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Resumo
Neste artigo se aborda um modelo de dados adequado a um sistema de

informações para gestão econômica. Apresenta-se também uma conceituação básica do
sistema de informações para gestão econômica com base em eventos econômicos e sua
interligação com o processo de gestão econômica. Os Eventos Econômicos são
conceituados como classes de ocorrências capazes de alterar o patrimônio líquido de uma
entidade, sendo suas transações (uma ocorrência determinada) o objeto básico da gestão.
Eventos Econômicos são os acontecimentos sobre os quais os gestores tomam decisões.
Apresenta-se uma visão conceitual da arquitetura sistêmica recomendada, com o respectivo
modelo de dados, para que o sistema de informações para gestão econômica possa ser
eficaz – ou seja, contribuir para a tomada de decisões eficazes sobre os eventos
econômicos. Para isto deve ser flexível, oportuno e confiável. Finaliza-se com uma
indicação das possibilidades de se gerar informações na forma de consultas e relatórios,
com o modelo de dados proposto.

Palabras-llave: Banco de Datos, Sistema de Informaciones, Gestión Económica,
Evento Económico.
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1 Introdução

O Modelo de Gestão Econômica sistematiza uma ampla gama de conhecimentos,
visando assegurar a eficácia empresarial.

Neste Modelo, as decisões acontecem, segundo Modelos Decisórios otimizantes,
dentro de um processo de gestão com fases cuidadosamente definidas em termos de
procedimentos, recursos, produtos e cronograma.

Apoiando as Decisões tomadas dentro deste processo decisório, existe o Sistema
de Informações para Gestão Econômica, mensurando economicamente os impactos das
decisões dos gestores no resultado econômico da organização.

Estas decisões podem ser simuladas, planejadas ou realizadas.  O Sistema de
Informações para Gestão Econômica deve ser capaz de medir o planejado, assim como o
realizado, e efetuar a comparação entre estes elementos, com vistas ao controle.

O Sistema de Informações para Gestão Econômica  deve contemplar, portanto,  as
várias facetas da realidade organizacional com as quais o gestor se envolve em seu processo
decisório, devendo ter características de flexibilidade, oportunidade, confiabilidade e
relevância.

Para assegurar estas características, mais a Modularidade (possibilidade de ser
implementado em módulos, como por exemplo: módulo de compras, módulo de vendas,
módulo de finanças etc.), propõe-se que este sistema seja estruturado na forma de um
Banco de Dados que armazene tanto dados sobre as operações, parâmetros de mercado,
tabelas de áreas de responsabilidade etc., quanto dados referentes ao próprio processamento
do sistema, como funções e fórmulas para cálculos.

Assim se consegue dar grande flexibilidade e poder a esse sistema de informações,
além de uma grande facilidade de manutenção, uma vez que grande parte das modificações
requeridas ao longo do tempo, seja para obtenção de um novo tipo de relatório, ou até
mesmo a inclusão de um novo evento econômico, pode ser feita em menos tempo e de
maneira mais econômica, envolvendo menos modificações nos códigos programados.
Nesse caso, são necessárias apenas algumas alterações nos dados dispostos nas tabelas
contidas no Banco de Dados.

Serão apresentados a seguir alguns conceitos genéricos sobre bancos de dados
para, posteriormente, se passar à discussão sobre seu uso em um sistema de informações
para Gestão Econômica.

2 Banco de Dados

Um Banco de Dados permite a armazenagem e manipulação de informações. Com
um Banco de Dados é possível armazenar, agrupar, ordenar e consultar dados da  forma que
se deseje.

A organização dos dados em uma base de dados, ou banco de dados, deve ser feita
da forma mais econômica, buscando otimizar a eficiência e a eficácia na inclusão, consulta,
exclusão, modificação e armazenagem de um registro.
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Na Figura 1, representa-se um sistema de informações gerenciais em termos de
seus componentes estruturais:

Figura 1. A estrutura de um sistema de informações gerenciais
(Microsoft Office Manual, 1994)

A base de dados corresponde ao conjunto de dados armazenados. O Sistema
Gerenciador de Bando de Dados - SGBD permite incluir, apagar e recuperar dados, dentre
outras funções. Os programas de comunicação permitem o compartilhamento desses dados
e informações entre os vários usuários e computadores.

Note-se que a interface do usuário – aquilo que ele reconhece como sendo “o
sistema” – é um de seus quatro componentes, ou “camadas”. Os outros três são, conforme
se observa na Figura 1: o programa de gerenciamento da base de dados (SGBD), a base de
dados e os programas de comunicação.

O conceito comum de uma base de dados implica em agrupar todos estes dados em
um conjunto de arquivos, o qual elimina a duplicidade de dados e permite acesso rápido e
fácil a qualquer item. Este banco de dados, em conjunto com as rotinas para processamento
de dados, forma um sistema de informação, e o sucesso ou valor deste sistema de
informação é uma amostra de quão fácil e economicamente o gestor pode obter a
informação de que necessita.

Pode-se dizer que as principais razões para a armazenagem de dados em diferentes
tabelas de um banco de dados, ao invés de na mesma tabela, seriam:

• eliminar a existência de elementos repetitivos ou variáveis;
• possibilitar a obtenção de maior velocidade e eficiência de pesquisa e

processamento;
• aumentar a facilidade de manutenção da base de dados.

Para a criação do Banco de Dados devem-se considerar os seguintes elementos
relativos ao sistema de informação objetivado::

• objetivo do sistema;
• dados disponíveis;
• consultas a serem tornadas possíveis; e
• saídas (relatórios) desejadas.

COMMUNICATIONS

DATA SOURCE

DATA ACCESS

USER INTERFACE
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3 Terminologia Básica de Banco de Dados

Os seguintes conceitos constituem um conjunto básico de termos relacionados a
banco de dados, conforme se exemplifica na Figura 2:

• Campo - toda informação de mesmo tipo que está sendo armazenado no
Banco de Dados. (Colunas de uma tabela);

• Nome de Campo - uma palavra ou frase que descreva um tipo de
informação em um Banco de Dados;

• Registro - toda informação sobre um item em um Banco de Dados (linhas
de uma tabela);

• Arquivo - todos os registros de uma tabela de um Banco de Dados formam
um arquivo.

Figura 2. Representação de uma tabela de um Banco de Dados

Figura 3. Banco de Dados, Sistema Gerenciador de Banco de Dados e Aplicativos de
Bancos de Dados do Usuário. Com base em Kroenke (1995).

4 O Conceito de Evento Econômico

A gestão econômica de uma entidade implica decidir por resultados. Neste
contexto, o gestor tem o papel de tomar decisões econômicas sobre os eventos econômicos,
como os de compra, produção, estocagem, venda etc. – as classes básicas de ocorrências
onde o resultado é gerado.

Um evento econômico é todo acontecimento que tem impactos econômicos e
patrimoniais em uma empresa. O Evento Econômico é o eixo em torno do qual todas as
decisões se estruturam, surgindo do fato físico, do acontecimento operacional, com suas
implicações em termos de consumo de recursos e produtos gerados, que por sua vez têm
impactos financeiros e econômicos, conforme pode ser observado na Figura 4, a seguir.

Campo Campo
Nome Cidade

Registro João Roma
Registro Pedro São Paulo

BANCO DE

DADOS
DBMS

APLICATIVOS DE

BANCOS DE

DADOS DO

USUÁRIO
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Sendo que o Sistema de Informação proposto se estrutura a partir da necessidade da
mensuração dessas ocorrências.

Figura 4. Eventos econômicos alteram o patrimônio líquido

5 Situação-Problema

A situação-problema estudada neste trabalho é a necessidade do estabelecimento
de um modelo conceitual de dados para o Sistema de Informações para Gestão Econômica.

Como esse modelo de dados é objetivado para o modelo de gestão econômica,
define-se um determinado conjunto de crenças e valores sobre a atuação gerencial, a
natureza de uma entidade produtiva, seus sistemas, missões e relacionamentos.

6 Objetivo do trabalho

O objetivo que se pretende alcançar com este trabalho é abordar, do ponto de vista
do contador gerencial, não do especialista em informática, o modelo de dados para um
sistema de contabilidade gerencial baseado em eventos econômicos. Simultaneamente,
pretende-se também descrever algumas características básicas deste modelo de dados,
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desfazendo mitos sobre a complexidade operacional supostamente presente no modelo de
gestão econômica.

7 O Banco de Dados para o Sistema de Informações para Gestão Econômica

Deve-se entender que um banco de dados é um modelo que representa um outro
modelo, o modelo que o usuário tem da realidade – a representação das entidades, atributos,
relacionamentos etc., com base na qual o usuário decide sobre as alternativas da realidade.
De fato, segundo Kroenke (1995):

SOMETIMES WHEN EVALUATING ALTERNATIVES, PROJECT TEAM

MEMBERS DISCUSS AND ARGUE ABOUT WHICH DATA MODEL BEST

REPRESENTS THE REAL WORLD. THESE DISCUSSIONS ARE

MISGUIDED. DATABASES DO NOT MODEL THE REAL WORLD,
ALTHOUGH IT IS A COMMON MISCONCEPTION THAT THEY DO.
RATHER, DATABASES ARE MODELS OF THE USERS’ MODELS OF THE

WORLD (OR, MORE TO THE POINT, OF THEIR BUSINESS WORLD).
THE QUESTION WHEN EVALUATING ALTERNATIVE DATA MODELS IS

NOT “DOES THIS DESIGN ACCURATELY REPRESENT THE REAL

WORLD?” BUT, RATHER, “DOES THIS DESIGN ACCURATELY

REPRESENT THE USER’S MODEL OF HIS OR HER ENVIRONMENT?”
THE GOAL IS TO DEVELOP A DESIGN THAT FITS THE USERS’
MENTAL CONCEPTION.

O objetivo de um banco de dados para um sistema de informação para Gestão
Econômica é armazenar dados que permitam a mensuração do resultado econômico e dos
impactos patrimoniais das transações dos diversos eventos econômicos por Área de
Responsabilidade, por Evento Econômico, por fase do Processo de Gestão, por Atividade,
Produto e Gestor.

7.1 A Criação de um Banco de Dados para um Sistema de Informações com base
em Eventos

Para criar o modelo de dados adequado ao usuário, a equipe de desenvolvimento
utiliza-se de instrumentos como o estudo do modelo de entidades e relacionamentos. Este
modelo é uma representação das entidades, atributos e relacionamentos que se deverá
contemplar.

Como um banco de dados deve incorporar o modelo de negócios – entidades e
relacionamentos –, conforme percebido pelo usuário, o seu desenvolvimento começa pelo
conhecimento desse modelo. A sua definição pode se dar através de um processo top-down
ou bottom-up, conforme as aplicações sejam desenvolvidas do geral para o particular ou do
particular para o geral. Como enfoque top-down, as aplicações são desenvolvidas com uma
perspectiva mais ampla. Com o enfoque bottom-up, elas são desenvolvidas mais
rapidamente (Kroenke, 1995).
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Na Figura 5, a seguir,  exemplo de um estudo do modelo de negócio – entidades e
relacionamentos – para uma empresa geradora de energia elétrica.

Figura 5. Modelo de Negócios de uma Empresa Geradora de Energia

7.2 Objetivo de um Sistema de Informação para Gestão Econômica

O objetivo de um Sistema de Informação para Gestão Econômica é permitir ao
Gestor de uma empresa escolher o melhor curso de ação, dado um elenco de alternativas
possíveis, tendo por escopo a necessidade de a empresa cumprir sua missão com
continuidade. Em última análise, todas as decisões são tomadas sobre os eventos
econômicos que acontecem nas diversas atividades.

7.3 A Conformação do Sistema de Informações proposto

A conexão entre relatórios contábeis e decisões dos usuários se dá através dos
reflexos dessas decisões nos demonstrativos contábeis, tanto do planejado quanto do
realizado.
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O modelo de dados deve permitir identificar, mensurar e informar tanto os
impactos da ocorrência de um evento isoladamente quanto um conjunto de eventos, por
produto, área, empresa, período. Deve também permitir essa identificação, mensuração e
informação planejada, simulada e realizada.

O balanço patrimonial, para nossos estudos, corresponde ao reflexo de todos os
eventos que ocorreram desde o nascimento da unidade contábil. Essa comunicação indireta
é fornecida pela soma do efeito de todos os eventos nas contas usadas para  descrevê-los e
registrá-los.

Em uma área de responsabilidade acontecem vários tipos de eventos econômicos,
várias classes de transações que, potencialmente, podem modificar o patrimônio líquido de
uma área de responsabilidade e da entidade a que a área pertence. O sistema de informações
para Gestão Econômica deve ser capaz de identificar, mensurar e informar corretamente sua
ocorrência e seus impactos para o resultado econômico da entidade.

Os elementos básicos a serem contemplados por um Sistema de Informação para
Gestão Econômica são as receitas e custos ocorridos em cada instância (transação) de um
evento. Essas transações devem ser registradas de acordo com o período, produto, área de
responsabilidade e fase do processo de gestão onde se inserem.

Para que possa cumprir eficazmente sua missão, torna-se necessária a obtenção de
dados que possibilitem os seguintes processamentos:

(a) Identificação
a. criação de um mecanismo para identificação dos eventos;
b. criação de um mecanismo que reconheça a ocorrência do evento e

dos seus atributos, como o momento de sua ocorrência, a área de
responsabilidade, os produtos e recursos a ele identificados etc.;

(b) Formatação
a. criação de um mecanismo que permita a acumulação dos resultados

gerados pelos eventos, de acordo com os seus atributos,
evidenciando os seus impactos econômicos (receitas, custos,
margens), conforme um plano de contas;

(c) Cálculo
a. criação de um mecanismo que possibilite a mensuração dos eventos

(incorporando os conceitos de mensuração da gestão econômica);
(d) Registro

a. criação de um banco de dados que permita a geração de um modelo
de informação que atenda aos modelos decisórios dos usuários, nas
diversas fases do processo de gestão – inclusive simulação –,
atendendo aos critérios clássicos de oportunidade, relevância e
confiabilidade.

7.3.1 Identificação

7.3.1.1 Do Ponto de Vista do Modelo de Acumulação

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultados deve espelhar a forma
como a empresa gera valor. Conforme Parisi (1999):



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 9 / 15 -

 Esse modelo, quando exposto, evidencia a forma como
a empresa trabalha para gerar riqueza. Ele é resultado
das decisões referentes ao modo de organização
(sistema organizacional) e às variáveis físicas do
negócio (sistema operacional).

O Banco de Dados proposto deve permitir a modelagem dos eventos, de tal forma
que a ocorrência de determinado evento possa ser destacada da massa de eventos possíveis,
reconhecida, mensurada de acordo com o modelo de mensuração proposto e relatada
segundo o modelo de informação adotado. Para tanto, deve possuir dados que permitam
identificar cada evento, em termos de sua configuração de Receitas e Custos e impactos no
Balanço Patrimonial e no Fluxo de Caixa da Empresa.

Para que este Modelo de Identificação e Acumulação seja adequado, devem existir
tabelas que permitam identificar a estrutura organizacional onde acontecem os eventos, de
acordo com a responsabilidade por sua ocorrência.

Os custos e receitas devem ser acumulados, por Área de Responsabilidade, por
Produto, por Atividade, por Fase do Processo de Gestão, por Evento, ou seja, em princípio,
por toda e qualquer atividade que tenha um gestor responsável. Busca-se, de acordo com o
Modelo de Gestão Econômica, atribuir toda transação de um evento a um responsável.

Deve existir uma tabela com o Plano de Eventos. Essa tabela permitirá a
identificação dos eventos, de acordo com a Área onde eles aconteçam. Dessa forma, o
Modelo de Acumulação estaria contemplado, em nível de banco de dados, por um conjunto
de tabelas que permitissem armazenar as seguintes informações:

• Áreas de Responsabilidade (Centros de Resultado, Centros de Custo e
Centros de Investimento);

• Eventos Econômicos, transações;
• Produtos gerados e recursos consumidos;
• Plano de Contas.

7.3.1.2 Do ponto de vista do Sistema de Gestão

Para o Sistema de Gestão Econômica, propõe-se a existência de dados sobre o
Planejamento Estratégico, Planejamento Operacional, Execução e Controle. Esses
elementos do Sistema de Gestão proposto são contemplados conforme a Tabela 1:

Fase do Sistema de Gestão Bancos de Dados Requeridos

Planejamento Estratégico Banco de Dados sobre variáveis do ambiente
externo (cenários propostos) e interno
(missão, crenças e valores, modelo de gestão
adotado, políticas e diretrizes estabelecidas).

Planejamento Operacional Bando de Dados sobre os planos
estabelecidos, os quais, quantificados, se
traduzem na forma de um orçamento para
um determinado período.

Execução Banco de Dados para a simulação das
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transações a serem realizadas;

Controle Esta fase é contemplada por um banco de
dados de transações realizadas e também
algoritmos que permitam a comparação e a
análise das variações entre as diversas fases
do Sistema de Gestão descritas
anteriormente.

Cabe lembrar a necessidade de que todas essas fases sejam contempladas por um
Banco de Dados para simulação das alternativas identificadas, tendo em vista que essas
fases se constituem fundamentalmente de processos decisórios (escolhas entre alternativas).

Desse modo, as informações contidas nos Bancos de Dados dizem respeito,
basicamente, aos seguintes tipos de transação:

• simuladas;
• planejadas;
• realizadas.

7.3.2 Formatação

O modelo de decisão, em seu sentido restrito, diz respeito às variáveis
consideradas na escolha de alternativas. De acordo com o Modelo de Gestão Econômica,
essa escolha se dá por resultado econômico, ou seja, são consideradas para cada evento as
variáveis de receitas e custos.

Essas receitas e custos geram efeitos patrimoniais, demandando a existência de um
plano de contas que registre e armazene esses impactos.

O modelo de formatação diz respeito a como serão formalizados estes impactos
patrimoniais e de resultados, discutidos nos parágrafos anteriores, em termos contábeis.
Consiste em especificar as contas debitadas e creditadas em função da transação de um
evento econômico específico.

7.3.3 Cálculo

Modelo de Mensuração implica na existência de tabelas que permitam:
• a associação dos volumes físicos realizados efetivamente de produtos

gerados com os recursos consumidos - dados do realizado;
• o conhecimento da relação correta - de acordo com a engenharia e

estudos técnicos - entre os produtos gerados e os recursos consumidos em
cada fase - padrões físicos – para simulação, orçamento e controle;

• a associação de valores aos diferentes atributos do evento – receitas,
custos, perdas e ganhos - tabelas de fórmulas.

O modelo de mensuração para gestão econômica contempla o uso de preços de
transferência, do custo de oportunidade, do valor presente dos recebimentos e dos
pagamentos, do uso de moeda constante. Esse modelo implica, portanto, na manutenção de
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dados sobre preços, taxas de juros e inflação, moedas e demais parâmetros para valorização
dos diversos ativos e passivos, e das receitas e custos envolvidos.

A implementação do Modelo de Mensuração, para um sistema de Informações
para Gestão Econômica, implica a existência das seguintes tabelas:

• Moedas e Taxas;
• Preços;
• Padrões Físicos;
• Fórmulas.

7.3.4 Registro

E, finalmente, é necessário o armazenamento das informações geradas em um
Banco de Dados econômico-financeiro, o qual torna possível a realização de consultas de
várias formas: por evento, produto, área, período etc.; real, orçado ou simulado; conforme
os modelos de informação propostos.

A partir de transações previstas, simuladas ou realizadas, os módulos do sistema
procuram compor uma base de dados operacionais, econômicos e financeiros, que permitirá
a disponibilização de informações aos diversos níveis e funções gerenciais da Empresa.

A conformação final que o Sistema de Informações para Gestão Econômica
assume, em termos de seu Banco de Dados, é exposta na Figura 6, a seguir.
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Figura 6. O Sistema de Informações para Gestão Econômica e seus Bancos de Dados

7.4 Relatórios

Todo Banco de Dados construído existe para que se possa suprir o Gestor com
informações confiáveis, corretas, relevantes, oportunas e úteis para a tomada de decisão,
com o objetivo básico de propiciarem uma gestão eficaz de sua área.

Esse modelo de informações consubstanciado na forma de relatórios requer a
existência de um Banco de Dados econômico-financeiros, que permitam as acumulações já
comentadas.

A partir dos registros contidos no Banco de Dados Econômico-Financeiros torna-
se possível tanto a pesquisa direta à base quanto a emissão de relatórios padronizados, tais
como:

1. Demonstrativos
• Balanços Patrimoniais
• Demonstrativos de Resultados Econômicos
• Fluxos de Caixa
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Tabela de 
Taxas de 
Mercado 

Tabela de 
Preços de 
Mercado 
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FINANCEIROS 

SISTEMAS 
INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS 

TRANSAÇÕES  

TELAS/ 
RELATÓRIOS 

(A) 

 (B)               (C) 

(D) 

(E) 

Tabela 
Clientes/ 
Fornec. 

Plano de 
Entidades 

Tipos de  
Transação 

Tabela de 
Recursos/ 
Produtos 

Plano de 
Contas 

Tabela de 
Eventos 

PROCESSAMENTO 

Identificação (A) 
Formatação (B) 

Cálculo (C) 
Registro (D) 

Emissão de Relatórios (E) 

BD
REQUERIDOS 
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2. Análise e Avaliação de Resultados
• Eventos
• Produtos
• Clientes/Fornecedores
• Contratos/Operações
• Negócios (“mix”)

3. Análise e Avaliação de Desempenhos
• Áreas de Responsabilidades
• Atividades

4. Indicadores
• Retorno sobre Ativos
• Retorno sobre Investimento
• Margem sobre Receita
• Ponto de Equilíbrio
• Análise Custo / Volume / Resultado
• Margem de Contribuição por Fator Limitativo
• Margem de Segurança

7.5 Consultas

Consultas se referem ao processo de efetuar seleções ou se obter subconjuntos
específicos de dados, conforme critérios preestabelecidos. Por exemplo, pode-se desejar
conhecer analiticamente o resultado da Área de Vendas, num determinado período, por
meio da consulta aos resultados dos eventos econômicos que nela ocorreram naquele
período.

7.6 Bancos de Dados Específicos

Existirão ainda algumas tabelas surgidas da própria natureza de um sistema de
contabilidade e/ou da operacionalização do sistema em termos de alimentação dos dados e
processamento, envolvendo: tabela de entrada de dados, para alimentação dos dados de
entrada, e tabelas que registrassem dados sobre o próprio Banco de Dados tais como:
descrição das tabelas, descrição das variáveis usadas, fórmulas, senhas e log’s para controle
de acessos etc.

8 Conclusão

O desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de dados ocorrido nas
últimas décadas gerou muitas oportunidades para o desenvolvimento de sistemas de
contabilidade gerencial. No entanto, nota-se que, apesar de seu grande avanço (e
dependência) na utilização de recursos de informática e telecomunicações, ainda existem
muitas possibilidades de aprimoramentos. Pouco se tem visto, por exemplo, sobre a
utilização da  Lógica de Fuzzi – de amplo uso em Inteligência Artificial – em sistemas de
informação para contabilidade gerencial.
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Para um sistema de informações de contabilidade gerencial baseado em eventos, a
tecnologia de Banco de Dados permite uma solução elegante, conceitualmente correta e
econômica – incorporando todos os requisitos do modelo conceitual especificado.

Dentre esses requisitos, o grau de flexibilidade do sistema assume importância
vital. A capacidade do sistema de informações absorver e acomodar oportunamente as
mudanças típicas do atual mundo dos negócios determina, em muitos casos, o sucesso da
gestão de um empreendimento.

O modelo de dados proposto neste estudo assegura um alto grau de flexibilidade
ao sistema de informações contábeis para gestão econômica, permitindo mantê-lo
sintonizado com a dinâmica do ambiente de negócios de uma organização. O modelo
possibilita, por exemplo: 1) inclusões, ajustes ou eliminações de eventos econômicos,
produtos, famílias de produtos, recursos, contas contábeis etc.; 2) ajustes nas fórmulas de
cálculos sem afetar o código-fonte do programa; 3) mudanças nos padrões físicos e de
preços, bem como de outros indicadores de desempenho; 4) acompanhamento de mudanças
na estrutura organizacional, por meio de inclusão, exclusão ou reorganização de áreas de
responsabilidade;  5) agrupamento de dados conforme as necessidades de análise, tanto por
meio de consultas diretas à base como através da construção de relatórios/telas
padronizados.

Com a manutenção de uma grande base de dados, armazenados na forma de
eventos, abre-se a possibilidade de adotarem-se técnicas de Datawarehouse (DW), Data
Mining e Inteligência Artificial, para explorá-la com o objetivo de pesquisar a existência de
correlações e tendências porventura existentes entre os elementos da realidade representada.
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