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Resumo
As decisões estratégicas empresariais que envolvem opções sobre produtos e

serviços, sobre a selecção dos mercados e sobre as implicações financeiras daí decorrentes,
têm de ser estudadas com muita atenção, tempestividade, actualidade, rigor e eficiência.
Torna-se essencial que as empresas, que desenvolvem a sua actividade em Portugal,
implementem uma Gestão Estratégica. As empresas portuguesas, para aumentarem a sua
produtividade, têm de tornar-se inovadoras, pelo que uma das formas seria aplicar o
Balanced Scorecard, como uma ferramenta de Gestão Estratégica. Em interacção com os
novos modelos de Gestão Estratégica surgiram, na última década, novas investigações e
desenvolvimentos ao nível da Contabilidade Analítica/Contabilidade de Gestão tradicional.
Destacamos, o sistema Activity Based Costing (ABC) e realizar uma gestão com base nas
actividades - Activity Based Management (ABM). Na sequência da evolução económica,
tecnológica e de comunicação, verificada no últimos anos, destacamos, igualmente, o
surgimento da Managerial Accounting, ou seja, da Contabilidade Directiva.

Palavras Chave: Gestão Estratégica, Contabilidade de Gestão, Contabilidade
Directiva.
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1. A GESTÃO ACTUAL DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

As grandes alterações ocorridas no ambiente competitivo português durante os anos 90,
assim como a forte mudança de atitude dos diferentes agentes económicos, obrigaram as
empresas a alterar, cada vez mais, os seus métodos de gestão, de modo a atenderem à
complexidade do meio envolvente, à agressividade e à competitividade do mercado.

No actual contexto de globalização, as empresas, não obstante serem um sistema com
objectivos próprios, interagem com outros sistemas, sendo, portanto, uma parte efectiva do
sistema social.

As decisões estratégicas empresariais que envolvem opções sobre produtos e serviços,
sobre a selecção dos mercados e sobre as implicações financeiras daí decorrentes, têm de
ser estudadas com muita atenção, tempestividade, actualidade, rigor e eficiência.

As empresas dos países membros da Zona Euro, em que Portugal está integrado,
beneficiarão da supressão parcial do risco cambial e de um melhor funcionamento do
mercado interno. A transição que está em curso afectará todas as empresas, em todos os
níveis da sua actividade, pelo que terá um impacto directo assinalável sobre as empresas e
suscitará desafios de índole estratégica, comercial e organizacional.

Seja qual for o modelo de gestão adoptado por qualquer empresa1, este deve constituir um
importante apoio à tomada de decisão, mas nunca pode ser encarado como um remédio para
todos os problemas.

Em qualquer modelo de gestão é necessário ter presente os seus pressupostos e as suas
limitações, tendo de analisar-se a estabilidade e a complexidade ambiental dos mercados
em que as empresas se situam. A utilização conjunta de diversos modelos poderá ser um
importante contributo para a tomada de decisões.

Os empresários, os gestores e os técnicos portugueses têm de actualizar os seus
conhecimentos sobre os modelos de gestão estratégica para poderem contribuir com
eficiência e eficácia na tomada de decisões estratégicas pelas empresas.

Segundo Jean Brilman, a estratégia empresarial incide fundamentalmente sobre quatro
etapas (Brilman, 2000):

a) os gestores têm realmente de conhecer a empresa e saber a situação de partida
da mesma: actividades, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, etc.;

b) os gestores têm de estabelecer o percurso que a empresa terá de seguir:
modificação ou não de actividades, trunfos competitivos a explorar, fidelização,
selecção e procura de clientes, em que país ou países deve apostar, etc.;

c) os gestores têm de idealizar e seleccionar o modo de concretizar tal caminho:
investimentos em novas tecnologias de informação e de comunicação, marketing,
benchmarking, balanced scorecard, contabilidade estratégica, etc.; e

1 Boston Consulting Group, Mc Kinsey, A.D. Litle, Profit Impact of Marketing Strategies,
Três Estratégias de Michael Porter, entre outros.
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d) os gestores têm de concretizar a estratégia, ou seja, actuar e estabelecer métodos
de organização e fixação da estratégia.

Perante a necessidade da definição da estratégia empresarial, várias Associações Industriais
portuguesas têm, ultimamente, realizado Diagnósticos Internos da Situação Global das
Pequenas e Médias Empresas (PME´s) de modo a detectar os problemas nucleares em
diferentes áreas de actuação. Pretende-se, assim, que as direcções empresariais conheçam
efectivamente as suas unidades económicas e saibam onde se situa o seu ponto de partida
nesta nova etapa.

Estes diagnósticos são efectuados por técnicos consultores, externos à empresa,
especializados em diversas áreas - produção, comercial, económica, financeira, recursos
humanos - através de uma intervenção em que participam os referidos técnicos consultores
e os interlocutores das empresas (gestores, directores, pessoal das áreas da produção,
comercial, económica, financeira e de recursos humanos).

Tal intervenção participativa implica um trabalho eficaz e eficiente por parte dos técnicos
consultores, para assim poderem ganhar a confiança dos interlocutores das empresas. Esta
conquista de confiança é fundamental para a realização de um trabalho fundamentado que
venha a produzir resultados positivos.

Neste contexto, podem ser detectados pontos críticos através da utilização de metodologia
padronizada internacionalmente. A análise dos problemas detectados tem tornado possível
definir com mais realismo a estrutura organizacional das empresas. Este facto é
determinante para se escolher a estratégia que melhor potencie os pontos fortes e as
oportunidades externas e que minimize os pontos fracos e as ameaças.

O estabelecimento do caminho a seguir pelas empresas, os procedimentos actualizados, o
estabelecimento de novos métodos de fixação e de organização da estratégia têm, contudo,
de se aliar à experiência e ao feeling dos empresários e dos gestores, pois são dois
elementos também essenciais para a existência de uma Gestão Estratégica dinâmica.

Face a todas estas linhas de orientação, os empresários e os gestores portugueses têm de
consciencializar-se que estamos numa economia cada vez mais aberta à movimentação de
capital e de trabalho e, sendo o Euro a moeda oficial diversos países da União Europeia, é
imprescindível que exista uma contínua, rigorosa e actualizada formação dos recursos
humanos, desde a mão-de-obra directa aos empresários e gestores, passando pelas chefias
intermédias e pelos quadros técnicos.

De acordo com Blanco Ibarra e Álvarez López, nos dias de hoje:

“(...) el capital intelectual es un componente esencial de la valoración de
empresas. Ya no se contemplan las empresas solamente en función de sus
resultados financieros, sino también de acuerdo con la calidad de sus recursos
humanos (capital humano), de la importancia y fidelidad de su cartera de
clientes (capital clientes) y de la eficiencia de su organización y estructuras
produtictivas (capital organizacional).” (Blanco e Álvarez, 2000, pág. 99).

As empresas portuguesas têm de seguir a política de formação adoptada pela generalidade
das empresas dos países da União Europeia. Os empresários portugueses não se podem
esquecer que o investimento na formação dos recursos humanos tem de ter por base uma
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gestão de conhecimentos rigorosa em que exista um aumento efectivo de conhecimento e
não podem encarar a formação somente com o objectivo de obter subsídios a fundo perdido
no âmbito dos Quadros Comunitários de Apoio. Só o investimento numa gestão racional do
conhecimento, numa formação rigorosa e não superficial, permitirá que a política de
formação se torne, de facto, num dos factores importantes na obtenção de vantagens
competitivas.

Apesar de uma parte significativa das empresas portuguesas ter, ainda, de percorrer um
longo caminho em termos de Gestão Estratégica, encontramos algumas empresas que
apresentam como principais características a inovação e uma Gestão Estratégica
competitiva. Segundo um estudo efectuado por Graça Azevedo e José Carvalho sobre as
Indústrias de Linhas de Corte em Portugal, detentoras de tecnologias inovadoras de
produção automáticas ou semi-automáticas, verifica-se que este tipo de empresas segue,
consistentemente, as três estratégias competitivas genéricas de Michael Porter - liderança
em custos, diferenciação do produto em termos qualitativos, inovadores e orientados para o
consumidor e, por último, concentração sobre necessidades particulares de certo grupo ou
determinado segmento de clientes (Carmo e Matos, 2000).

Assim, este tipo de empresas tem vindo a desenvolver a sua actividade com força
competitiva no sector metalúrgico, pois:

a) integram uma percentagem de mão-de-obra qualificada e com baixo absentismo; e

b) dispõem de know-how elevado, dado estarem ligadas a grandes grupos que, por
um lado, fazem formação nas empresas e, por outro lado, estudam com rigor o
sector, o mercado e os canais de distribuição.

Esta situação não traduz a realidade portuguesa, mas tem de servir de modelo e expandir-se
rapidamente por todo o tecido empresarial português. Nos próximos anos tem de deixar de
ser uma excepção, pois a baixa produtividade portuguesa tem de aproximar-se,
efectivamente, da produtividade dos restantes países da União Europeia (UE)2.

2. AS COMPONENTES DA ESTRATÉGIA

As componentes da estratégia empresarial são de natureza endógena - estrutura
organizacional - e exógena - relação da empresa com o meio ambiente.

Se nos centrarmos no método de análise Strenghts and Weaknesses, Opportunities and
Threats (SWOT), estamos perante uma análise dos pontos fracos e dos pontos fracos das
empresas, para além do estudo das suas oportunidades e das suas ameaças. Face a esta
análise, o gestor tem de definir as medidas mais adequadas para diminuir os pontos fracos e
superar as ameaças à empresa, em função de um estudo organizacional e ambiental.

2 A produtividade portuguesa corresponde a 58% da produtividade grega e a 75% da

produtividade espanhola.
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O estudo da estrutura interna da empresa tem como objectivos a identificação, o
levantamento e a hierarquização dos seus problemas, incidindo sobre os mais variados
campos: o económico, o financeiro, a organização do sistema contabilístico, os recursos
humanos, o estilo de gestão global e departamental, entre outros.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), as PME’s predominam no tecido
empresarial português e, durante os anos 90, foram responsáveis por 45% do Valor
Acrescentado Bruto. Estas empresas para poderem competir com as suas concorrentes da
UE, ou seja, para poderem manter uma actividade rentável num mercado aberto, têm de
aumentar fortemente a sua produtividade. Neste contexto, os empresários e os gestores
portugueses têm de optimizar os vários factores produtivos, o que requer uma definição de
estratégias competitivas, para se conseguirem atingir os objectivos previamente
estabelecidos.

Só com a consolidação duma gestão por objectivos actual, o tecido empresarial português
poderá sobreviver e fazer com que Portugal não se mantenha na cauda dos países da UE ao
nível da produtividade.

Com a integração de Portugal na UE, o investimento directo estrangeiro3 em Portugal
aumentou claramente, essencialmente à custa de investidores espanhóis e britânicos. Estas
empresas investidoras que, maioritariamente, optam por uma Gestão Estratégica moderna,
também constituem um incentivo adicional para que muitos dos empresários e dos gestores
portugueses se actualizem.

Atendendo à realidade mencionada, torna-se essencial que as empresas, que desenvolvem a
sua actividade em Portugal, com capitais maioritária ou minoritariamente portugueses,
implementem uma Gestão Estratégica. Esta Gestão Estratégica vai conjugar quer o
planeamento estratégico, quer as decisões operacionais ou de funcionamento corrente. Da
interligação destas perspectivas de curto e de médio e longo prazo, podemos construir o
seguinte modelo de planeamento empresarial, que se insere nesta gestão avançada.

3 Segundo dados do ICEP, estes investimentos estrangeiros localizavam-se, em 1994,
principalmente nos seguintes distritos:77% em Lisboa, 8% no Porto, 5% em Setúbal e 3%
em Aveiro.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 16 -

Figura 1. Planeamento empresarial

A identificação prospectiva do percurso apropriado para as empresas têm de estar na base
da formulação estratégica por parte dos gestores das empresas. Esta missão empresarial é o
elemento essencial para o estabelecimento das linhas orientadoras dos comportamentos e da
motivação da acção dos gestores e de todos os seus colaboradores.

Na sequência da concretização deste cenário negocial estamos perante aquilo que as
empresas pretendem conseguir, ou seja, estamos perante os objectivos, os quais devem ser
definidos e quantificados com realismo.

A competitividade empresarial portuguesa só se pode aproximar da dos restantes países da
UE, se os empresários analisarem os elementos que afectam as empresas, quer globalmente
- tecnológicos, económico, social e político -, quer incidindo directamente na sua actividade
de exploração.

Estamos agora a falar das oportunidades externas e das ameaças - análise ambiental -, quer
em termos do ambiente envolvente geral - taxas de juro, política cambial, taxa de inflação,
política fiscal, política de emprego, regulamentação comercial e industrial, hábitos de
consumo, incentivos à actividade empresarial e investimentos, entre outros -, quer do
ambiente envolvente específico da empresa - análise dos clientes, dos fornecedores, dos
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produtos substitutos, da entrada de novas empresas concorrentes e da relação de forças
entre os concorrentes.

O meio que envolve as empresas é complexo e encontra-se em constante mudança. Deste
modo, as empresas têm, por um lado, de adaptar-se rápida e adequadamente à mudança e,
por outro, de conseguir influenciar essa mudança. Este é o objectivo da implementação da
Gestão Estratégica.

Face a estas considerações, as empresas portuguesas têm de fazer um estudo profundo,
rigoroso e actualizado da sua organização interna, do meio envolvente e da articulação
entre ambos, de modo a poderem delinear estratégias adequadas. A generalidade dos
empresários e dos gestores portugueses tem, por um lado, de realizar com precisão os
diagnósticos internos4 e, por outro lado, fornecer anualmente ao INE com exactidão e
celeridade os dados sobre sua actividade, para que a identificação do meio envolvente seja
oportuna.

A gestão empresarial tem, cada vez mais acentuadamente, de integrar um conjunto de
métodos de planificação e controlo que possibilitem aos gestores das empresas verificar se
os fundos provenientes de diversas fontes são aplicados com eficácia e eficiência face aos
objectivos previamente estabelecidos.

A planificação e o controlo têm de ser realidades importante na Gestão Estratégica da
generalidade das empresas.

3. O CONTROLO DE GESTÃO

As empresas, em Portugal, centram-se normalmente sobre um processo operacional com o
intuito de optimizar os vários factores produtivos - matérias, mão-de-obra, equipamentos,
máquinas, ferramentas, recursos financeiros -; porém, este processo depende da
concretização dos objectivos estratégicos da empresa.

Na maioria do tecido empresarial português este controlo de gestão é um processo
operacional, centrado sobre um exercício económico, que pretende apenas dar respostas às
necessidades de gestão táctica e corrente. Os empresários e os gestores apenas consideram
importante o controlo operacional, pelo que focalizam as suas preocupações na actividade
quotidiana da empresa.

Complementarmente ao controlo operacional deparamos com o controlo estratégico. Este
surge na sequência duma planificação estratégica, abarcando o âmbito estrutural, ou seja,
de médio e longo prazo. Uma boa parte dos empresários portugueses apenas considera
importante o controlo operacional, pelo que é ao nível da planificação e do controlo
estratégico que a mentalidade empresarial portuguesa dominante se encontra bastante

4 Ao nível das PME´s, as Associações Empresariais têm vindo a tentar impulsionar a

realização destes diagnósticos, não obstante muitos empresários portugueses ainda

colocarem algumas reservas.
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afastada daquela que prevalece na maioria dos países da UE, situação esta que tem de
modificar-se com celeridade.

Estas barreiras de mentalidade são condicionalismos relevantes que justificam a reduzida
competitividade portuguesa face aos restante membros da UE. De acordo com a versão
preliminar do segundo relatório sobre a coesão económica e social que a Comissão
Europeia está para aprovar “a competitividade portuguesa está entre as mais baixas da UE,
com fraca produtividade, baixos níveis de educação e pouco investimento em investigação
e tecnologias de informação. Portugal ainda vai demorar 20 ou 30 anos até atingir o nível
médio de riqueza da UE desde que a sua progressão se mantenha ao ritmo registado na
última década.” (Cunha, 2001, pág.21).

Após a realização do controlo de gestão os gestores das empresas devem ficar capacitados
para efectuar uma oportuna retroacção e executar uma estratégia organizativa.

As empresas portuguesas para aumentarem a sua produtividade têm de se tornar
inovadoras.

A aplicação do Balanced Scorecard é das últimas propostas que Robert Kaplan e David
Norton apresentam como um sistema de Gestão Estratégica, numa óptica de longo prazo,
onde a missão e as estratégias são transformados em objectivos e medidas, de acordo com
quatro perspectivas, como podemos ver na Figura 2 (Kaplan e Norton, 1997, pág. 22).

Figura 2. Visão e estratégia

Os empresários, os gestores e os técnicos portugueses têm de actualizar os seus
conhecimentos, para que as empresas possam competir com inovação e capacidade, e não
devem pensar apenas nos activos físicos tangíveis. Uma boa parte dos empresários e dos
gestores portugueses tem de deixar de ser avesso à inovação e ao risco de modo a que as
suas empresas se tornem mais competitivas.
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As empresas portuguesas, neste início do século XXI, têm portanto de utilizar estas
inovadoras ferramentas de gestão. Se repararmos no exemplo de Espanha, conforme
sublinha Amat Salas, o Balanced Scorecard vai-se “aplicando com éxito en todo o tipo de
organizaciones, inclusive en las no lucrativas y en sector público. (...) además de informar,
contribuye a formular la estrategia, comunicarla, alienar objetivos de organización y
empleados, motivar y formar todos los colaboradores, mejorar continuamente y rediseñar la
estrategia.” (Amat, 2000, pág. 51-53).

4. CONTABILIDADE ANALÍTICA OU CONTABILIDADE DE GESTÃO

A contabilidade analítica ou contabilidade de gestão é um meio para a realização
efectiva do controlo de gestão, portanto, é um instrumento de previsão e de controlo. Os
responsáveis das empresas, para dominarem as condições internas de exploração, face às
forças competitivas envolventes, necessitam dos dados fornecidos oportunamente pela
Contabilidade Analítica devidamente informatizada, pois este sub-sistema contabilístico é
essencial para os últimos níveis das actividades previsionais e de controlo.

A Contabilidade Analítica ou de Gestão foi, em Portugal, um desenvolvimento da
Contabilidade de Custos, numa óptica mais globalizante. Este sub-sistema contabilístico é
um sub-sistema de informação necessário à tomada de decisões pela gestão das empresas,
não incidindo apenas no cálculo dos custos directos e indirectos, mas também nos
proveitos.

A Contabilidade Analítica pretende atenuar as insuficiências da Contabilidade Geral,
também designada por Contabilidade Financeira, enquanto ferramenta de gestão. Por outras
palavras, a Contabilidade Geral embora sendo essencial, sendo imprescindível para se levar
por diante uma gestão racional, não fornece todas as informações necessárias à tomada de
decisões por parte dos empresários e dos gestores.

A Contabilidade Geral não fornece informações relativas às funções internas desenvolvidas
empresas. Contudo, como foi dito, a Contabilidade Geral é fundamental para a gestão da
empresa, pois permite analisar a evolução dos seus activos, passivos e capitais próprios,
determinar o resultado das suas operações e analisar os fluxos de caixa das actividades
operacionais, de investimento e de financiamento.

No entanto, a informação específica sobre a produção, os custos directos e indirectos, os
proveitos imputáveis às diferentes funções, departamentos, secções e postos de trabalho e
sobre o processo produtivo, são fornecidas pela Contabilidade Analítica.

Com o progressivo crescimento, diversificação e especialização das tarefas realizadas
dentro das empresas durante os últimos anos de intensa internacionalização de capitais, a
Gestão passou a sentir uma maior necessidade em conhecer rapidamente a pormenorização
dos custos. E “una de las funciones básicas de la Contabilidad de Gestión, consiste en
controlar los costes y la producción para que la gerencia pueda identificar las áreas
problemáticas y adopte, si procede, acciones correctoras” (Aeca, 1996, pág. 101).
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Este detalhe incide sobre a pormenorização de cada uma das actividades, de cada um dos
centros de responsabilidade, de cada uma das famílias de bens produzidos, dos diferentes
produtos e dos diferentes serviços prestados.

Mas a Contabilidade Analítica não se pode interessar apenas pelo estudo dos aspectos
internos da empresa. Este sub-sistema contabilístico tem de passar a interessar-se, cada vez
mais, pelos mercados e pelos canais de distribuição possibilitando a realização de estudos
sectoriais de rendibilidade comercial e contas de exploração elementares, actividade por
actividade, segmento de mercado por segmento de mercado e zona geográfica por zona por
zona geográfica (Margerin  e Ausset, 1990).

Em interacção com os novos modelos de Gestão Estratégica surgiram, na última década,
novas investigações e desenvolvimentos ao nível da Contabilidade Analítica tradicional.
Destacamos, também, o desenvolvimento de um novo sistema de acumulação de custos
indirectos, agora em função, não dos centros de responsabilidade, mas em função das
actividades, como é o caso do sistema Activity Based Costing (ABC). O objectivo inicial
deste sistema veio a expandir-se, passando a aplicar-se para a gestão. Deste modo temos o
sistema Activity Based Management (ABM).

Esta alternativa aos sistemas de acumulação de custos tradicionais da Contabilidade
Analítica, tem sido aplicada nas grandes empresas multinacionais desde o final da década
de 805. Contudo, muitas das empresas dos países mais desenvolvidos continuam a aplicar
os sistemas de acumulação de custos tradicionais.

No caso português, em particular, a experiência da utilização da Contabilidade Analítica é
muito débil. Será importante que os responsáveis empresariais compreendam a importância
da utilização dos sistemas de custeio, tradicionais ou não.

Mesmo nos dias de hoje têm-se vindo a colocar muitos entraves à sua implementação.

Convirá salientar que em Portugal, as entidades governamentais, apenas em Fevereiro de
1999, aprovaram um diploma6 tendo em vista a obrigatoriedade da adopção do sistema de
inventário permanente e a elaboração da demonstração dos resultados por funções; a
determinação directa do custo das vendas, o aperfeiçoamento do sistema do controlo
interno e a melhoria da qualidade da informação financeira.

Em termos de harmonização contabilística com os países da UE, as entidades
governamentais portuguesas tiveram de adaptar-se às Directivas estabelecidas, criando um
processo gradual de introdução do inventário permanente e da elaboração da demonstração
dos resultados por funções. Enfim, foi um passo legislativo importante que serviu de
incentivo a que um grande número de empresas criassem condições para a implementação
da Contabilidade Analítica.

5 Por exemplo, a Hewlett Packard, desde o início da década de 90, é um caso de sucesso da
aplicação do sistema ABC.
6 Decreto-Lei n.º 44/99, de 12 de Fevereiro.
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5. CONTABILIDADE DIRECTIVA E CONTABILIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Na sequência da evolução económica, tecnológica e de comunicação, verificada no últimos
anos, destacamos, igualmente, o surgimento da Managerial Accounting, ou seja, da
Contabilidade Directiva e, mais recentemente, da Strategic Managerial Accounting –
Contabilidade de Gestão Estratégica.

Segundo Carlos Giménez, Robert Kaplan, Carlos Mallo e Sylvia Meljem, a Contabilidade
Directiva permite “evaluar información para manter la capacidad competitiva de la
empresa, incentivando a todos los agentes que intervien en coalición para que cooperen en
la consecución de sus objectivos de corto y largo plazo, consiguiendo de esta forma,
generar información para los quatro objetivos de toda empresa competitiva, qui tiene
además la utilidad adicional para los diversos agentes económicos de servir el seguimiente
continuo del control del cumplimiento de sus objetivos” conforme se apresenta na seguinte
figura (Giménez, Kaplan, Mallo e Meljem, 2000, pág. 19-21):

Figura 3. Informação da Contabilidade Directiva. Seus objectivos.

A Contabilidade Directiva possibilita o enquadramento da empresa face aos diversos
agentes económicos, conseguindo um sistema de informações internas e externas
determinantes para a definição de decisões estratégicas, tácticas e operacionais.

Para Blanco Ibarra e Álvarez López, o apoio da Contabilidade Directiva na planificação e
controlo estratégicos têm por base, não os objectivos e a dimensão subjacente ao sistema
tradicional, mas uma informação estratégica, tanto em termos financeiros, como em termos
não financeiros, que integra:
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a) a envolvente externa à empresa: preferências de clientes, acções dos
competidores, benchmarking, etc; e

b) o âmbito interno: acréscimo de valor das actividades dos clientes, qualidade,
satisfação dos clientes, etc. (Blanco e Álvarez, 1994).

Com a Contabilidade Directiva, a gestão empresarial fica com um sistema informativo
estratégico relevante para a tomada de decisões estratégicas, tácticas e operacionais,
essenciais para o refinamento da eficiência produtiva.

Os sistemas informativos eficientes articulados com a informática, enfim as novas
tecnologias de informação, são fundamentais para a tomada de decisões económicas
racionais em tempo real por parte de um conjunto de um conjunto diversificado de
utilizadores. A intensificação do uso da Internet nas empresas é imprescindível, pois, como
referem Pimenta Alves e Gomes Silva:

a) a informação financeira divulgada pela Internet é incomparavelemente mais barata
do que as tradicionais cópias de papel;

b) o valor temporal da informação financeira é reduzido;

c) apesar do seu valor temporal ser reduzido, esta informação pode ser utilizada em
análises e estudos diversos.

d) a Internet como meio de divulgação de informação, permite uma interacção nessa
divulgação, impossível de alcançar no suporte de papel (Pimenta e Gomes, 2000,
pág. 3-4).

Em Portugal, estamos ainda distantes dos países mais desenvolvidos no que respeita à
utilização da Internet por parte da generalidade das empresas e à divulgação da informação
financeira através da Internet. Vejamos 2 exemplos:

a) das 82 empresas cotadas na Bolsa de Valores de Lisboa e do Porto, apenas 35, ou
seja, 43%, divulga a sua informação financeira pela Internet; e

b) apenas 16% das PME’s portuguesas estão ligadas à Internet, contra 76% das suas
congéneres da Suécia.

A mentalidade de muitos empresários portugueses está marcada pelo arcaísmo, tentando
ignorar a globalização e esquecendo que estamos integrados na UE e somos membros da
Zona Euro.

O nossos empresários têm de se actualizar e ver que as grandes e modernas empresas
internacionais divulgam os seus relatos financeiros na Internet e a sua rendibilidade e
produtividade estão nos top´s mundiais.

Vejamos o caso da Microsoft que apresenta o site “www. microsoft.com/msft/tolls” com a
Demonstração dos Resultados Consolidada, em 30/6/2000, efectuada de acordo com 5
moedas de relato e 5 estruturas conceptuais - australiana, canadiana, francesa, alemã e
britânica. Exemplifica-se de seguida com a Demonstração dos Resultados Consolidada para
o Reino Unido:
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6. CONCLUSÃO

As decisões estratégicas empresariais que envolvem opções sobre produtos e serviços,
sobre a selecção dos mercados e sobre as implicações financeiras daí decorrentes, têm de
ser estudadas com muita atenção, tempestividade, actualidade, rigor e eficiência.

Deste modo, a formação e o conhecimento do ambiente envolvente da empresa são muito
importantes. Os empresários portugueses não podem encarar a formação somente com o
objectivo de obter subsídios a fundo perdido no âmbito dos Quadros Comunitários de
Apoio, mas têm de investir numa gestão racional do conhecimento, numa formação
rigorosa e não superficial, para que a política de formação se torne, de facto, num dos
factores críticos na obtenção de vantagens competitivas.

Torna-se essencial que as empresas, que desenvolvem a sua actividade em Portugal,
implementem uma Gestão Estratégica. Esta Gestão Estratégica deve conjugar, quer o
planeamento estratégico, quer as decisões operacionais ou de funcionamento corrente. Da
interligação destas perspectivas de curto e de médio e longo prazo, podemos construir um
modelo de planeamento empresarial que se insira numa gestão avançada desde a grande, à
média e à pequena empresa.

Uma boa parte dos empresários portugueses apenas considera importante o controlo
operacional, pelo que é ao nível da planificação e do controlo estratégico que a mentalidade
empresarial portuguesa dominante se encontra bastante afastada daquela que prevalece na
maioria dos países da União Europeia, situação esta que tem de modificar-se com
celeridade.

As empresas portuguesas, para aumentarem a sua produtividade, têm de tornar-se
inovadoras, pelo que uma das formas seria aplicar o Balanced Scorecard, como uma
ferramenta de Gestão Estratégica, numa óptica de longo prazo, onde a missão e as
estratégias são transformadas em objectivos e medidas e organizadas em quatro
perspectivas: financeira, clientes, aprendizagem e crescimento e processos internos do
negócio.

Em interacção com os novos modelos de Gestão Estratégica surgiram, na última década,
novas investigações e desenvolvimentos ao nível da Contabilidade Analítica tradicional.
Destacamos, também, o desenvolvimento de um novo sistema de acumulação de custos
indirectos, em função das actividades - o sistema ABC - e realizar uma gestão com base nas
actividades - sistema ABM.

No caso português, em particular, a experiência da utilização da Contabilidade Analítica é
muito débil. Será importante que os responsáveis empresariais compreendam a importância
da utilização dos sistemas de custeio, tradicionais ou não.

Na sequência da evolução económica, tecnológica e de comunicação, verificada no últimos
anos, destacamos, igualmente, o surgimento da Managerial Accounting, ou seja, da
Contabilidade Directiva e, mais recentemente, da Strategic Managerial Accounting -
Contabilidade de Gestão Estratégica. A Contabilidade Directiva possibilita o
enquadramento da empresa face aos diversos agentes económicos, conseguindo um sistema
de informações internas e externas determinantes para a definição de decisões estratégicas,
tácticas e operacionais.
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Por último, salientamos que no âmbito da gestão estratégica, é imprescindível a
intensificação nas empresas do uso das novas tecnologias de informação, em geral, e da
Internet, em particular, para que a competitividade das empresas evolua.
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