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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo compreender as habilidades e
competências contábeis que são um diferencial para a tomada de decisão do
administrador, a pesquisa tem como objetivo apresentar o curso de administração,
os conhecimentos contábeis necessários para a formação do administrador e
relacionar esses conceitos. Como metodologia foi feito uma pesquisa com objetivo
de compreender a importância da Contabilidade na formação do Administrador. O
estudo analisa a percepção dos alunos com relação aos conceitos contábeis,
percebendo quanto e importante termos o conhecimento para uma tomada de
decisão através de analises contábil.
Palavras-chave: Contabilidade. Tomada de decisões. Administração

ABSTRACT
The objective of this study is to understand accounting skills and competences
that are a differential for the decision-making of the administrator, the research aims
to present the course of administration, accounting knowledge necessary for the
training of the administrator and relate these concepts. As methodology, a research
was done with the objective of understanding the importance of Accounting in the
formation of the Administrator. The study analyzes the students' perceptions
regarding accounting concepts, perceiving how important and important the
knowledge for a decision making through accounting analysis.
Keywords: Accounting. Decision-making. Administration
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1

INTRODUÇÃO
Demonstrar a importância de um Administrador ter conhecimentos contábeis

para poder tomar decisões importantes em uma organização, apontar a necessidade
da execução da mesma por um profissional competente, nesse caso, valorizando o
administrador e suas competências.
Administração é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou
recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. É uma palavra com origem no
latim “administratione”, que significa “direção, gerência”.
Conforme JOSE CARLOS (2004) A função do administrador é muito mais
acentuada paralelamente a uma responsabilidade maior, exigindo deste uma gestão
não só estrategicamente planejada, mas, a busca de um apoio singular em modelos
de comportamento da riqueza o que só a Contabilidade Científica pode oferecer.
A contabilidade abrange o estudo do patrimônio de uma empresa(entidade) e
as variações deste patrimônio, evidenciados no balanço patrimonial, demonstração
do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados e
demonstração do fluxo de caixa.
Segundo JOSE CARLOS (2004) Contabilidade é um instrumento que fornece
o máximo de informações úteis para uma tomada de decisões dentro e fora da
empresa. Uma ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e
qualitativas ocorridas no patrimônio (conjunto de bens, direitos e obrigações)
das entidades (qualquer pessoa física ou jurídica que possui um patrimônio).
Independentemente do tamanho e do ramo da organização, o sucesso de sua
administração dependerá da qualidade dos recursos humanos, materiais que esta
dispor e a forma como serão empregados. À medida que foram se descobrindo
novas técnicas para a administração do patrimônio organizacional, desenvolveu-se
também a contabilidade na administração com a finalidade de orientar os gestores
sobre a saúde financeira da organização. As informações por ela obtidas são usadas
para fins gerenciais de modo a analisar e monitorar os resultados obtidos em
determinados períodos.
Esta ligação que existe entre os profissionais da contabilidade e da
administração fundamental para a mensuração e atenuação de riscos que permeiam
as atividades empresariais. Através da análise dos relatórios e demonstrativos da
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situação patrimonial que o setor contábil oferece, as áreas administrativas passam a
tomar suas decisões baseadas nos dados contábeis, criando-se uma flexibilização
quanto às medidas corretas a serem seguidas.
Como o presente estudo percebe-se vários aspectos que interligam a
contabilidade com a administração, visando um melhor resultado financeiro nas
empresas para que um Administrador tenha os conhecimentos contábeis como
ferramentas importantes para uma boa gestão.
2

REFERENCIAL TÉORICO
Os Administradores desempenham uma variedade de papéis para alcançar

os objetivos organizacionais, muitos destes são tomadas de decisão importante para
uma organização. Com a ajuda de outros departamentos que o ajudam a executar
essas funções, guiando as organizações de forma alcançar seu propósito.
O conhecimento e a interpretação contábil são ferramentas que nas
atualidades de hoje são peças fundamentais nas decisões Administrativas de uma
organização, utilizando os resultados das análises dos balanços juntamente com as
informações e explicações, um administrador consegue chegar a um diagnóstico se
a empresa evoluiu ou deixou de evoluir podendo melhorar suas estratégias ou em
mate-las.
As responsabilidades de Administradores e Contadores são diferentes,
enquanto os contadores estão responsáveis pelos registros e apuração dos
resultados, verificando as receitas e despesas das organizações, cabe ao
administrador transforma essas demonstrações em relatórios que resumam a
situação da empresa (organização).
Diante dessas responsabilidades e fundamental que o Administrador tenha
noção (conhecimento) das demonstrações contábeis, saiba identificar as principais
contas e interpretar os resultados apresentados pelos contadores, pois na ausência
do contador ele consiga entender e detalhar as demonstrações.
As decisões que os Administradores começam a tomar vêm dos principais
controles desempenhados pelos Contadores, sendo assim o conhecimento técnico
faz que o tomem decisões e atue com competências na execução das suas
atividades.

7

2.1

Administração
Administrar é o processo de dirigir ações que utilizam recursos para atingir

objetivos. Embora seja importante em qualquer escala de aplicação de recursos, a
principal razão para o estudo da Administração é seu impacto sobre o desempenho
das organizações. É a forma como são administradas que torna as organizações
mais ou menos capazes de utilizar corretamente seus recursos para atingir os
objetivos correto.
De acordo com CHIAVENATO (2000) A tarefa da administração é interpretar
os objetivos propostos da pela organização e transformá-los em ação organizacional
por meio do planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços
realizados em todas as áreas da organização, a fim de alcançar os objetivos.
Conforme MAXIMIANO (2010) É um processo de tomar decisões e realizar
ações que compreende cinco processos principais interligados: planejamento,
organização, liderança (e outros processos da gestão de pessoas), execução e
controle.
Segundo Maximiano (2010, p. 08) ele explica os cinco processos
administrativos:
1. Planejamento: ferramenta para administrar as relações com o futuro. As
decisões que procuram de alguma forma influenciar o futuro, ou
que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de
planejamento.
2. Organização: é o processo de dispor os recursos em uma estrutura que
facilite a realização dos objetivos. O processo de organizar consiste no
ordenamento dos recursos, ou na divisão de um conjunto de recursos
em partes coordenadas, segundo algum critério ou princípio de
classificação. O resultado desse processo chama-se estrutura
organizacional.
3. Liderança: (e outros processos de administração de pessoas).
Liderança é o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a
realização de objetivos. Liderança é um processo complexo, que
compreende diversas atividades de administração de pessoas, como
coordenação, direção, motivação, comunicação e participação no
trabalho em grupo.
4. Execução: O processo de execução consiste em realizar atividades
planejadas, por meio da aplicação de energia física e intelectual.
5. Controle: O processo de controle procura assegurar a realização de
objetivos. Controlar é a função que consiste em comparar as atividades
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realizadas com as atividades planejadas, para possibilitar a realização
dos objetivos.

Os processos administrativos são também chamados funções administrativas
ou funções gerenciais. Entender a administração como processo que se compõe de
outros processos ou funções é a essência do chamado enfoque funcional ou
abordagem funcional da administração, criado pelo engenheiro francês Henri Fayol.
Ela significa a inteligência organizacional, isto é, como a organização se
articula, planeja, organiza, lidera e controla as operações para alcançar seus
objetivos e conseguir o resultado esplêndido.
2.1.1 Áreas de atuação
O campo de atuação do Administrador é bem abrangente e situa em diversas
áreas, as suas principais áreas de atuação são: Gestão Financeira, Recursos
Humanos, Planejamento Estratégico, Marketing, Logística e Vendas.
Gestão Financeira: Atua para a maximização de lucros da empresa. É o
responsável pela gestão dos recursos financeiros da organização, tanto para o
pagamento de suas obrigações quanto no controle dos novos investimentos.
Recursos humanos: A atuação neste campo permite ao administrador que
defina planos de carreira, cargos e salários dentro da empresa, realize treinamentos,
seleção e recrutamento de pessoal. É também sua tarefa o desenvolvimento dos
talentos humanos da corporação.
Planejamento Estratégico: Esta área, em franca expansão no mercado, é
aquela que aponta os rumos do crescimento e evolução da empresa. O
administrador formula os objetivos para as ações dentro de cada setor da empresa.
Marketing: É a área que define estratégias para a atuação da empresa e sua
imagem perante o mercado. O profissional estuda e define o público-alvo, entende
as necessidades dos clientes, desenvolve produtos e serviços para atender estas
demandas e ainda estipula as metas.
Logística: Nesta função, o administrador lida com o fluxo e a cadeia produtiva
da empresa, de uma ponta (a compra e estocagem de matéria-prima) à outra (a
distribuição do produto).
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2.1.2 História da Administração
Todas as atividades estão voltadas para a produção de bens ou para
prestação de serviço, onde precisam ser planejadas, coordenadas, dirigidas e
controladas, sendo assim quando organizações atingem certo porte precisam ser
administrados sendo uma condução racional das atividades de uma organização,
tratando do planejamento, organização, direção e controle de todas as atividades
diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorram dentro de uma organização.
Sendo imprescindível para a existência, sobrevivência e sucesso das organizações.
Conforme SOBRAL (2013) FREDERICK TAYLOR – Administração Cientifica aplicação de métodos de pesquisa para identificar a melhor maneira de trabalhar,
seleção e treinamento científicos de trabalhadores. Foco no empregado, benefícios
produtividade e eficiência.
HENRY FORD - Linha de montagem – especialização do trabalhador, fixação
do trabalhador no posto de trabalho, trabalho (produto em processo de montagem)
passa pelo trabalhador. Foco flexibilidade nas relações de trabalho e de consumo,
criador do Toyotismo.
HENRI FAYOL – Processo de Administração – Administração da empresa é
distinta das operações de produção, administração é processo de planejar,
organizar, comandar, coordenar e controlar. Foco estrutura da administração,
benefícios estrutura definida e profissionalização dos papeis gerenciais.
MAX WEBER – Teoria da Burocracia – Autoridade tem a contrapartida da
obediência, autoridade baseia-se nas tradições, no carisma e em normas racionais e
impessoais, autoridade burocrática é base da organização moderna. Foco
organização toda e benefícios consistência e eficiência.
De acordo com CHIAVENATO (2000) A administração se desenvolveu com
uma lentidão impressionante, somente a partir do século XX e que surgiu e
apresentou um desenvolvimento de notável pujança e inovação. Nos tempos atuais,
a sociedade típica dos países desenvolvidos é uma sociedade pluralista de
organização, na qual a maior parte das obrigações sociais é confiada a
organizações que são administradas por dirigentes para se tornar mais eficientes
eficazes.
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Nas palavras de SOBRAL (2013) Teve ainda influência dos filósofos que
desde a antiguidade já percebiam a importância da Administração em organizações,
o filosofo grego Sócrates (470 a.C.-399 a.C) em sua discussão com Nicomaquides,
expõe o seu ponto de vista sobre a Administração como uma habilidade pessoal
separada do conhecimento técnico e da experiência. Platão (429 a.C-347 a.C),
discípulo se Sócrates analisou os problemas políticos e sócios decorrentes do
desenvolvimento social e cultural do povo grego. Aristóteles (384 a.C-322 a.C),
discípulo de Platão deu impulso inicial a Filosofia, Cosmologia, Nossologia,
Metafísica, Lógica e Ciências Naturais, abrindo as perspectivas do conhecimento
humano.
Para FIGUEIREDO e FABRI (2000). A Igreja Católica foram os princípios de
organização pública que ao longo do tempo foram se transferindo das instituições
dos Estados (como era o caso de Atenas, Roma etc.) para instituições da Igreja
Católica e organizações militares. Que nem sempre eram controladas na ação
política dos Estados, movida por objetivos de cada partido, dirigente ou classe
social.
Segundo FIGUEIREDO e FABRI (2000) A Organização Militar influência
contribuindo com os princípios da Administração, que mais tarde iria assimilar e
incorporar, com o princípio da unidade de comando (onde só pode ter um superior) é
o núcleo central das organizações militares. Influencio a Administração, contribuindo
com princípios que a teoria da administrativa iria similar e incorporar mais adiante.
Sendo para encerrar os princípios fundamentais das teorias, TAYLOR,
FAYOL, MAYO e WEBER foram e serão sempre os pilares da evolução e
desenvolvimento da ciência da ADMINISTRAÇÃO, que vem motivando e
impulsionando os estudos, pesquisas, trabalhos e obras de seus seguidores até
nossos dias.
2.1.3 CHA
Segundo PETER (1998) A sigla CHA uma ferramenta que serve para
designar Conhecimento, Habilidade e Atitude, responsável por ampliar o sentido de
competência por meio de um referencial que se assemelha a padrões internacionais.
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Além disso, também é um dos modelos mais atuais empregados pelas organizações
para avaliar seus colaboradores.
• O C se refere ao conhecimento sobre um determinado assunto, aplicandose ao fato de a pessoa possuir certo know-how a respeito de algo que tenha
valor tanto para a empresa como para ela mesma. É o que podemos
chamar de saber propriamente dito.
• O H corresponde à habilidade de oferecer resultados colocando em prática
o conhecimento teórico adquirido ao gerar soluções efetivas para eventuais
impasses. Consiste, portanto, na sabedoria para executar a tarefa.
• O A se remete à atitude assertiva e proativa, ou seja, corresponde à
postura de não esperar que as coisas aconteçam aleatoriamente ou que
alguém lhe diga o que fazer. Caracteriza-se pela iniciativa de entender a
situação e saber agir de forma autônoma e eficiente. É à vontade e a efetiva
ação do querer fazer.

2.1.4 Habilidades da Administração
Nas palavras de BAUER (1999) Para administrar-nos mais variados níveis de
organização é necessário ter habilidades, estas são divididas em três grupos: as
Habilidades

Técnicas

são

habilidades

que

necessitam

de

conhecimento

especializado e procedimentos específicos e pode ser obtida através de instrução.
As Habilidades Humanas envolvem também aptidão, pois interage com as pessoas
e suas atitudes, exige compreensão para liderar com eficiência. As Habilidades
Conceituais englobam um conhecimento geral das organizações, o gestor precisa
conhecer cada setor, como ele trabalha e para que ele exista.
Segundo CHIAVENATO (2000) A combinação das habilidades varia à medida
que a pessoas sobe na escala hierárquica, de posição de supervisão a posição alta
direção, conforme for subindo nos níveis vai aumentando a responsabilidade nas
tomadas de decisões nas organizações.
Conforme CHIAVENATO (2000) O conteúdo da Administração varia conforme
a teoria considerada, para a Administração Cientifica eram métodos e processos do
trabalho de cada operário, para a Teoria Clássica a Administração envolve previsão,
organização, direção coordenação e controle no trabalho realizado em toda a
organização, para a Teoria das Relações Humanas, a Administração deve buscar os
melhores resultados por meio de condições que permitam a integração das pessoas
nos grupos sociais e a satisfação das necessidades individuais.
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2.2

Contabilidade
Ciência que designa a totalidade dos registros numéricos realizados com o

fim de determinar e ordenar, de uma forma completa, todos os movimentos, em
valor e em quantidades, efetuados no âmbito de atividade de uma empresa ou
entidade similar.
Para DOS SANTOS (2011) Fornecerem informação como suporte a tomada
de decisão, tanto dos usuários internos, como usuários externos das entidades, que
tem por objeto o estudo das variações, qualitativas e quantitativas ocorridas no
patrimônio das entidades.
Conforme Silva (2000) Contabilidade refere-se ao processo de representar
uma realidade econômica e comunicá-la aos usuários da informação, entre eles há
administração da empresa, as autoridades fiscais, as instituições financeiras os
investidores, as agências governamentais e sem fins lucrativos, entre outros.
SCHMIDT (2006) A contabilidade pode ser dividida em contabilidade
financeira e empresarial. A contabilidade financeira compreende todas as operações
de pagamentos entre a empresa e o exterior (por exemplo, compras e vendas,
operações bancárias) e que permite a realização do balanço anual para fins fiscais e
comerciais. A contabilidade empresarial ou analítica supõe o uso do cálculo de
custos (com as suas correspondentes classes de custos, etc.).
Segundo SCHMIDT (2006) Balanço patrimonial é uma demonstração contábil,
sendo uma apresentação sintética e ordenada do saldo monetário de todos os
valores integrantes do patrimônio da companhia, em data determinada, num sentido
estático. Nele são apresentados os elementos que compõem o patrimônio de uma
companhia com seus valores permitindo a análise da situação patrimonial e
financeira da mesma.
DOS SANTOS (2006) Ativos compreende as aplicações de recursos que são
representadas por bens e direitos, são classificados de acordo com o fim que se
destina que varia de acordo com o objetivo social da companhia. São dispostas em
ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registradas, ou seja,
deve ser classificada inicialmente no balanço patrimonial a conta caixa por
representar o numerário em poder da empresa, e ser o bem mais liquido.
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Conforme SANTOS (2006) Passivo compreende as origens de recursos
representadas pela obrigação da companhia, tanto por terceiros, quanto para
acionistas da companhia. São dispostas em ordem decrescente de exigibilidade dos
elementos nelas registradas, ou seja, quanto menor o prazo de vencimento da
obrigação mais no início do passivo ela deverá ser classificada.
2.2.1 Principais Métodos Contábeis
Segundo

Borges

(2017)

Através

da

contabilidade

são

gerados

os

demonstrativos econômicos e financeiros que servem de base para diversas
operações cotidianas e obrigatórias de qualquer entidade formalmente constituída
como, por exemplo, os pagamentos de encargos e impostos.
Fluxo de Caixa: é a visão das entradas e saídas financeiras do seu negócio
de acordo com o regime de caixa. Ou seja, focado quando o dinheiro
realmente entrou ou saiu independente da data que era previamente
esperada.
Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE): é a visão das entradas
e saídas financeiras do seu negócio de acordo com o regime de
competência. Ou seja, focado em quando o dinheiro deveria ter entrado e
saído. É completamente ao fluxo de caixa.
Balanço Patrimonial: é a fotografia da situação financeira e estrutura de
capital de um negócio em determinado momento. Ele é focado basicamente
por duas colunas: Ativos (bens e direitos) e Passivos (obrigações). A partir
do balanço é possível gerar diversos indicadores contábeis que veremos
mais a frente.

2.2.2 Termos Contábeis
A contabilidade está presente no nosso dia a dia, e importante que
conhecemos os principais termos contábeis para que possamos identificar a
situação empresarial.
Conforme

SCHMIDT,

SANTOS,

FERNANDES,

MACHADO

(2007)

A

contabilidade é uma ciência factual, seguindo as classificações, portanto define-se
que a traduz a natureza da Contabilidade social. Uma das principais tarefas teóricas
da contabilidade é a de esclarecer as características dentre elas cada uma possui
uma referência.
Vejamos algumas uns termos contábeis e para que serve.
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1. Amortização: é o valor do abatimento periódico de um valor. Por
exemplo, se você pagou 20 reais de uma dívida de 100 reais. Quer dizer
que você amortizou R$20 ou 20% da dívida.
2. Arrendamento: é o aluguel por tempo determinado de um ativo. Por
exemplo, você pode arrendar uma fazenda pagando um valor fixo ao dono,
mas ficando todo o lucro que conseguir gerar.
3. Ativo: é o conjunto de bens e direitos de uma organização. Bens podem
ser imóveis, veículos, etc. Direitos normalmente são ganhos futuros
garantidos por contrato.
4. Ativo Circulante: São os ativos que podem ser recebidos em no máximo
1 ano. Entra dinheiro em conta, estoques, duplicatas, etc.
5. Ativo Imobilizado: Opostos ao circulante são aqueles que ficarão fixos
por mais de um ano contábil. Normalmente são investimentos de longo
prazo.
6. Capital Social: É o valor definido no contrato social ou estatuto que
definirá a participação dos sócios ou acionistas da empresa.
7. Disponível: Se refere a todo o dinheiro imediatamente disponível como
caixa, conta bancária cheques para cobranças.
8. Exercício Social: É o período de 12 meses no qual cada organização
deve apurar seu resultado. Ele pode ou não coincidir com o calendário-ano
(janeiro-dezembro).
9. Passivo: Obrigações da organização que devem gerar saídas de capital.
10. Passivo Circulante: Obrigações de curto prazo que devem ser pagas
em menos de 1 ano.
11. Passivo Exigível: São obrigações com terceiros que se tornam
credores da organização.
12. Passivo Não Circulante: São as obrigações que só vendem no
exercício fiscal seguinte.
13. Patrimônio Líquido: Valor que os proprietários da empresa têm
aplicado: Inclui-se o capital social, reservas de capital, e lucros.

2.2.3 Formação de um profissional de Administração
Para Severino (2007) a destinação principal da formação desse conhecimento
é o aprimoramento da vida em sociedade, a universidade é o local ideal para a
realização de projetos de formação profissional na área de ensino, pesquisa e
extensão, tendo finalidade de iniciação científica por parte dos alunos.
Landre Rosa, Weigert e Gonçalves de Abreu Souza (2012) afirmam que ao
conhecer melhor as áreas de atuação, tem-se a oportunidade de aplicar
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conhecimentos teóricos adquiridos e como um processo fundamental em sua
formação.
Conforme Chiavenato (2010) aborda o sistema de administração como
“sequência de posições e atividades desenvolvidas por uma pessoa ao longo do
tempo em uma organização”, salientando que o crescimento dentro da organização
pode ser tanto vertical como horizontalmente.
Ser um Administrador e procurar entender um pouco de tudo que influência o
ambiente de trabalho e os negócios, envolvem pessoas, cultura, economia, logística,
controladoria, marketing, planejamento, sendo muitas vezes multinacional, isso
mostra a diversidade de áreas em que o administrador pode atuar.
Os administradores do futuro enfrentarão muitos dos mesmos problemas que
as gerações anteriores enfrentaram flutuações clínica na economia das nações,
aceleração da taxa de obsolescência dos produtos e processos e aumento da
preocupação com as mudanças organizacionais, isso ocorrerão em níveis e volumes
diferentes, e paralelamente ocorrerão outros tipos de problemas decorrentes da
evolução do desenvolvimento tecnológico natural.
Diante disso o desenvolvimento tecnológico provocará aumento no nível
educacional da mão de obra, requerendo com isso modificações nas funções, os
Administradores serão desafiados a introduzir elementos que permitam ao
colaborador trabalhar com mais motivação. Em geral desafios do futuro requererão
dos administradores evolução em suas habilidades de percepção, analise e
adaptação as barreiras e oportunidades produzidas pelas mudanças tecnológicas.
Olhar futuramente a organização e saber interpretar informações e analisar
um processamento de dados contábeis, enfrentarem normas governamentais
exigem do administrador experiência e formação para analisar e tomar uma decisão
correta ajudando no gerenciamento de tomada de decisões.
Segundo LAVACA (2009) O Administrador do futuro também terá que revisar
seus estilo e atitude como um comportamento natural dentro da evolução teórica.
Olhando um desenvolvimento continuo em sua educação, aumentando a sua
liberdade e consequentemente, diminuindo sua dependência a outros e sua
liberdade sobre controles.
O administrador deve sempre considerar que no desempenho das suas
atribuições é exigido cuidado e diligência para não causar danos à empresa como
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resultado de ação ou omissão praticada ou incorrida com negligência, imprudência
ou imperícia.
Segundo LEITE (1997) O administrador é o responsável pela execução do
planejamento, que é uma das funções administrativas essenciais para o sucesso da
empresa. Planejar significa pensar antecipadamente as ações que se desenvolverão
futuramente. O planejamento possui basicamente duas funções: estratégica e
operacional. A função estratégica é desenvolvida mediante a avaliação das
oportunidades e ameaças que vêm de fora da empresa, para que se possa ter uma
visão e um alto nível de envolvimento e conhecimento da estrutura do negócio da
empresa.
2.2.4 MERCADO DE TRABALHO
Segundo CRA-RS (2018) Nos últimos anos a Administração e o curso que
mais oferece oportunidade de mercado, por ser uma área ampla podendo ser
trabalhado em diversos setores. Desenvolver integralmente a força de trabalho para
viabilizar a excelência, promover a valorização e visibilidade dos profissionais e
empresas de Administração, exigindo sempre atualização de mercado.
Administração tem umas áreas diversas de trabalho vejamos algumas:
Conforme Silva e Menezes (2001) O bacharel em administração é peça
fundamental para a definição da estratégia do negócio, gerenciamento das
ações de marketing, das atividades de logística e vendas. Seus
conhecimentos e habilidades são fundamentais para companhias de
segmentos variados, sejam elas públicas privadas ou sem fins lucrativos, e,
além disso, possui um perfil é extremamente versátil, sendo uma peça
importante em setores e departamentos diversos.
Gestão empresarial: Gerir as funções interdepartamentais de uma
entidade, abrangendo a organização estratégica, financeira, material, e de
recursos humanos. Administram os orçamentos, custos e projeções, se
valendo da auditoria interna.
Recursos humanos: Se o administrador for direcionado para
departamento de recursos humanos, pode funcionar gerindo
relacionamento da organização com os colaboradores e sindicatos, além
coordenar os processos de admissão, treinamento, benefícios, planos
carreira e gestão de conflitos, por exemplo.

o
o
de
de

Departamento de compras: Administra fornecedores, controla orçamentos,
pesquisa preços, negocia preços, define as compras de produtos e
equipamentos diversos.
Marketing, publicidade e vendas: Planejamento e gestão de ações
variadas de marketing e publicidade. Pesquisa sobre as necessidades dos
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clientes, supervisão de equipe para vendas, definição de metas e
estratégias de negociação com clientes.
Departamento financeiro: Administração dos recebimentos e pagamentos,
da quitação de impostos e do departamento de cobrança. Organiza e
coordena os procedimentos financeiros, gerindo o patrimônio, análise de
orçamentos, capital de giro e fluxo de caixa.
Setor industrial: Responsável pelo controle de qualidade, controle de
estoque, gestão das rotinas da linha de produção, administra o processo
produtivo e a logística para distribuição do produto final.
Setor Hoteleiro: Administração de hotéis, motéis, pousadas, parques
temáticos e afins. Supervisiona o funcionamento de toda a logística do
estabelecimento, incluindo os serviços, a manutenção, as reservas e a
limpeza.
Setor Hospitalar: Gestão dos processos administrativos de hospitais,
prontos-socorros, empresas de convênio médico ou seguro-saúde, sendo o
responsável por todos os procedimentos necessários para o funcionamento
da organização.
Terceiro Setor: Administrar as operações de ONGs, gerindo a captação de
recursos e suas aplicações em projetos ambientais, profissionalizantes,
educacionais ou comunitários.
Comércio Exterior: Administração de procedimentos relacionados a
negociações diversas com empresas no exterior, como compra, venda,
fusão e outros.

2.2.5 Graduação
O curso de Administração de Empresas tem como principal objetivo formar
profissionais que possuam uma ampla visão organizacional, com duração de 8
semestres o bacharel de administração terá sua formação focada em desempenhar
todas as funções inerentes ao funcionamento de uma empresa formação em
administração Geral, com perfil de executivo de empresas, estando apto a
desempenhar suas funções profissionais em empresas de pequeno, médio e de
grande porte. Deverá fornecer condições para que o profissional tenha capacidade
de compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da
produção e de seu gerenciamento observadas os níveis graduais do processo de
tomada de decisão, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador, seguindo os parâmetros
definidos pelas Diretrizes Curriculares do curso da Faculdade São Francisco de
Assis. (Web site da Faculdade São Francisco de Assis, 2018)
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Os programas das disciplinas de Ciências Administrativas têm em comum
dois itens considerados fundamentais: a inclusão de conhecimentos técnicos
administrativos

para

enfrentar

as

complexidades

crescentes

do

ambiente

empresarial em geral, e a manutenção da eficiência profissional que requer um
processo de aprendizagem contínua. Assim, os programas de ensino de graduação
do curso de Ciências Administrativas estabelecem uma base da qual possa derivarse uma aprendizagem contínua e o aperfeiçoamento da educação administrativa,
deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes
competências e habilidades:
Reconhecer
estrategicamente,

e

definir

introduzir

problemas,
modificações

equacionar
no

processo

soluções,
produtivo,

pensar
atuar

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes
graus de complexidade, o processo da tomada de decisão. (Web site da Faculdade
São Francisco de Assis, 2018)
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais. (Web site da Faculdade São Francisco de Assis, 2018)
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento.
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais.
Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional. (Web site da Faculdade São
Francisco de Assis, 2018).
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável. (Web site
da Faculdade São Francisco de Assis, 2018).
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3

METODOLOGIA
Nesse capítulo se apresenta a classificação da pesquisa; a população e

amostra; e a coleta, tratamento e análise dos dados.
3.1

Classificação da pesquisa
Silva e Menezes (2001) classificam as pesquisas quanto à natureza,

forma de abordagem do problema, objetivo e procedimento técnico.
Quanto à natureza pesquisa realizada se enquadra como aplicada, pois,
objetiva responder um problema específico. Quanto à forma de abordagem do
problema é considerada uma pesquisa quali-quanti, pois se buscou conhecer a
percepção dos respondentes em relação às afirmativas sobre o tema examinado
e de uma forma estática. Quanto ao objetivo a pesquisa é considerada uma
pesquisa descritiva, uma vez que se fez uma análise descritiva dos dados
obtidos junto aos respondentes; e quanto ao procedimento técnico a pesquisa
realizada se classifica como uma pesquisa de campo, onde houve a
interrogação direta das pessoas cujos comportamentos se desejavam
conhecerem.
3.2

População e amostra
A população do estudo compreende todos os alunos matriculados na

Faculdade São Francisco de Assis, cursando oitavo semestre. A amostra é
composta por 15 alunos que responderam o questionário aplicado no mês de
maio de 2018.
3.3

Coleta tratamento e análise da pesquisa
Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado. O

questionário é um instrumento de coleta de dado constituído por uma série ordenada
de perguntas pré-elaboradas, sistemática e sequencialmente dispostas sem itens
que constituem o tema da pesquisa.
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O questionário utilizado foi dividido em três partes. Uma destinada em
Conhecer a percepção do aluno da administração perante a importância da
contabilidade na formação acadêmica, na segunda compreender a percepção do
aluno da administração na importância das ferramentas contábeis na gestão de uma
organização na terceira entender como este aluno está sendo formado com os
conhecimentos específicos da contabilidade.Com escala Likert de 5 pontos, sendo
desde: Muito Importante, (1)Importante(2), Importância Relativa (3), Pouco
Importante (4) e sem importância (5).
Os posicionamentos dos respondentes foram somados para composição de
porcentagem com isso elaborando-se gráficos, que foi objeto de análise descritiva.
4

PESQUISA APLICADA
Nesse capítulo são apresentados e analisados os dados obtidos na pesquisa

de campo.
4.1

Análise da pesquisa
Diante da formação profissional de administração, como considera as

disciplinas de contabilidade no currículo.
Tabela 01. Percepção Contábil
6%
muito importante

27%

importante

67%

importancia relativa
pouco importante
sem importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
Um percentual significativo de 67% respondentes acredita que é muito
importante as cadeiras de contabilidade na grade curricular da Administração.
Conforme MARION (1998) A contabilidade é uma das áreas que
proporcionam o processo decisório decorrente das informações apuradas pela
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Contabilidade para que ajudem os Administradores em suas tomadas de decisão.
Um trabalho de Contabilidade, considerada essa como uma ciência de aplicação
que deveria servir como instrumento no processo administrativo das entidades.
Assim ajudando a entender a situação financeira da empresa.
Em relação ao número de disciplinas de contabilidade na tua graduação
entende que elas.

Tabela 02. Disciplina Contábil

13%

São suficientes para
compreensão da área

13%
74%

São insuficientes para
compreensãoda área
São exageradas, não precisa
detantas

Fonte: Dados da pesquisa.
Com 74% os entrevistados concordam que as disciplinas em sua graduação
são suficientes para a compreensão da área de contabilidade.
Segundo SOBRAL (2013) Conhecimento básico de Contabilidade para um
Administrador tem sido de importância, pois mostra medidas para avaliar o
desempenho e a qualidade da administração, pois assume em sua atividade
gerencial junto com habilidades e competências necessárias para o desempenho
dessa atividade de sucesso. Destacando fatores apontados por ser determinantes
para o sucesso ou insucesso dos negócios.
Como você considera o conhecimento contábil na sua formação como
administrador.
Tabela 03. conhecimento Contábil
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2%
14%

Muito Importante

42%

Importante
Importancia Relativa

42%

Pouco Importante
Sem importancia

Fonte: Dados da pesquisa
Observa-se em relação aos entrevistados que 42% consideram que o
conhecimento Contábil em sua formação como administrador é importante.
De acordo com AKTOUF (1996) São os administradores que direcionam,
através de suas decisões e dos meios cada vez mais avançados que dispõem de
demonstrações contábeis que os auxiliam em suas tomadas decisórias. As decisões
que são ligadas a empresa devem ser trabalhadas em conjunto com o setor contábil
que é o departamento que lhe fornece relatórios com a verdadeira situação da
empresa, mostrando o futuro da organização e auxiliando em suas tomadas de
decisão. Sendo de extrema importância que o Administrador tenha um no mínimo
um pouco do conhecimento Contábil.
Como você considera o balanço em relação às análises de resultados de uma
empresa.
Tabela 04. Importância do Balanço Empresarial
13%

Muito importante
Importante

27%

60%

Importancia Relativa
Pouco Importante
Sem Importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
Percebe-se que 60% consideram que o balanço e muito importante na análise
dos resultados da empresa.
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Segundo Dos Santos (2007) O reconhecimento da situação financeira é
através do balanço patrimonial, ajuda o reconhecimento de variações econômicas,
sendo a demonstração financeira da empresa mais completa para uma análise de
uma organização. Onde são apresentados os resultados mostrando se a expectativa
foi de lucro ou prejuízo, ajudando a evidenciar o tratamento distinto que ocorre,
auxiliando na decisão, o método desenvolvido proporciona informações úteis para
empresa mostrando a capacidade física e financeira, mostrando se os planos da
empresa estão sendo alcançados.
Como considera o balanço como instrumento de análise para tomada de
decisão.
Tabela 05. Instrumento de Análise
2%
14%

Muito importante
Importante
Importancia Relativa

84%
Pouco Importante
Sem Importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
Observa-se em relação aos entrevistados que 84% consideram muito
importantes o balanço como instrumento de analise para uma tomada de decisão.
De acordo com SOBRAL (2013) Uma decisão pode ser descrita de uma forma
simplista como entre alternativas ou possibilidades, com o objetivo de resolver um
problema ou aproveitar uma oportunidade, mesmo não sendo um processo muito
fácil, pode ocorrer consequências e impactos, impõe em pratica as soluções para
problemas ou decisões que proporcionem um bom desempenho à organização,
sendo o balanço uma ferramenta que guia a tomada decisão de uma essência do
trabalho do administrador.
Como considera a contabilidade para tomada de decisão.
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Tabela 06. Tomada de Decisão
7%
Muito Importante

20%

Importante

53%
Importancia Relativa

20%

Pouco Importante
Sem Importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
As respostas obtidas de 53% consideram a contabilidade muito importante
para uma tomada de decisão.
AKTOUF (1996) A tomada de decisão é parte essencial do trabalho do
administrador, onde diversas decisões são tomadas em diversos assuntos e
qualidade dela tem impacto muito significativo no desempenho das organizações.
Podendo assumir importâncias estratégias para o futuro, sendo que as erradas são
mais visíveis por causa de seu impacto na vida da organização, mais no mundo dos
negócios está repleto de evidências de boas decisões.
Para AKTOUF (1996) Com o conjunto decisões entre a contabilidade e
administradores em questão ao risco a situação na qual não é possível prever com
clareza os resultados associados a cada alternativa, mas há informação suficiente
para estimar suas probabilidades de ocorrências.
Como você considera a leitura e interpretação dos números para um
administrador.
Tabela 07. Leitura e Interpretação
7%

7%
Muito Importante
Importante

26%

60%

Importancia Relativa
Pouco Importante
Sem Importancia
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Fonte: Dados da pesquisa.
Um percentual significativo de 60% respondentes considera muito importante
a interpretação dos números para um administrador.
Para SOBRAL (2013) A interpretação ajuda na tomada de decisões, pois
ajudam no analise de índices financeiros, controle patrimonial, possibilitando o
conhecimento às condições da organização. Guiando outros departamentos em
seus controles e apoiando as tomadas de decisão, garantindo o funcionamento
normal da organização, interagindo com departamentos garantindo um retorno
esperado, guiando em novas formas de recursos e determinação da melhor
composição da estrutura.
Como considera a presença do representante contábil na organização.
Tabela 08. Representante Contábil
14%
Muito Importante
Importante

33%

53%
Importancia Relativa
Pouco Importante
Sem Importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
Os resultados apresentados no Gráfico 8 mostra que 53% considera a
presença do representante contábil na organização.
Conforme SOBRAL (2013) Todos os departamentos têm a necessidade de
interagir com suas tarefas, mais cabe ao administrador gerencias as decisões
necessárias para o desenvolvimento empresarial. O departamento Contábil tem sua
orientação fundamental, pois controla todo patrimônio e encargos da empresa,
ajudando no processo de avaliações e seleção de melhores ofertas e recursos e na
determinação da estrutura financeira, ajudando na liquidez e o equilíbrio financeiro.
Como você considera o DRE para a Administração.
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Tabela 09. DRE
7%
7%
Muito Importante

27%
Importante

13%

Importancia Relativa
Pouco Importante

46%
Sem Importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
As respostas obtidas de 46% consideram importante o DRE para a
Administração.
Segundo SCHMIDT (2006) A demonstração do resultado do exercício
destina-se a evidenciar a formação do resultado do exercício, mediante confronto de
receitas, custos e despesas incorridos no exercício, deve ser na posição vertical,
discriminando componentes em ordem alfabética. Apresenta receitas e os ganhos
do período, despesas e encargos e perdas pagos ou incorridos, correspondentes a
esses ganhos e receitas.
Como você considera as demonstrações contábeis para a Administração.
Tabela 10. Demonstrações Contábeis

Muito Importante

20%

Importante

53%

Importancia Relativa

27%

Pouco Importante
Sem Importancia

Fonte: Dados da pesquisa.
Percebe-se

que

53%

consideram

que

demonstrações contábeis para a Administração.

são

muito

importantes

as
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SCHMIDT (2006) E a técnica que objetiva verificar a situação econômicofinanceira de determinada entidade, por intermédio das demonstrações contábeis,
sendo uma maneira de extrair relações úteis a partir delas. Averiguar a situação
financeira das entidades através da análise de suas demonstrações contábeis, nela
existem indicadores que lhe permitam conhecer o desempenho da empresa em
determinado período (exercício social), considerando as atividades operacionais
desenvolvidas pela empresa, identificando as principais decisões de caráter
estratégico sua estrutura de capitais.
Diante das demonstrações contábeis é possível realizar o planejamento da
organização e as tomadas de decisão.
Tabela 11. Demonstrações Contábeis / Planejamento/ Decisões
7%

Concordo Totalmente

46%
47%

Concordo
Nem Concordo/Nem Discordo
Discordo
Discordo Totalmente

Fonte: Dados da pesquisa.
Observa-se em relação aos entrevistados que 47% concordam que diante das
demonstrações contábeis é possível realizar o planejamento da organização e as
tomadas de decisão.
Conforme AKTOUF (1996) E um grande retrato global da eficiência do
negócio de uma perspectiva econômica, ajudando nas etapas o processo de análise,
estabelecimento dos instrumentos de mensuração do processo a ser analisada,
comparação das mediações efetuadas com padrões estabelecidos, elaboração de
um diagnóstico e do elenco de conclusões e na tomada de decisão. Com isso temos
os melhores indicadores, construção de parâmetros definido e elaboração de um
diagnóstico e do elenco de conclusões com padrões definidos.
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Me considero capaz de analisar a organização através de relatórios e
demonstrativos da situação patrimonial.
Tabela12. Demonstrativos Contábeis
7%
20%
27%

Concordo Totalmente
Concordo
Nem Concordo/Nem Discordo

46%
Discordo
Discordo Totalmente

Fonte: Dados da pesquisa.
Com 46% dos entrevistados, se consideram capaz de analisar a organização
através de relatórios e demonstrativos da situação patrimonial.
SOBRAL (2013) A tomada de decisão é uma escolha entre as alternativas, e
constituído por etapas desde a identificação e o diagnóstico da situação, que requer
uma avaliação das alternativas presentes, que permitam resolver os problemas ou
aproveitar as oportunidades para avaliar a solução eficaz para responder a melhor
situação. Em um conjunto de analises as organizações buscam sempre os melhores
resultados, avaliando as demonstrações apresentadas para definir os próximos
passos a serem tomadas.
Posso tomar decisões importantes através de um DRE.

Tabela 13. Decisões com DRE

7%

Concordo Totalmente
Concordo

33%
60%

Nem Concordo/Nem Discordo
Discordo
Discordo Totalmente

Fonte: Dados da pesquisa.
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As respostas obtidas de 60% Discordam totalmente da possibilidade de tomar
decisões importantes através de um DRE.
Conforme DA SILVA (2006) A análise financeira das entidades é uma tarefa
complexa e de fundamental importância em sociedade moderna, já que analise é um
processo de averiguação e de reflexão com determinado fim, então para se proceder
á analise, é necessário decompor o todo em partes menores, examinando com
minúcia cada uma das partes em busca de explicações ou do entendimento do todo.
Meu conhecimento é suficiente para fornecer um balanço ao sócio/dono da
empresa, na ausência do contador.

Tabela 14. Conhecimento Contábil

Concordo Totalmente

27%

27%
Concordo
Nem Concordo/Nem Discordo

13%
33%

Discordo
Discordo Totalmente

Fonte: Dados da pesquisa.
Um percentual significativo de 33% dos respondentes acredita que seu
conhecimento é suficiente para fornecer um balanço ao sócio/dono da empresa, na
ausência do contador.
Nas palavras de SOBRAL (2013) Os Administradores desempenham uma
variedade de papeis para alcançar objetivos organizacionais, possuindo autoridade
formal pelo cargo que ocupam, criando uma responsabilidade que eles utilizam para
tomar decisões necessárias papeis interpessoais, informacionais e decisórios,
usando assim ferramentas procedimentos e técnicas de conhecimento, usando de
suas habilidades sente confiantes perante suas obrigações.
5

CONCLUSÃO
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Este trabalho mostrou como a contabilidade contribui com o empresário na
gestão da sua empresa, a aplicação correta das informações contábeis na tomada
de decisão.
Percebemos que parte dos Administradores nos dias de hoje reconhece e
entende que o conhecimento do aluno da administração perante a importância da
contabilidade na formação acadêmica, é de grande importância, pois deve possuir
uma ampla visão e conhecer todas as operações que existam na empresa.
Percebemos que na atualidade de hoje a Contabilidade trabalha junto com a
administração, pois possui uma grande importância no cenário empresarial, pois
fornece informações financeiras e econômicas, que são fundamentais aos
Administradores, que podem interpretar tomar suas decisões.
Por isso é de grande importância o Administrador ter um conhecimento e
compreender as principais contas contábeis para que sua análise tenha
fundamentação e objetivo.
Diante deste estudo pode-se observar que as respostas de alguns alunos,
que consideram de pouca importância algumas cadeiras de contabilidade no curso
de Administração tem esta incidência devido ao grau de dificuldade que estas
cadeiras oferecem ao aluno de administração, esquecendo que o seu conhecimento
terá alto grau de importância no seu futuro de administrador.
Sendo assim concluo que a Contabilidade e de extrema importância para os
Administradores, pois são através dos relatórios contábeis, e das demonstrações
dos resultados que as decisões devem ser tomadas.
Para os Administradores obter conhecimento ou domínio das demonstrações
contábeis, faz com que se tenha uma garantia maior quando for analisar as
necessidades, vantagens e desvantagens de cada alternativa e desta forma tomar a
melhor decisão para a empresa.
Por fim, entendo que a tomada de decisão através de relatórios contábeis,
torna a empresa mais sólida e competitiva.
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APÊNDICE A– Questionário Aplicado
Este é um instrumento de pesquisa sobre a Importância da Contabilidade na
formação do Administrador cujos dados serão utilizados unicamente para fins
acadêmicos. Solicitamos, por gentileza, que respondão dados de identificação
marcando um X e o seu posicionamento em relação às afirmativas apresentadas a
seguir.
DADOSDE IDENTIFICAÇÃO:
Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )
Qual curso você faz: ( ) Administração ( )Contábeis
Qual semestre você está cursando?( )1° ao 3° ( ) 4° ao 6° ( )7° ao 9°
Assinale o seu posicionamento em relação às afirmativas a seguir,
considerando os níveis de 1 a 5, sendo:
1
Muito importante

2
Importante

3

4

Importância

Pouco

relativa

importância

AFIRMATIVAS

1.Diante da formação profissional de administração, como considera
as disciplinas de contabilidade no currículo.
2. Em relação ao número de disciplinas de contabilidade na tua
graduação entende que elas:
3. Marketing aponta quais os segmentos que a empresa é capaz de
servir melhor e que projeta e promove os produtos e serviços adequados.
4. Como você considera o conhecimento contábil na sua formação
como administrador.
5. Como você considera o balanço em relação as análises de
resultados de uma empresa.

5
Sem importância
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6. Como considera o balanço como instrumento de análise para
tomada de decisão.
7 Como considera a contabilidade para tomada de decisão.
8.Como você considera a leitura e interpretação dos números para
um administrador.
9. Como considera a presença do representante contábil na
organização.
10 Como você considera o DRE para a Administração.
11.Como você considera as demonstrações contábeis para a
Administração.
12 Diante das demonstrações contábeis é possível realizar o
planejamento da organização e as tomadas de decisão.
13.Me considero capaz de analisar a organização através de relatórios
e demonstrativos da situação patrimonial.
14. Posso tomar decisões importantes através de um DRE.
15. Meu conhecimento é suficiente para fornecer um balanço ao
sócio/dona da empresa, na ausência do contador.

