento ajustado 
pelas mudanças de planos. Por último, são requeridas informações que apóiem o 
processo de controle das ações implementadas, destacando-se o subsistema de 
apuração de resultados, que geram informações sobre o desempenho realizado 
em nível de consumo-padrão dos recursos, sobre os desempenhos efetivamente 
realizados e sobre as variações orçamentárias. 

A teoria da mensuração pressupõe avaliar ou estimar valor a dados que 
passarão a ter significados e impactos decisórios diferentes de acordo com os 
conceitos utilizados na mensuração. De acordo com Guerreiro (1989, p. 76), essa 
teoria “diz respeito ao complexo problema de avaliar ou estimar dados de forma 
a estabelecer seu significado corretamente”. O autor fundamenta o termo 
complexidade no fato de que se espera da mensuração contábil, a verdade de 
determinada situação, e para tanto os sistemas contábeis devem fazer uso de 
medidas visando atender a esse requisito. 

A base conceitual da teoria da informação tende a reduzir o grau de 
incerteza na tomada de decisão, nas palavras de Guerreiro (1989, p. 118), “a 
informação possui um valor e um custo. A utilidade da informação pode ser 
definida entre seu valor e seu custo”. A utilidade da informação advém da 
relação custo versus benefício, no entanto, há de se considerar a complexidade 
existente na definição do grau ótimo de informação que garanta sua utilidade. 
Esta teoria determina a base conceitual para o modelo de informação de gestão 
econômica, pois a informação conduz as ações dos gestores para a otimização do 
resultado. Sob a ótica do GECON, o modelo de informação é influenciado pelos 
modelos de mensuração e de decisão, por reunir todos os atributos e as 
características que atendam aos requisitos destes modelos. 
 Observa-se na figura 1, uma hierarquia que influencia e determina o 
perfil de um modelo de gestão. As crenças e valores dos fundadores de uma 
organização determinam os contornos do negócio. A formulação das estratégias 
de ação na empresa está radicada na cultura organizacional, pois se os donos do 
negócio possuem uma postura conservadora a estratégia não terá como 
peculiaridade o empreendedorismo, sendo a recíproca verdadeira. 
 As crenças e valores se integram formando a cultura organizacional, que 
funciona como um padrão, muitas vezes determinando a escolha entre várias 
alternativas de ação que se apresentam no cotidiano da atividade dos gestores. 
Como a organização mantém uma cultura preponderante, pode ocorrer de que 
está não esteja em acordo com a cultura do gestor, desencadeando conflitos e até 
impossibilitando o gestor de desempenhar suas funções de acordo com suas 
habilidades uma vez que pode haver bloqueios que irão incorrer em 
desmotivação dos mesmos. Da mesma forma, pode ocorrer, quando da 
implementação do modelo, a dificuldade de adesão ou adaptação da empresa aos 
conceitos do modelo devido a forte influência da cultura organizacional, 
dominante na empresa. 

A partir desta perspectiva, a cultura organizacional pode, não raras 
vezes, se apresentar como um indicativo de possíveis conflitos quando na 
implementação do modelo GECON, que prima pela participação de todos os 

 303 



 

membros da organização e pela motivação constante. Ressalta-se a necessidade 
da predisposição a mudanças inerente ao processo de conexão do sistema 
empresa ao ambiente macro, caracterizado por contínuas e constantes mudanças, 
seja de ordem política, econômica, social ou ambiental. 
 A elevada importância da cultura organizacional comprova-se pela 
influência que ela exerce na determinação da missão da empresa e no 
direcionamento de suas atividades. A missão da empresa conduz as ações e 
estratégias empresariais de forma que o feedback desse processo retorne à sua 
composição. A missão funciona como uma norma a ser cumprida e irá moldar 
todo o modelo de gestão, materializado a partir do processo de gestão. 

Parisi (2001, p. 272) salienta que “independentemente do estilo que se 
adote, o modelo de gestão é composto pelos seguintes princípios: poder e 
responsabilidade; estilo de gestão; postura; papel; processo de gestão; e critério 
de avaliação de desempenho”.  

No GECON, o aspecto processo decisório, reflete o comprometimento 
com a agilidade nas tomadas de decisões, condição essencial para reagir às 
exigências impostas pelo mercado, em momentos onde pode ser crucial o fator 
tempo na definição da vantagem competitiva. 

Sendo o gestor conhecedor de que a sua decisão tem repercussão no 
resultado da empresa, consciente das dimensões que são envolvidas em cada 
tomada de decisão e, ainda, considerando os conceitos preconizados pelo modelo 
GECON, não deve exitar em tomar a decisão que irá direcioná-lo ao melhor 
resultado. Por esse motivo, o processo decisório é descentralizado, permitindo a 
tomada de decisão pelos gestores, de forma menos burocrática do que nos 
modelos tradicionais, salienta-se, porém, que a autonomia está atrelada à 
responsabilidade e pela geração de resultados otimizados. 
 O gestor é responsável pelo resultado de sua área, que da mesma forma 
deverá estar alinhado ao resultado total da empresa. De acordo com Parisi 
(2001), o modelo, quanto ao aspecto funções e responsabilidades, apresenta o 
impacto das ações dos gestores nas dimensões operacional, financeira e 
econômica/patrimonial; enquanto que, os modelos tradicionais focalizam 
somente os impactos operacionais da decisão. 
 O conceito de autoridade no GECON apresenta-se formalmente. Cada 
gestor irá exercer suas funções com a autoridade que lhe é delegada para que 
suas ações o conduzam a resultados que se apresentem da forma esperada, 
autoridade com responsabilidade. 
 A administração deve apresentar estilo participativo, motivando  todos 
os colaboradores para a busca de soluções para a empresa e no comprometimento 
com o atendimento contínuo de sua missão. 
 A avaliação de desempenho, a partir da adoção do modelo, centra-se no 
quanto cada gestor contribui para o resultado econômico da empresa, através do 
qual também será avaliado. Isso não é comum de se observar em modelos de 
gestão tradicionais, onde as avaliações de desempenho geralmente ocorrem nos 
níveis mais altos da empresa e são baseadas em indicadores que não refletem os 
impactos dos eventos econômicos, medições derivadas do lucro contábil. No 
GECON adere-se aos conceitos de valor e de resultado econômico, priorizando a 
criação de riqueza para o acionista, considerando o custo de oportunidade e 
mensurando os resultados gerados desde as menores unidades de acumulação, as 
transações/eventos. 
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 No tocante ao processo de gestão, apreende-se seu envolvimento nas 
fases de planejamento estratégico, planejamento operacional, execução e 
controle. Com o entendimento do processo de gestão no GECON, permite-se 
incluir neste, a fase do feedback como parte integrante e complementar nesse 
processo. É uma fase de elevada importância por detectar eventuais fragilidades, 
determinar possíveis correções ou aprimorar meios de modo que o resultado seja 
eficaz. 
 O retorno da informação para o sistema, determina o feedback, também 
chamado de retroalimentação. A leitura desta informação pode refinar ou corrigir 
o processo. Seria como uma resposta, se positiva e aprovada, feedback positivo 
e, se negativa, feedback negativo. 
 Na fase de planejamento, demanda-se o envolvimento de todos os 
gestores. Nesse sentido, no processo de planejamento estratégico e planejamento 
operacional a ordem segue uma hierarquia lógica, começando pelo planejamento 
da estratégia da empresa como um todo, e detalhando o planejamento nas 
atividades, eventos e transações. Cada qual se concentra no planejamento de suas 
ações visando propiciar maior certeza na efetivação do resultado. 
 Ao visualizar a figura 1, percebe-se que quando se dá a efetivação do 
resultado, propriamente dita, através das fases de execução e controle, ocorre 
uma inversão na hierarquia anterior, propiciando o processo de adição ou soma 
das partes, para complementar o resultado global. Desta forma, comprova-se a 
importância de todas as partes que formam a empresa, priorizando as estratégias 
de cada uma, desde o planejamento do resultado até a sua efetivação. No tocante 
ao feedback, o resultado atingido pelos diversos níveis, irá determinar eventuais 
ações corretivas para que a tendência seja de melhoria no indicador, resultado 
econômico. 
 Cabe ressaltar, conforme Guerreiro (1989), que as atividades 
operacionais relacionam-se sempre com determinados eventos econômicos 
necessários para realizá-las, como por exemplo: compras, produção, estocagem, 
vendas, captação e aplicação de recursos financeiros. Sendo que para cada 
evento econômico destaca-se a geração de determinados bens e serviços. 

Convém distinguir transação e evento para possibilitar um entendimento 
adequado do funcionamento do sistema GECON e o processo de formação do 
resultado econômico. Para Almeida (2002, p. 57), “transação é a menor unidade 
de acumulação e resulta de uma decisão individualizada em um instante”. Estas 
transações podem ser exemplificadas como: aquisições, juros, produção, 
estocagem, transferências internas, vendas. 

Na seqüência, Almeida (2002, p. 57) esclarece que “eventos são classes 
de transações (decisões) de uma mesma natureza. São mantidos os aspectos 
relativos às características comuns dos atributos, porém, o mais comum é existir 
um conjunto de ocorrências ao longo de um intervalo temporal”. Pereira (2001, 
p. 76) reconhece que “um evento econômico refere-se a um conjunto de 
transações da mesma natureza, cujo impacto econômico pode ser mensurado da 
mesma forma (modelo de mensuração econômica dos eventos)”.  

Percebe-se o nível de detalhamento e abrangência em que o GECON 
atua, não se detendo somente no aspecto operacional, assim como, também, 
considerando de suma importância todas as decisões de um gestor, ao identificar 
o resultado que é formado em cada transação e ao contemplar as devidas 
dimensões que determinada decisão envolve. 
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4 MODELO GECON APLICADO AO PLANEJAMENTO DO 
RESULTADO 
 Sob o prisma do GECON, a medida mais correta para a mensuração da 
eficácia é o resultado econômico. Nas palavras de Guerreiro (1989, p. 182), “o 
lucro é a medida mais adequada da eficácia e, portanto, a eficácia das atividades 
operacionais e das áreas de responsabilidade é medida pela comparação entre os 
resultados obtidos e os resultados planejados”. Desta forma, fica clara a 
hierarquia consagrada para o termo “eficácia”, sendo que a eficiência reflete 
ações operacionais, comparadas à amplitude global, particular da eficácia. 

O Modelo GECON, aplicado ao planejamento do resultado, se sustenta 
através das seguintes premissas básicas, por Catelli (1995): 

1. o problema que se enfoca é a receita ao invés do preço, somente; 
assim a combinação preço x volume passa a ter sentido mais 
realístico no corpo da análise; 

2. no que diz respeito aos custos, considera-se o custo corretamente 
mensurado, sem ‘gorduras’ ou ‘colchões’ no ato do planejamento; 
além disso, o custo tem papel de limitador no contexto do 
planejamento (papel passivo) e não o papel ativo (ortodoxo) de 
base para formação do preço; 

3. deve haver o respeito à gestão da entidade, assim, as características 
da empresa e do negócio é que irão moldar os contornos do modelo 
de gestão em momentos distintos: mercados, produtos, clientes, 
regiões etc. O GECON, portanto, se vale de conceitos de 
contabilidade divisional, apurando resultados em cada área da 
empresa;  

4. os gestores devem possuir ferramentas suficientemente adequadas 
para permitir o estudo (sensibilidade) do mix de produtos e 
quantidades; 

5. a base do estudo para fins de planejamento de resultado deve ser o 
preço à vista, a receita líquida;  

6. considera-se ainda um conjunto de decisões que visam otimizar os 
resultados com financiamento: estudo do preço a prazo (juros, 
riscos, prazo, cobrança etc.);  

7. valoração dos recursos e produtos através da utilização de preços 
correntes de reposição a vista; 

8. respeito à natureza dos custos e despesas, evitando assim distorções 
por conta de alocações arbitrárias e indevidas; 

9. análise através de padrão monetário estável (moeda forte), bem 
como, consideração dos efeitos inflacionários no âmbito do 
Planejamento de Resultados. 

A partir dessas premissas, verifica-se o aspecto gerencial que é 
enfatizado no GECON, desde o planejamento do resultado até a efetivação e 
mensuração do mesmo. Esse processo tem como aliada a informação para 
assegurar maior base nas tomadas de decisão e proporcionar maior segurança ao 
gestor e à empresa. 

No que se refere à mensuração do resultado, surgem discussões sobre o 
enfoque contábil tradicional e o enfoque econômico. Sob o enfoque contábil o 
resultado é evidenciado na figura do lucro, a partir da confrontação entre as 
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receitas e ganhos realizados e reconhecidos no momento da venda com as 
despesas e perdas incorridas no período, tendo como base os princípios 
contábeis. Já, sob o prisma do enfoque econômico, o lucro é mensurado logo que 
ocorre um crescimento da riqueza, enfatiza o aspecto da criação de valor no 
momento em que a riqueza é gerada. 

A diferença essencial entre o lucro contábil e o resultado econômico, 
está no raciocínio de que o resultado econômico é o lucro mensurado 
corretamente, ou seja, os ativos e passivos são considerados por seu valor 
econômico, o que irá determinar um acréscimo no patrimônio líquido, 
evidenciando o incremento da riqueza. 

O enfoque contábil respeita o princípio da competência, confrontando as 
receitas auferidas e os custos incorridos, já o enfoque do lucro econômico, 
somente considera lucro, a parcela marginal de acréscimo no patrimônio líquido 
trazido a valor presente, podendo ser entendido como o incremento de riqueza. 
Desta forma, a relação de causa e efeito é inversa, sob o prisma do lucro 
econômico, o lucro é derivado do acréscimo do patrimônio líquido ao invés de 
ser a causa do aumento do mesmo. 
 O aspecto conservador na figura do lucro contábil, entendido por estar 
atrelado aos princípios contábeis e ao aspecto fiscal. A contabilidade para fins 
gerenciais utiliza outros relatórios e indicadores que possuem atributos de 
informação bastante úteis e diferentes dos conceitos utilizados para as 
demonstrações contábeis, muitos dos quais têm aplicabilidade no modelo 
GECON.  

Segundo Catelli et al. (2001) o GECON emprega o seguinte conjunto de 
conceitos de mensuração: 

- resultados temporais/ 
conjunturais; 

- custos correntes à vista, 
- valor de mercado; 
- equivalência de capitais; 
- reconhecimento de ganhos pela 

valorização de ativos; 
- reconhecimento da receita pela 

produção de bens e serviços; 
- depreciação econômica; 
- moeda constante; 
- custeio direto; 
- margem de contribuição; 
- resultados econômicos 

operacionais; 
- resultados econômicos 

financeiros; 

- preço de transferência; 
- custo de oportunidade; 
- orçamento (original, 

corrigido, ajustado); 
- realizado (em nível padrão e 

efetivo); 
- variações (inflação, ajuste de 

plano, volume  eficiência); 
- custos controláveis versus não 

controláveis; 
- centro de resultados, centro de 

investimento; 
- custos fixos identificáveis; 
- goodwill; 
- controlabilidade. 

Martins (1972, p. 82) afirma que “em um ativo definido em termos 
econômicos não existe, portanto, lugar para o ‘Goodwill’. Em uma contabilidade 
fundamentada dessa forma o ‘Goodwill’ simplesmente não existe”. O autor 
salienta que o agente causador do resultado, quando identificado, não pode ser 
substituído por um intangível de concepção genérica (goodwill). 

Ressalta-se as palavras de Catelli et al. (2001, p. 288), de que “a correta 
mensuração do resultado pressupõe a identificação e associação direta e objetiva 
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dos benefícios e custos com os eventos e atividades”, o autor justifica suas 
palavras embasando-se no fato de que algumas técnicas de custeio ao ratear os 
custos fixos estruturais aos eventos e atividades, termina por distorcer o custo e o 
resultado das atividades. Tal afirmação, explica a preferência pelo custeio direto 
entre os conceitos de mensuração empregados no modelo GECON. 
 
CONCLUSÃO 

Os conceitos apresentados sugerem uma visão no que tange aos 
instrumentos de suporte aos gestores no processo de tomada de decisão, 
comparados aos tradicionais relatórios e demonstrativos fornecidos pela 
contabilidade. 
 O que se almeja, é disseminar as idéias do GECON como suporte 
gerencial, visando proporcionar maior correspondência das informações que os 
gestores têm acesso e, o efetivo impacto das transações que ocorrem 
continuamente na empresa, sob as quais eles têm a incumbência de conduzir para 
um resultado ótimo global. A idéia que fundamenta esse sistema de gestão 
econômica é o lucro econômico, por conseqüência, todas as transações que 
ocorrem no ambiente da empresa serão visualizadas sob o enfoque econômico ao 
invés, do que é preconizado na contabilidade tradicional, o resultado contábil. 

O sistema GECON disponibiliza aos gestores, através de um sistema de 
informações, um sistema de gestão que evidencia a efetiva contribuição de cada 
evento no resultado global, permitindo identificar áreas deficitárias ou aprimorar 
e desenvolver melhor outras que tenham efetiva participação positiva no 
resultado da empresa, assim como também, possibilita atribuir responsabilidades 
e avaliar o desempenho dos gestores e dos colaboradores. 
 A idéia de resultado econômico pode conduzir a certas aferições de 
valor não muito objetivas, no entanto, a empresa, na medida, que começa a 
entender e aperfeiçoar o processo do sistema GECON, começa a diminuir 
gradativamente essa questão subjetiva. A perspectiva de futuro é otimista, pois as 
pesquisas na área contábil têm evoluído muito e certamente se chegará à redução 
da subjetividade até um limite aceitável, prevalecendo assim, o aspecto da 
relevância das informações, disponível a partir do uso do sistema GECON. No 
que tange ao aspecto gerencial, exalta-se a utilização de informações mais 
condizentes com os efetivos impactos causados pelo ambiente ao sistema 
empresa, preconizadas no sistema GECON. 
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