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RESUMO: O atual cenário em que estamos inseridos, o mundo moderno com as 
mudanças de paradigmas e conceitos dos consumidores de produtos e serviços a nível 
mundial, à globalização dos mercados e a competitividade das empresas, a busca 
incessante pela qualidade e redução de custos, vêem cada vez mais exigindo dos 
dirigentes e tomadores de decisões das empresas agilidade, eficácia e alto grau de 
assertividade nas decisões. Este cenário abrange todas as empresas e instituições, 
desafiando os profissionais de todas as áreas a constante pesquisa de procedimentos e 
instrumentos que melhorem a forma de gestão. Neste contexto novos mecanismos de 
gestão são implantados e aperfeiçoados para auxiliar os executivos no difícil processo 
decisório, visando a maximização dos resultados. Com esse objetivo definiu-se um novo 
relatório gerencial, denominado “Demonstração de Resultado Gerencial”. Apesar de 
basear-se no modelo do relatório convencional da contabilidade, a Demonstração do 
Resultado do Exercício, DRE, o apresentado tem características bastante diferentes, e 
visa atender às necessidades dos diversos níveis gerenciais contemplando informações 
do planejamento estratégico, das receitas previstas e realizadas, do acompanhamento 
dos custos e despesas (previstos e realizados), mostra também a performance em 
relação às metas estabelecidas, além de outros indicadores. O modelo inova ainda com a 
possibilidade da análise do desempenho por projeto, cliente, empreendimento, diretoria 
ou da organização, tratando cada cenário como se fosse uma empresa individual. 
 



1. INTRODUÇÃO 
 
   A Demonstração do Resultado do Exercício é a apresentação, em forma resumida, das 
operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstradas de forma a 
destacar o resultado líquido do período FIPCAF (1994). 
 
   O atual cenário em que estamos inseridos, o mundo moderno as mudanças de 
paradigmas e conceitos dos consumidores de produtos e serviços, a globalização dos 
mercados a competitividade das empresas a busca incessante pela qualidade e redução 
de custos, vêm cada vez mais exigindo dos dirigentes e tomadores de decisões das 
empresas agilidade, eficácia e alto grau de assertividade nas decisões. 
 
   Este cenário abrange todas as empresas, instituições do setor público e privado, 
fundações e demais empresas. 
 
   Visando suprir esta demanda de informações, foi desenvolvido um relatório baseado no 
modelo tradicional da demonstração de resultados do exercício de acordo com Martins 
(1996), porém contemplando a visão do planejamento estratégico gerencial, contábil, 
econômico, financeiro, orçamentário, além dos indicadores de performance empresariais 
e gerenciais. 
 
2. EMBASAMENTO TÉCNICO 

 
   A constante busca de mecanismos, procedimentos, instrumentos e formas de gestão 
vêm desafiando os profissionais de todas às áreas. 
 
   Assim, com a inserção no mercado e a necessidade de recursos da iniciativa privada e 
a disputar verbas governamentais, procurou-se novos mecanismos de gestão, além dos 
tradicionais, para atender as necessidades prementes de auxiliar no processo decisório, 
ter agilidade no atendimento dos clientes e buscar a maximização dos resultados dos 
produtos e serviços prestados.  
 
   Essa constatação ocorreu na instituição onde foi implantado o modelo, que atua na 
área de pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações e prestação de serviços 
tecnológicos de alto valor agregado. 
 
   Na implementação de mecanismos que objetivassem atender este desafio, todos os 
cuidados foram tomados para assegurar os princípios contábeis e as normas brasileiras 
de contabilidade. 
 
   De acordo com o princípio da realização, as receitas devem ser reconhecidas no 
momento da transferência de um bem ou da prestação de um serviço a terceiros segundo 
Perez et al (1999). 
 
   O momento do reconhecimento das despesas e dos custos, pelo princípio da 
competência e confrontação, acontece simultaneamente ao reconhecimento da receita. 
 
   Portanto todos os gastos com os processos de aquisição de bens e prestação de 
serviços permanecem em contas do grupo do ativo em serviços em elaboração, até a sua 
conclusão. Após esta etapa ocorre a baixa para os custos dos serviços prestados de 
acordo com Perez et al (1999). 
 
   Essas informações devem estar contidas em um sistema de relatórios periódicos 
definido, estratificado para os diversos níveis de cargos com poderes para decisão, com 
a profundidade de detalhes necessária que cada um dos executivos exigir, sendo que as 



informações oportunas devem antecipar-se ao momento em que as decisões devem ser 
tomadas. 
 
   As principais características que um bom conjunto de relatórios deve possuir são: 
 
Utilidade Os relatórios devem ser instrumentos 

auxiliares das decisões e acioná-las 
Rigor e independência Os relatórios devem conter uma 

apresentação imparcial de todos os fatos 
relevantes de uma situação, com um 
significado definido para as pessoas a 
quem são endereçados. 

Consistência Os relatórios devem ser consistentes e 
neles devem ser apresentados fatos em 
base comparativa, como dados de períodos 
anteriores, valores do mês, valores 
acumulados do exercício, valores orçados, 
variações de orçamento.  

Clareza  Os relatórios devem apresentar-se de 
percepção rápida, para as pessoas a quem 
são endereçadas. Para esta finalidade, 
termos técnicos de contabilidade, economia 
ou engenharia devem ser evitados sempre 
que possível. 

Concisão Os relatórios devem ter a maior concisão 
possível, consistente com a apresentação 
de uma visão rigorosa e independente dos 
fatos. Se necessários detalhes, estes 
devem ser incluídos em relatórios 
subsidiários. 

Oportunidade Os relatórios devem ser preparados 
cobrindo períodos definidos e serem 
produzidos com rapidez suficiente para 
habilitar a execução de ações corretivas em 
tempo hábil. A este respeito, é valido o 
conceito de que aproximações razoáveis da 
verdade dos fatos, informadas em tempo 
hábil, são mais valiosas do que dados 
meticulosos apresentados tardiamente para 
efeito de tomada de decisões. 

Economia Os relatórios devem conter somente 
informações relevantes, em regime de 
exceção, e informações cujo custo de 
apuração seja razoável em face de seu 
valor. 

Objetividade Os relatórios devem enquadrar-se na 
estrutura orgânica, isto é, devem ser 
endereçados às pessoas certas contendo 
apenas os tipos de informação em que elas 
estão interessadas, sobre os fatos pelos 
quais são responsáveis. 

Segundo Perez et al (1999) 
 
   A base de informação para isso é gerada, no modelo, pelo ERP (Enterprise Resourse 
Planing) que recebe entradas do planejamento, da contabilidade, da área de suprimento 



e de vendas, atribuindo-as as suas atividades de origem segundo o método de custeio 
ABC (Custeio Baseado em Atividades). 
 
3. MODELO APLICADO 
 
   Para ajustar o modelo à empresa, foram adquiridas ferramentas para auxiliar todos 
estes processos, dentre elas, um sistema de Gestão Integrada – ERP e com ele 
implantou-se o sistema de apuração de custos que mais se adequou as atividades da 
empresa que foi o modelo de custeio ABC como em Mauad (2001). 
 
   Essa abordagem determina o custo indireto de fabricação com maior precisão segundo 
Warren (2001) e considerando que em empresas de serviços os custos indiretos são os 
grandes ofensores, o custeio ABC adapta-se perfeitamente à instituição em foco.  
  
   Para as alocações do Custeio ABC, está sendo utilizado um dos módulos do próprio 
ERP, que consolida as informações vindas das diferentes entradas do sistema, fato que 
dispensa interfaces com outros aplicativos e confere estabilidade, confiabilidade, rapidez 
e rastreabilidade ao processo. 
 

Figura 1 – Exemplo de extração dos dados para o relatório. 
 
   Na implantação do custeio ABC, um dos objetos de custo em análise foram os próprios 
serviços do portfólio de vendas, que foram chamados de itens de venda, esses serviços 
foram agrupados em famílias, chamadas de empreendimentos. O empreendimento é a 
principal forma de avaliação e acompanhamento utilizada na empresa, o que faz com que 
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mereça atenção e tratamento especial. Dessa forma ao final da alocação de todas as 
atividades, temos os valores apropriados aos serviços e com eles os valores dos 
empreendimentos, tanto dos gastos quanto das receitas, para as metas e para os valores 
realizados. 
 
   Tendo em vista esses aspectos, um dos relatórios mais tradicionais é o demonstrativo 
de resultado do exercício (DRE), que visa fornecer de forma esquematizada, os 
resultados (lucro ou prejuízo) auferidos pela empresa em determinado exercício segundo 
ASSAF NETO (1989), trazendo informações de maneira clara e precisa da empresa 
como um todo. 
 
   Assim foi criado o modelo do relatório gerencial, ideal para tomada de decisão, 
denominado “DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS – GERENCIAL” que atendeu as 
necessidades gerenciais em um único relatório, além de aproveitar as informações 
fornecidas pelo custeio ABC. Na fase de elaboração e da montagem do relatório 
envolveu-se todos os níveis gerenciais da empresa. 
 
   Uma das premissas do relatório é que este contemplasse à visão estratégica da 
empresa e a melhor forma de se conseguir isso é através do planejamento estratégico. O 
planejamento estratégico é o documento de base, que dá as diretrizes e orientações para 
o direcionamento comum a todos os integrantes da empresa, devendo, portanto ser 
referência para as ações, desde suas propostas, decisões, execuções, finalizações e 
explorações/divulgações. 
 
   O planejamento estratégico se baseia em uma série de fatores para criar um panorama 
futuro. Formulado com base nos cenários de referência e a luz dos fatos e previsões de 
evolução dos aspectos conjunturais dos panoramas nacionais e internacionais. A partir 
dessas informações são definidas as metas da empresa, que devido a sua importância 
foram incorporadas ao relatório, de forma a mostrar aos tomadores de decisão, um 
comparativo entre o efetivamente realizado e as metas do planejamento estratégico.  
 
   Um aspecto bastante interessante é que devido ao nível de detalhamento com que o 
planejamento estratégico é elaborado, ele permite que se utilize o custeio ABC com suas 
alocações, para criar metas também para as diretorias e empreendimentos, tornando 
ainda mais rico o relatório. 
 
   Como o método de custeio baseado em atividades, possui grande rastreabilidade, 
mesmo ao final das alocações, ainda é possível saber qual a atividade de origem e qual a 
natureza do gasto. 
 
   Assim o Demonstrativo de Resultado Gerencial traz a opção de analisar cada 
empreendimento / diretoria como sendo uma empresa distinta, e mostra os valores a elas 
alocados. 
 



 
R$ / 1000

Demonstração de Resultado – Gerencial 
Período 

 
Meta no 

Mês 
Realizado 

no Mês 
Meta Até 

Mês 
Realizado 
Até Mês 

Meta no 
Ano 

Percentual
Realizado

Receita Bruta 
- Prestação de Serviços/Convênios 
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Custos dos Serviços Prestados 
- Pessoal 
- Materiais 
- Viagens 
- Impostos 1 (PIS) 
- Depreciação / Amortização 
- Serviços de Terceiros 

. Relativos a Contratos de Receitas

. Relativos a Contratos de P&D 

. Relativos a Contratos de Suporte 
Superávit / Déficit Bruto 

Despesas Operacionais       
Despesas de Vendas 
- Gerência de Negócios 
- Comercial 
- Desenvolvimento de Negócios 
Despesas Administrativas 
- Executivo 
- Tecnológicas 
- Administração 
- Finanças 
Despesas Infra-Estrutura 
Resultado Financeiro Líquido 
(+) Receita 
(-) Despesa 
Resultado Operacional 

Resultado Antes dos Impostos 

IR e Contribuição Social 
Superávit / Déficit Líquido do Exercício 
LAJIDA 
Margem Empresarial 1 

Serviços em Elaboração 
Superávit / Déficit Total 
LAJIDA 2 
Margem Empresarial 2 
Figura 2 – Modelo do Demonstrativo do Resultado Gerencial 
   No modelo apresentado, pode-se perceber que verticalmente, existe um nível de 
detalhamento superior ao da demonstração de resultados tradicional, trazendo a abertura 
dos valores mais significativos e seu conteúdo. Assim, para a “receita bruta” apresenta-se 



o valor com que cada tipo de serviço contribuiu, a mesma coisa acontece quando o 
objeto em estudo são os “custos dos serviços prestados”, que são abertos segundo os 
grupos de maior relevância. Seguindo esse conceito, existe ainda uma quebra para o 
grupo “serviços de terceiros”, dentro do “custo dos serviços prestados”, ela é justificada 
não só pelo montante envolvido, mas também pela natureza dos gastos, como veremos a 
seguir. No caso das “despesas administrativas” e “despesas de vendas”, a segregação 
dos valores é feita através do agrupamento das atividades relacionadas. Criou-se 
também, vários níveis de consolidação que possibilitam uma comparação direta com o 
relatório tradicional.  
 
   No caso específico de “serviços de terceiros”, devido à natureza da contratação, foram 
criados três grupos distintos, em “relativos a contratos de receitas”, são lançados os 
serviços diretamente relacionados com o cliente externo, já no grupo “relativos a 
contratos de P & D” entram os desenvolvimentos exclusivos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação, o terceiro grupo é composto pelos contratos que servem de 
apoio ao ambiente de produção da empresa. 
 
   A visualização do planejamento estratégico da instituição é possível graças à análise 
horizontal do relatório, nela é feita uma comparação direta entre os valores realizados e a 
expectativa da direção da empresa, concretizada pelos valores das metas. O cenário fica 
ainda mais claro devido à possibilidade de se analisar as ocorrências “no mês” e “até o 
mês” com as definições da “meta no ano”. 
 
   O relatório conta ainda com informações empresariais na forma de indicadores 
(LAJIDA) onde a gerência tem dois tipos de visões. A primeira sem considerar os 
serviços em elaboração e a segunda contemplando esses custos. O mesmo ocorrendo 
com o superávit/déficit e com a margem empresarial. 
 
   A margem empresarial é obtida através da expressão: 

 
   O resultado desta expressão consiste no percentual que esta sendo gerado para cobrir 
as despesas empresariais, os impostos e o superávit. 
 
   O LAJIDA mostra o lucro da empresa, sem considerar os juros, os impostos, a 
depreciação e a amortização, deixando claro o resultado efetivo, relativo à missão da 
empresa. Além disso, pode ser usado nas análises de alavancagem financeira, segundo 
Ross et al (1997). 
 
   O relatório ainda possibilita a extração em diversos níveis, tais como, por 
empreendimento, por cliente, por projeto, por diretoria e finalmente a instituição como um 
todo no consolidado. 
 
   Com isso os gerentes têm acesso de modo prático e fácil a informações extremamente 
relevantes, de caráter auxiliar na tomada de decisões, em um padrão largamente 
utilizado, mas que contém detalhes que são peculiares à instituição, fazendo a 
complementação da visão. 
 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
   A implantação do relatório Demonstração de Resultado – Gerencial, na empresa 
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contribuiu muito para agilidade e assertividade nos processos decisórios e em muitos 
casos obteve-se vantagens competitivas em relação aos concorrentes no mercado, 
dadas principalmente pela visão específica do negócio, propiciada pelo detalhamento do 
relatório, que trata cada cenário como sendo uma empresa completa. Além disso, no 
modelo apresentado, existe um nível de detalhamento superior aos relatórios tradicionais, 
trazendo abertura dos valores mais significativos e seu conteúdo, que são abertos 
segundo os grupos de maior relevância ou pela natureza dos gastos. O relatório conta 
ainda com informações empresariais na forma de indicadores. A visualização do 
planejamento estratégico da instituição é possível graças a uma comparação direta entre 
os valores realizados e as diretrizes da cúpula da empresa, concretizada pelos valores 
das metas. 
 
   Na fase de elaboração e da montagem do relatório, foram consultados todos os níveis 
gerenciais da empresa e o modelo foi aprovado por unanimidade, o sucesso do relatório 
na organização deve-se principalmente ao fato do envolvimento de todos e a 
credibilidade na divulgação mensal do relatório. 
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