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A Importância das Informações
Contábeis no Processo Decisório das

Empresas

Dorival Izidoro Angelo1

Resumo
A Contabilidade, desde o início da civilização, tem sido utilizada para fornecer informações a respei-

to do patrimônio das pessoas. No início dos tempos, só havia um usuário dessas informações: o próprio
detentor desse patrimônio, que as elaborava ele mesmo. Ele se contentava com uma informação apenas
quantitativa de seus bens. Posteriormente, em paralelo à evolução dos povos, foram surgindo outros tipos
de usuários, como os fornecedores, os credores, o Estado e, mais recentemente, os acionistas, etc, cada
um com interesses próprios a respeito das informações contábeis. Porém, com o passar do tempo, perce-
beu-se que a Contabilidade, além de oferecer aos usuários informações que relatam fatos econômicos e
financeiros ocorridos concernentes ao negócio da empresa, é um instrumento essencial de auxílio aos
usuários, tanto internos quanto externos, para análise da evolução dos seus negócios, possibilitando alter-
nativas de tomada de decisão para o futuro. Atualmente, observa-se uma diversificação de usuários, com
interesses diferentes, muitas vezes até antagônicos. Nesse contexto, distinguem-se dois atores nas relações
contratuais: de um lado, o principal, o sujeito ativo da relação e, de outro, o agente, sujeito passivo, que
atuará em favor do principal, sob algum tipo de remuneração. Nessa relação principal–agente, devido a
divergência de interesses entre as partes, é fundamental a informação contábil para o tomador de decisão,
no processo decisório da empresa, principalmente quando essa informação possui os atributos necessári-
os ao interesse do usuário: compreensibilidade, relevância, confiabilidade, comparabilidade, etc.

Palavras-chave: informação contábil, assimetria informacional, teoria da agência.

Introdução
A Contabilidade – tão antiga quanto a origem do homem – sempre existiu com a finalidade de

prestar informações. O homem sempre teve a preocupação com sua riqueza, desde a antiguidade até os
dias de hoje. O primeiro livro da Bíblia, o do Gênesis, relata passagens que sugerem a Contabilidade,
ainda que muito rudimentar, com a contagem da riqueza (rebanho de ovelhas e cabras) entre Jacó e seu
sogro Labão (Gênesis 30, p. 44). Tem-se, também, o registro de inventário de bens de Jó: ovelhas, came-
los, bois e jumentos (Jó 1:3, p. 640). Para mensuração da riqueza era necessário um controle quantitativo
(informação de quantidade), por mais incipiente que fosse.

Desde então, várias mudanças significativas ocorreram no campo da Contabilidade. No entanto, só a
partir do advento da revolução industrial, no Século XIX, é que começaram a surgir especialistas em
Contabilidade e, posteriormente, por imposição legal, houve a exigência de que toda empresa tenha um
profissional técnico responsável pela Contabilidade. A legislação brasileira, desde o código Comercial de
1850 (art. 10) até o Código Civil de 2002, coloca a Contabilidade obrigatória para todas as empresas e,
conseqüentemente, a necessidade de um profissional habilitado como responsável pela escrituração con-
tábil. Com isso, a Contabilidade passou a funcionar, de fato, como um instrumento gerador de informa-
ções para que os gestores das empresas possam tomar decisões.
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Este artigo tem por objetivo propor uma refle-
xão sobre a importância das informações contábeis
e a sua influência no poder decisório das organiza-
ções, principalmente no que tange aos aspectos re-
lativos à Teoria da Agência (Agency Teory) e à assi-
metria informacional.

A Contabilidade, sendo antiga e obrigatória, es-
taria atenta às atuais demandas organizacionais, pro-
vendo de informações adequadas respondendo às
novas demandas dos diversos tipos de usuários, cu-
jos interesses se modificam de acordo com o mo-
mento econômico vivido pela sociedade? Ou esta-
ria gerando apenas dados como produto?

Vários estudos, pesquisas e trabalhos estão con-
templados na literatura contábil a respeito da utili-
dade das informações contábeis e sobre quem seri-
am os usuários interessados no conhecimento des-
sa informação.

Nesse sentido, Iudícibus (2004, p. 22) trata os
objetivos da Contabilidade sob duas abordagens dis-
tintas:

[...] ou consideramos que o objetivo da Conta-
bilidade é fornecer aos usuários, independente-
mente de sua natureza, um conjunto básico de
informações que, presumivelmente, deveria
atender igualmente bem a todos os tipos de usu-
ários, ou a contabilidade deveria ser capaz e
responsável pela apresentação de cadastros de
informações diferenciados, para cada tipo de
usuário. Freqüentemente, a segunda alternati-
va tem sido citada pelos autores como a corre-
ta; todavia, ou porque a natureza do modelo
decisório  de cada tipo de usuário não foi ainda
inteiramente revelada, ou por não ser do conhe-
cimento dos contadores, o fato é que raramen-
te se tem visto um desenvolvimento coerente e
completo de quais seriam os vários conjuntos
completos de informações a serem fornecidos
para cada tipo de usuário.

Por outro lado, Oliveira; Müller e Nakamura
(2000, p. 3), ao abordar a utilização das informa-
ções geradas pelo sistema de informações contábeis
como subsídio aos processos administrativos nas
pequenas empresas, vão mais além, afirmando que

[...] muitos consideram a Ciência Contábil como
mero instrumento de informação, quando na
verdade todas as áreas do conhecimento geram
informações. A Contabilidade, além de gerar in-
formações, permite explicar os fenômenos pa-
trimoniais, construir modelos de prosperidade,
efetuar análises, controlar, e também serve para
prever e projetar exercícios seguintes, entre tan-
tas outras funções.

Depreende-se, portanto, que, se as informações
fornecidas pelo sistema contábil não ajudarem a
contribuir para uma boa tomada de decisão pelos
usuários, serão meros dados sem qualquer signifi-
cado.

1 - Metodologia de Pesquisa
Neste trabalho será utilizada, por intermédio

da metodologia positiva, uma revisão de literatura
sobre o assunto, a partir da hipótese de que a Con-
tabilidade estaria provendo os diversos usuários de
informações adequadas, propiciando a quebra da
assimetria informacional e reduzindo os conflitos
de agência, visando subsidiar à tomada de decisões.

Inicialmente serão destacados os aspectos teó-
ricos dos assuntos abordados neste trabalho por
meio do conceito de informação, de sistema, de sis-
tema de informações, de assimetria informacional
e da teoria da agência.

Serão abordados os principais requisitos neces-
sários para uma boa informação contábil e os bene-
fícios que poderão proporcionar aos usuários e à
sua conveniente tomada de decisão.

Por fim, serão expostas as conclusões deste ar-
tigo com a aceitação ou rejeição da hipótese, com
base nos argumentos descritos no transcorrer da
pesquisa.

2 - Aspectos Conceituais

2.1 - Informação
Segundo o Dicionário eletrônico Aurélio, In-

formação é comunicação ou notícia trazida ao co-
nhecimento de uma pessoa ou do público. Tecnica-
mente, esse conceito tem sofrido várias alterações.
A mais significativa é a de que a informação passa
de “matéria-prima” ou “produto” para “mercadoria”,
produzindo, com isso, várias relações de poder en-
tre as empresas.

Observa-se que a informação é composta de
estruturas simbolicamente significantes com a com-
petência e a intenção de gerar conhecimento no in-
divíduo, em seu grupo e na sociedade. Portanto pode
ser entendida como um instrumento modificador da
consciência do homem e de seu grupo social.

Hendriksen e Van Breda (apud NAKAGA-
WA, 1993, p. 59) faz distinção entre dados e
informação:

A Contabilidade faz uma distinção geral relevante
entre dados e informação. Os dados podem ser
definidos como mensurações ou descrições de
objetos ou eventos. Se estes dados já são conhe-
cidos ou não interessam à pessoa a quem são
comunicados, não podem ser definidos como
informação. A informação pode ser definida
como um dado (ou conjunto de dados) que pro-
voca o efeito surpresa na pessoa que a recebe.
Além disso, ela deve reduzir a incerteza, comu-
nicar uma mensagem, ter um valor superior ao
seu custo e ser capaz, potencialmente, de evo-
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car uma resposta do tomador de decisão.

Infere-se, portanto, que dados e informações
são coisas distintas. Dados são simples registros
de fatos, que podem ser transformados em infor-
mação, se trabalhados adequadamente. Assim,
dados são considerados a matéria-prima da in-
formação.

Drucker (apud DAVENPORT, 1998) concei-
tua informação como sendo: “Dados dotados de
relevância e propósito”. Por conseguinte, quan-
do o gestor se depara em um processo de deci-
são, ele confronta um conjunto de dados que,
contextualizando-os, conduzem-no à solução do
impasse.

De outra parte, Davenport (1998) afirma que
“o conhecimento é a informação mais valiosa. É
valiosa mais precisamente porque alguém deu à
informação um contexto, um significado, uma in-
terpretação [...]”. Conseqüentemente, é como se a
informação dependesse de cada indivíduo para se
tornar conhecimento, variando de acordo com sua
percepção, codificação e interpretação, sofrendo
a influência de suas características e valores pes-
soais.

Diante disso, conduzindo essas considera-
ções acerca do conceito de informação ao cam-
po da Contabilidade, faz-se oportuno mencionar
a conclusão de Iudícibus (2004, p. 25), a respei-
to da informação contábil:

O objetivo básico da Contabilidade, portanto,
pode ser resumido no fornecimento de informa-
ções econômicas para os vários usuários, de
forma que propiciem decisões racionais. Não
conhecemos suficientemente, ainda, os detalhes
de cada modelo decisório de cada usuário. En-
quanto isso não for conseguido, não poderemos
atender igualmente bem, em todo e qualquer
tempo, a todos os usuários. A alternativa é for-
mar um arquivo-base de informação contábil
capaz de fornecer saídas, periodicamente, de
utilidade para as metas de maior número possí-
vel de usuários.

2.2 - O Sistema de Informações
Segundo o Dicionário eletrônico Aurélio, “sis-

tema é um conjunto de elementos, materiais ou ide-
ais, entre os quais se possa encontrar ou definir al-
guma relação”, ou “um conjunto particular de ins-
trumentos e convenções adotados com o fim de dar
uma informação”.

Gil (1999, p. 13) conceitua sistema como
“uma entidade composta de dois ou mais compo-
nentes ou subsistemas que interagem para atingir
um objetivo comum; sob esse aspecto, o termo
aplica-se a uma comunidade, a uma família, a uma
empresa”.

Prossegue Gil afirmando que “Um sistema de
informações tem de trabalhar dados para produ-

zir informações. Logo: dado é a matéria-prima que
o sistema de informações vai trabalhar e informa-
ção é o produto final do sistema de informações,
e deve ser apresentada em forma e conteúdo ade-
quado ao usuário”.

Ao abordar a qualidade de um sistema de in-
formações, Martins (1998, p. 28) afirma que

O sucesso de um sistema de informações de-
pende do pessoal que o alimenta e o faz funcio-
nar. O sistema representa um conduto que re-
colhe dados em diversos pontos, processa-os e
emite, com base neles, relatórios na outra ex-
tremidade. Esses relatórios não podem ser, em
hipótese alguma, de melhor qualidade do que
a qualidade dos dados recebidos no início do
processamento. Podem é ser pior, se seu manu-
seio não for absolutamente correto. Mas todos
os dados iniciais quase sempre dependem de
pessoas, e, se estas falharem ou não colabora-
rem, todo o sistema acabará por falir.

Naturalmente, o valor atribuído a um sistema
de informações está ligado à capacidade de modifi-
car o estado de conhecimento do usuário; à relação
custo versus benefício que poderá proporcionar e à
redução da incerteza para a tomada de decisão.

Braga (1999, p.24), ao interpretar as afirmações
de Loureiro Gil, resume o conceito de sistema de
informações contábeis como:

[...] o conjunto de recursos humanos e de capi-
tal dentro da organização, o qual é responsável
pela preparação de informações financeiras e,
também, das informações obtidas da coleta e
processamento de dados das transações. Essa
informação é, então, tornada disponível para
uso de todos os níveis gerenciais, no planeja-
mento e controle das atividades da organização.

2.3 - Usuários das Informações
Contábeis

Antigamente, no início da civilização, o usuá-
rio das informações contábeis era essencialmente o
proprietário do patrimônio, que as utilizava somen-
te para ter o conhecimento do quantitativo de seu
patrimônio. Posteriormente, com o aparecimento do
mercantilismo, surgiram outros usuários como os
fornecedores de créditos, bens e serviços, e os ban-
queiros que buscavam, nas informações contábeis,
uma forma de garantia por meio do controle e da
evolução do patrimônio que financiavam, o retor-
no de seus recursos empregados às entidades.

Posteriormente, surgiu o Estado, que buscou nas
informações contábeis a fonte para lançamento de
tributos, sendo em vários países considerado até hoje
como o principal usuário, dada a elevada carga tri-
butária imposta a seus contribuintes.

Mais recentemente, com o aparecimento das so-
ciedades por ações e a formação de conglomerados
empresariais, surgiu a figura do investidor, conside-
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rado em alguns paises como o mais importante usu-
ário, devido a grande expressão do mercado de capi-
tais.

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio
da resolução nº 774/94 (2000, p. 34), classificou os
usuários das informações contábeis em duas cate-
gorias: o interno e o externo.

Como usuários internos incluem-se os adminis-
tradores de todos os níveis, que freqüentemente se
valem de informações mais aprofundadas acerca da
entidade, para subsidiar a tomada de decisão sobre
o rumo a ser seguido com vistas ao desenvolvimen-
to da organização. Já os usuários externos concen-
tram suas atenções de forma geral, em aspectos mais
genéricos, expressos nas demonstrações contábeis.

Iudícibus at al (2003, p. 48) conceitua usuário
como sendo “toda pessoa física ou jurídica que te-
nha interesse na avaliação da situação e do progresso
de determinada entidade, seja tal entidade empre-
sa, ente de finalidades não lucrativas, ou mesmo
patrimônio familiar”.

Iudícibus (2004, p. 23), para melhor entendi-
mento, apresentou um quadro, considerado por ele
não exaustivo, contendo os principais usuários das
informações contábeis com a natureza básica das
informações mais requisitadas:

uma equipe de indivíduos cujos membros agem tão
somente no seu próprio interesse, mas sabendo que
seus destinos dependem em grande extensão da so-
brevivência da equipe na competição com outras
equipes”.

O estudo que aborda os relacionamentos (rela-
ções contratuais) e as interações entre esses indiví-
duos num ambiente empresarial é tido como Teoria
da Agência (Hendriksen e Van Breda, 1999, p. 139).

Essas relações contratuais são compostas de dois
tipos de atores. De um lado, o principal, o sujeito
ativo da relação, e de outro o agente, sujeito passi-
vo, que agirá em favor do principal e, por isso, re-
ceberá uma recompensa. Nesse entendimento pode-
se exemplificar como ator principal (sujeito ativo) o
proprietário (ou os acionistas) da empresa e como
ator agente (sujeito passivo) o administrador. Ape-
sar do fim comum especificado no contrato, que
pode ser formal (explícito) ou informal (implícito),
existe o interesse de cada parte de procurar a maxi-
mização dos interesses individuais.

Monsma (2000, p. 83-114) afirma que:

A teoria da agência focaliza os problemas gera-
dos pelo fato de que o agente tem de fazer algo
pelo principal, mas não tem os mesmos interes-
ses. Ao mesmo tempo, o principal nunca tem
informação completa sobre as atividades do
agente, e muitas vezes nem sabe fazer as tare-
fas do agente. Essa abordagem tenta descobrir
que arranjos contratuais e institucionais podem
melhor alinhar ou compatibilizar os interesses
do agente com os interesses do principal. O ide-
al, para o principal, é um sistema de incentivos
em que o agente só pode ganhar mais por meio
de esforços que aumentam os benefícios do prin-
cipal (Stinchcombe, 1986, pp. 139-140).

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 139) asse-
gura que “A informação é uma das maneiras de
reduzir a incerteza, dando aos contadores papel
importante na divisão de riscos entre administra-
dores e proprietários”.

2.5 - A Assimetria Informacional

Sendo um dos objetivos da Contabilidade o de
transformar dados em informações contábeis e re-
passá-las aos usuários internos e externos, a Ciên-
cia Contábil está estreitamente relacionada com o
processo de agenciamento entre as relações huma-
nas nas organizações. Com a existência de usuários
de interesses diferentes (muitas vezes até contradi-
tórios), a informação contábil será tão mais válida
quanto mais livre de vieses ela for, para apuração
dos resultados esperados e exigidos.

Por ser uma ciência social, a Contabilidade so-
fre influências do meio em que opera e deve ser
adaptada ao contexto das mudanças sociais,
políticas e econômicas, sem prejudicar seu pro-
pósito que é o de atender bem a todos os vários

Fonte: IUDÍCIBUS (2004, p. 23)

Usuários da Informação
Contábil

Acionista minoritário

Acionista majoritário ou
com grande participação

Acionista Preferencial

Emprestadores em geral

Entidades Governamentais

Empregados em geral,
como assalariados

Média e alta administração

Meta que desejaria Maximizar ou
Tipo de Informação mais

importante

fluxo regular de dividendos

fluxo de dividendos, valor de
mercado da ação, lucro por ação

fluxo de dividendos mínimos ou
fixo

geração de fluxos de caixa futuros
suficientes para receber de volta o
capital mais os juros, com
segurança

valor adicionado, produtividade,
lucro tributável

fluxo de caixa futuro capaz de
assegurar bons aumentos ou
manutenção dos salários, com
segurança; liquidez

retorno sobre o ativo, retorno
sobre o patrimônio líquido;
situação de liquidez e
endividamento confortáveis

2.4 - A Teoria da Agência
Esta teoria começou na dicotomia dos interes-

ses e das curvas de utilidade dos proprietários e dos
gerentes profissionais. Williamson, Alchian e Woo-
dward, (apud Brisola, 2000) “definem a empresa
como sendo um nexo de contratos que restringem
o comportamento e as relações entre os seus com-
ponentes e os ativos físicos que a compõem”.

Para Fama (apud Brisola, 2000), “uma firma é
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usuários da informação contábil (COCHRANE,
2000).

A assimetria informacional ocorre quando uma
das partes de uma transação possui mais informa-
ção que a outra. Hendriksen e Van Breda (1999, p.
139) dizem que esse aspecto da Teoria da Agência
se apresenta como o mais recente trabalho da área
e tem-se concentrado nos problemas causados pela
informação incompleta. Como exemplo, tais auto-
res citam o fato de o principal (no caso, o proprietá-
rio) ser incapaz de observar todas as ações do agen-
te (no caso, o administrador):

Essas ações podem diferir daquelas que o pro-
prietário teria preferido, seja porque o adminis-
trador tem um conjunto diferente de preferên-
cias, seja porque o administrador está delibera-
damente procurando “encostar o corpo”, ou
enganar o proprietário. Isto cria o que é conhe-
cido como problema do risco moral. Uma solu-
ção possível é encontrar uma empresa de audi-
toria para fiscalizar a administração. Outra é dar
incentivos à administração para que suas prefe-
rências fiquem alinhadas às do proprietário.

Outra situação de assimetria informacional co-
locada por Hendriksen e Van Breda é o problema
conhecido como “seleção adversa”, no qual uma
das partes poderá descontar a informação forneci-
da pela outra, mesmo que seja verdadeira. É uma
espécie de desconfiança de uma parte sobre a in-
formação apresentada pela outra parte, ou talvez,
em outras palavras um “ruído de comunicação”
entre as partes.

Segundo Machado (2002, p. 15), “os principais
problemas contratuais decorrentes de assimetria de
informação podem ser agrupados em duas catego-
rias, de acordo com o momento de surgimento do
comportamento oportunista das partes: pré-contra-
tual ou pós-contratual”.

Acrescenta Machado (2002, p. 90) que, em ge-
ral, os problemas gerados pela assimetria de infor-
mação são associados ao comportamento de natu-
reza ética, afetando diretamente as relações entre
os agentes. Se os agentes econômicos tivessem uma
orientação benigna, não oportunista, os custos de
transação não seriam relevantes.

Considerando-se a afirmação de Iudícibus
(2004, p. 22) de que “o objetivo básico dos demons-
trativos financeiros é prover informação útil para a
tomada de decisões econômicas [...]”, depreende-
se que as informações contábeis devem ser apre-
sentadas de tal modo que possa propiciar a quebra
dessa assimetria informacional.

Assim sendo, uma das hipóteses fundamentais
para garantir a quebra da assimetria informacional
no campo da Contabilidade consiste na condição
de que todos usuários possam ter acesso ao mes-
mo conjunto de informações acerca de todas as
variáveis econômicas e financeiras da empresa, não
podendo ocorrer casos em que um ou mais usuári-
os possuam algum tipo de informação que os ou-
tros desconheçam.

3 - A Importância das
Informações Contábeis para

as Decisões Empresariais

3.1 - Requisitos das Informações
Contábeis

Kieso e Weygandt (1998, p. 3) definem Conta-
bilidade com três características essenciais: “Identi-
ficação, mensuração e comunicação de informações
financeiras sobre a entidade para pessoas interessa-
das”, tanto pertencentes ao ambiente interno quan-
to ao ambiente externo à empresa.

O Instituto Americano de Contadores - AICPA
(American Institute of Certified Public Accountants)
em sua publicação de 1973 afirmou que “A função
da Contabilidade [...] tem permanecido inalterada
desde seus primórdios e sua finalidade é prover os
usuários dos demonstrativos financeiros com infor-
mações que o ajudarão a tomar decisões”.

Iudícibus e Marion (1999, p. 41) assevera que
“A tarefa básica do Contabilista é produzir e/ou ge-
renciar informações úteis aos usuários da Contabi-
lidade, para a tomada de decisões”.

Portanto, embora haja mudanças nos tipos de
usuários, e nas formas de informações que desejam,
a função da Contabilidade é fundamental. Os de-
monstrativos gerados pela Contabilidade têm que
prover informações úteis, proveitosas e vantajosas
para a tomada de decisões econômicas nas organi-
zações.

Segundo Warren, Reeve e Fess (2001, p. 2), as
informações contábeis são classificadas em duas áre-
as distintas: informações financeiras e informações
gerenciais. As informações financeiras são relatadas
em demonstrações contábeis úteis para os usuários
externos e a administração (acionistas, credores, ins-
tituições governamentais, administradores e o pú-
blico em geral). As demonstrações contábeis rela-
tam, objetiva e periodicamente os resultados das
operações e o estado ou a situação financeira da
entidade, em conformidade com os princípios fun-
damentais da contabilidade geralmente aceitos.

As informações gerenciais, mais utilizadas pe-
los usuários internos, oferecem medidas objetivas
de operações realizadas e estimativas subjetivas para
decisões posteriores, incluindo dados históricos das
medidas adotadas diariamente e o planejamento das
providências necessárias ao desenvolvimento das es-
tratégias futuras da empresa.

Entretanto, Warren, Reeve e Fess (2001, p. 3)
defendem que “Na medida em que a administração
usa esses demonstrativos contábeis para dirigir ope-
rações atuais e planejar operações futuras, as duas
áreas se sobrepõem”.

Acrescenta Beuren (2000, p. 45-46) que “O De-
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safio maior da informação é o de habilitar os gesto-
res a alcançar os objetivos propostos para a organi-
zação, por meio do uso eficiente dos recursos dis-
poníveis”.

Por fim, Vasconcelos e Viana (2002, p. 21-29)
afirmam que “A eficácia da informação se concreti-
za quando se converte em decisão”. Assim, o nível
da eficácia da informação está precisamente ligado
à capacidade de gestão dos negócios da empresa.

3.2 - Qualidades e Características
das Informações Contábeis
Para que os dados oriundos da Contabilidade

se tornem informações contábeis úteis aos usuári-
os, faz-se necessário o preenchimento de alguns
requisitos fundamentais de qualidade. Hendriksen
e Van Breda (1999, p. 90) dizem que a informação
contábil possui características qualitativas denomi-
nadas “atributos de informações contábeis que ten-
dem a ampliar sua utilidade”, expondo três carac-
terísticas qualitativas básicas: duração, generalida-
de e viabilidade.

A duração está ligada à tempestividade e opor-
tunidade. A informação contábil deve ser divulga-
da em tempo hábil suficiente para que o usuário
possa utilizá-la em sua tomada de decisão. A ge-
neralidade tem a ver com a possibilidade de apli-
cação dos procedimentos contábeis das ações a
serem desenvolvidas por todas as entidades contá-
beis. A viabilidade está relacionada com a capaci-
dade de aplicação e a possibilidade de comprova-
ção objetivamente.

A Resolução nº 785/95 do Conselho Federal
de Contabilidade (2000, p. 103), cita os atributos
que devem necessariamente existir na informação
contábil para facilitar a concretização dos propó-
sitos do usuário: confiabilidade, tempestividade,
compreensibilidade e comparabilidade. Enfatiza,
também, que a informação contábil

deve ser, em geral e antes de tudo, veraz e eqüi-
tativa, de forma a satisfazer as necessidades co-
muns a um grande número de diferentes usuá-
rios, não podendo privilegiar deliberadamente
a nenhum deles, considerando o fato de que
os interesses destes nem sempre são coinciden-
tes.

Por outro lado, Hendriksen e Van Breda (1999,
p. 96), além de hierarquizar as qualidades da in-
formação contábil, detalha essas qualidades com
subdivisões. O custo/benefício é a qualidade mais
objetiva e o fator fundamental com referência ao
reconhecimento contábil de uma transação empre-
sarial. Se o custo da informação for maior que os
benefícios que esta proporcionar, não haverá ne-
nhuma razão de ser. Iudícibus e Marion (1999, p.
63) salientam que “A informação contábil, como

todo bem econômico, tem um custo e esse custo
deve ser sempre comparado com os benefícios es-
perados da informação”.

A materialidade, segundo a hierarquia de Hen-
driksen e Van Breda (1999, p. 96), é a qualidade
mais subjetiva porque sua mensuração, ao contrá-
rio do custo/benefício, é algo subjetivo e depende
do julgamento e do bom senso por parte dos con-
tadores. De acordo com o IBRACON (1992, p. 50),
“O contador deverá, sempre, avaliar a influência e
a materialidade da informação evidenciada ou ne-
gada para o usuário, à luz da relação custo/benefí-
cio, levando em conta os aspectos internos do sis-
tema contábil [...]”.

As qualidades específicas a usuários, no qua-
dro hierárquico de Hendriksen e Van Breda, são:
Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade e
Comparabilidade. A Resolução nº 785/95 do Con-
selho Federal de Contabilidade (2000, p. 104) ex-
pressa que

A compreensibilidade concerne à clareza e à
objetividade com que a informação contábil é
divulgada, abrangendo desde elementos de
natureza formal, como organização espacial e
recursos gráficos empregados, até a redação e
técnica de exposição utilizadas.

Complementa Iudícibus e Marion (1999, p. 64)
afirmando que “A informação contábil precisa ser
compreensiva, isto é, completa, e retratar todos os
aspectos contábeis de determinada operação ou
conjunto de operações”.

Assim, uma informação tem relevância quan-
do tem o poder de influência nas decisões dos usu-
ários, auxiliando-os a avaliar eventos passados e
presentes, possibilitando as correções para o futu-
ro.

A confiabilidade é o atributo da informação
contábil que consiste na necessidade de o usuário
acreditar naquilo que está tomando conhecimen-
to. O FASB – Financial Accounting Standards
Board, apud Hendriksen e Van Breda (1999, p. 99),
define a confiabilidade como “a qualidade da in-
formação que garante que a informação seja razo-
avelmente livre de erro e viés e represente fielmente
o que visa representar”.

Já a Resolução nº 785/95 do Conselho Fede-
ral de Contabilidade (2000, p. 103) destaca que
“A confiabilidade da informação fundamenta-se na
veracidade, completeza e pertinência de seu con-
teúdo”.

Quanto à comparabilidade, Iudícibus e Mari-
on (1999, p. 66) atribuem dois aspectos: um é a
capacidade de a informação contábil  propiciar a
comparação das demonstrações da empresa ao lon-
go dos anos; o outro aspecto é a possibilidade de
compará-las com outras empresas do mesmo se-
tor.

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 101-102),
ao afirmar que a uniformidade é essencial para que
as demonstrações contábeis sejam passíveis de
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comparação, argumentam, também, que

O objetivo básico de comparabilidade deve ser
o de facilitar predições e decisões financeiras
por credores, investidores e outros indivíduos.
Pode ser definido como sendo a qualidade de
possuir características suficientemente pareci-
das para tornar as comparações apropriadas.

Observa-se, portanto, que a informação con-
tábil é um instrumento importante para a tomada
de decisões por seus usuários, desde que conte-
nha os atributos descritos acima. É um recurso in-
dispensável para a empresa, para auxiliar os admi-
nistradores na definição de seus objetivos. Propor-
ciona, também, o estabelecimento das políticas e
estratégias do negócio, bem como as alternativas
de direção a ser tomadas pelos usuários, tanto in-
ternos quanto externos, visando o resultado favo-
rável do empreendimento ou do investimento, con-
forme o caso.

3.3 - A Figura do Contador nas
Informações Contábeis

Ao tratar da questão da utilização da informa-
ção contábil pelos usuários, para fins de gestão de
empresas, Marion (1993, p. 30) afirma que “A fun-
ção básica do Contador é produzir informações úteis
aos usuários da Contabilidade para a tomada de de-
cisões”.

Segundo Iudícibus (2004, p. 129), “[...] a evi-
denciação é um compromisso inalienável da Con-
tabilidade com seus usuários e com os próprios ob-
jetivos”. Mesmo que a forma de evidenciação seja
diversificada, sua essência tem que estar de modo
alinhado a todos os níveis. Prossegue Iudícibus, di-
zendo que

É importante que a profissão exerça um esforço
profundo de pesquisa na delimitação da quan-
tidade e da qualidade de informação adicional
que deva ser apresentada. Deveria haver uni-
formização a esse respeito, pelo menos no que
se refere a grandes setores de entidades.

Por outro lado, Lima (1998), ao discorrer sobre
a visão gerencial dos custos logísticos, assegura que

A má qualidade da informação de custos pode
trazer uma série de distorções no processo de
tomada de decisão. Usualmente, são utilizadas
informações da contabilidade da empresa para
fins gerenciais. No entanto, o fato destas esta-
rem direcionadas a um objetivo sobretudo fis-
cal e com foco na produção, pode prejudicar,
ou mesmo inviabilizar, algumas análises geren-
ciais.

Percebe-se, por conseguinte, que o Contador
de hoje deve apresentar um perfil profissional com-
pletamente diferente do tradicional “guarda-livros”
do passado. Além de “fechar balanços”, “preencher

formulários de imposto de renda” e “executar audi-
torias e perícias”, o novo contador deve ser um elo
essencial na administração empresarial, em busca
da qualidade, da eficiência e da eficácia.

Atualmente os diversos usuários da informação
contábil estão mais interessados com as informa-
ções sobre o futuro, ou seja, os tomadores de deci-
sões tendem a avaliar o retorno e o risco de suas
aplicações.

Beuren (1998, p. 30) afirma que,

se a contabilidade tem como uma de suas prin-
cipais funções suprir de informações úteis os ges-
tores, cabe a ela gerar informações que dêem o
devido suporte ao processo de tomada de deci-
sões em todos os seus estágios: no reconheci-
mento do problema, na identificação das alter-
nativas possíveis e na escolha da melhor delas.

Assim sendo, pode-se dizer que impende ao
Contador fazer com que a informação contábil re-
presente uma mensagem com a capacidade de pro-
porcionar o conhecimento do usuário, reduzindo
incertezas, propiciando benefícios na consecução
dos seus objetivos. Para tanto, a informação con-
tábil deve ser revestida de objetividade, clareza e
concisão, permitindo ao usuário avaliar a situação
econômica e financeira da organização sobre a qual
tenha algum interesse.

4 - Conclusão
Diante do que foi exposto, percebe-se que a

Contabilidade possui um papel inerente na geração
de informações necessárias à tomada de decisões
nos mais variados modelos de gestão. O uso das
informações contábeis tornou-se indispensável ao
processo de decisões, devido à diversidade de usu-
ários com conhecimentos variados e desiguais que
delas necessitam por interesses próprios de cada um.

Desde o começo da civilização até hoje, o ob-
jetivo da Contabilidade sempre foi prestar informa-
ções úteis aos usuários. Na antiguidade a Contabili-
dade era utilizada apenas para inventariar os bens
dos próprios detentores do patrimônio. A informa-
ção quantitativa era suficiente para o conhecimen-
to e tomada de decisão dos proprietários.

Com o aparecimento e proliferação das organi-
zações regulamentadas, e de maior complexidade,
outros usuários surgiram e as informações contábeis
foram se modificando. Sobreveio, dessa forma, a ne-
cessidade da informação contábil qualitativa, que
pudesse atender a todas as diferentes exigências de
cada usuário, possibilitando avaliar a situação e as
tendências, para a tomada de decisão que melhor
lhe convier.

Assim, cabe à Contabilidade gerar informações
que ofereçam suporte às etapas anteriores ao pro-
cesso de decisão: reconhecimento das discrepânci-
as, identificação das alternativas e escolha da me-
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lhor decisão a ser tomada.
Conclui-se, portanto, que as informações con-

tábeis, ao exercer a função consultiva e preditiva,
são essenciais no processo decisório das empresas.
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