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ABSTRACT

The chaotic situation ofthe most electronic data processing facilities in companies in mid - 90s,

with severa I systems using different technologies brought lot of difficulties for their integration.

The long waiting line in the EDP departments asking for new systems never happened because

analyst and programmers were always fulIy busy with the maintenance ofthe existing systems.

The growing pressure put by users in order to have their needs met began to be crucial for the

companies striving to face the competition. The markets became increasingly globalized.

AlI those factors had 'great influence in the success ofthe most advanced solution in the technology

of information field that is the ERPS.

These systems enable the gathering of integrated applications, and the generation of solutions for

alI functional areas, from Operations to Human Resources.

Since then, a growing number of compan ies have been adopting these systems.

Considering that Management Accountants an Managerial Accounting are in the heart of the

information production for the use by managers and executives they are to be the greatest beneficiaries ofthe

promises embedded in the ERP.

The purpose of this dissertation is to evaluate the likely impact of the ERP systems in the field of

Managerial Accounting and in the role ofthe Management Accountants.
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APRESENTAÇÃO

Em meados da década de noventa, a caótica situação em que se encontrava a maioria

das instalações de processamento de dados das empresas, com sistemas desenvolvidos em

varias tecnologias, dificultava enormemente a sua integração.

Havia enorme fila de espera nos Departamentos de Informática das Empresas para o

desenvolvimento de novos sistemas, desenvolvimentos estes que nunca ocorriam porque

analistas e programadores estavam "atolados" na manutenção dos sistemas antigos.

Havia pressão crescente dos usuários para atendimento de suas solicitações, que

começavam a ser vitais para a sobrevivência das empresas num ambiente competitivo e cada

vez mais globalizado.

Todos esses fatores contnbuíram enormemente para o sucesso da mais avançada

solução da Tecnologia da Informação: os ERPS - Sistemas Integrados de Gestão.

Esses sistemas são um conjunto de aplicações integradas com soluções, para todas as

áreas funcionais da empresa, desde a área de produção, até a área de recursos humanos.Um

número crescente de empresa vem adotando esses sistemas;

Os Contadores Gerenciais e a Contabilidade Gerencial, por estarem no âmago da

produção de informações para a administração, poderão se beneficiar desses sistemas, que

prometem acesso fácil e rápido aos dados operacionais.

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto dos sistemas ERP na Contabilidade

Gerencial e no Papel do Contador Gerencial.

VI
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CAPÍTUi)Ji 1 - O PROBLEMA

1.1 INTRODUÇÃO

KAPLAN e JOHNSON (1991, p. xix), no seu livro Relevance Lost: The Rise and

Fali of Management Accounting, cuja primeira edição é de 1987, afirmam:

o sistema de contabilidade gerencial corporativo é inadequado para o ambiente atual.
Neste ambiente de rápidas mudanças tecnológicas, competição global e doméstica
vigorosa, e enorme expansão da capacidade de processamento da informação, o sistema
de contabilidade gerencial não esta fornecendo informações úteis e em tempo hábil para o
controle de processo, custeio de produtos e para as atividades de avaliação de performance
dos administradores.

Quatorze anos se passaram desde a primeira edição do livro de Kaplan e Johnson.

Nesse período, a velocidade das mudanças no ambiente empresarial se acelerou, motivadas

pelo desenvolvimento ocorrido principalmente em duas áreas:

A primeira, a tecnologia, que reduziu drasticamente os custos de preparação e

disseminação da informação. Isso ocorreu devido ao desenvolvimento da transmissão de

dados, voz eirnagem em alta velocidade, ao desenvolvimento de hardware que processa

grande volume de dados com baixo custo e alta velocidade, e de softwares que tornam

disponíveis estes recursos a pessoas com pouca ou nenhuma experiência anterior na

transmissão, processamento e acesso às informações.

A segunda, a globalização, conseqüência do desenvolvimento de meios mais

rápidos e eficientes de comunicação, bem como de meios mais rápidos de transporte, que

transformaram o mundo em um grande mercado global. Por exemplo, anteriormente à

globalização, no Brasil, as livrarias preocupavam-se apenas com os concorrentes locais.

Após a globalização, passam a enfrentar a concorrência global, como por exemplo, da

Amazon, sediada nos Estados Unidos que, sem nenhuma livraria no Brasil, vende livros via

Internet, a preços e prazos de entrega competitivos em relação ao das livrarias locais.

Essas mudanças provocaram a necessidade de adaptação das empresas a. estes

novos tempos turbulentos. Uma onda de pensamento empresarial foi desenvolvida por
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escritores, tais como Drucker, Porter, Hrurlfner e Handy, acompanhados por uma série de

técnicas desenvolvidas para ajudar as empresas a sobreviverem neste novo tempo. Custeio

ABC, ABM - Activity Based Management, Jl'T - Just in Time , TQM - Total Quality

Management, BPR - Business Process Reengeniring são algumas dessas técnicas.

E a contabilidade gerencial e o contador gerencial, que já em 1987 enfrentavam as

críticas de Johnson e Kaplan, como estão se saindo nestes novos tempos?

Nesse mesmo período de quatorze anos, uma série de modificações ocorreram na

contabilidade gerencial e no papel do contador gerencial.

Em 1999, o lnstitute 01Management Accountants publicou a última edição de uma

pesquisa que mostra as dramáticas transformações que vêm ocorrendo na profissão do

contador gerencial nas corporações americanas.

Sob o título Counting More, Counting Less - Transformation in the Management

Accounting Profession, SIEGEL e .sORENSEN (1996, p. 5), principais pesquisadores nesse

trabalho, resumindo as conclusões do estudo, afirmam:

o papel do contador gerencial é muito diferente em 1999. Um número crescente de
contadores gerenciais despende a maior parte de seu tempo como consultores internos ou
analista de negócios dentro de suas empresas.
O avanço da tecnologia liberou-os dos aspectos mecânicos da contabilidade. Eles gastam
menos tempo preparando relatórios padronizados e mais tempo analisando e interpretando
informações. [..]

Mais adiante, a pesquisa revelou que:

- 57 % dos contadores entrevistados acreditavam que as alterações que estavam ocorrendo
em seu trabalho eram decorrentes de alterações na função financeira da empresa. A
maior mudança no papel da função financeira era que contadores gerenciais estavam
sendo mais envolvidos nas decisões pertinentes aos negócios. (SIEGEL e SORENSEN,
1996 p. 51).

- 86% dos entrevistados acreditavam que a velocidade das mudanças ocorridas na função
financeira nos últimos 5 anos era mais rápida do que a ocorrida nos 5 anos anteriores
(SIEGEL e SORENSEN 1996 p. 54).

finalmente, 73,8% dos respondentes acreditavam que tecnologia/software eram as
principais forças impulsionadoras dessas mudanças. (SIEGEL e SORENSEN, 1996 p.
56).
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A Contabilidade Gerencial, por seu lado, em resposta aos desafios provocados por

esses novos tempos, vem incorporando novas técnicas a seu arsenal como, por exemplo,

ABC - Custeio Baseado em Atividade, Balanced Scorecard, EV A® - Economic Value

Addedetc.

Mas o avanço tecnológico, que reduziu drasticamente os custos de preparação e

disseminação da informação, bem como o surgimento dos sistemas integrados de gestão

empresarial - ERPs, causaram um forte impacto na Contabilidade Gerencial e no Papel do

Contador Gerencial:

• Na Contabilidade Gerencial, em função dos sistemas ERP contemplarem rotinas

prontas para a implantação de técnicas de contabilidade gerencial, tais como do

custeio baseado em atividades, do target cosI, do EV A® - Economic Value

Added, bem como das técnicas tradicionais de controle gerencial, tais como

orçamento empresarial e custeio padrão.

A existência dessas rotinas facilita e impulsiona a implantação desses conceitos

nas empresas e melhora a qualidade da informação contábil, pois esta informação

passa a ser atualizada na medida em que as transações ocorrem.

li No papel do contador gerencial, tendo em vista que o sistema ERP - Enlerprise

Resources Planning dispõe de ferramentas que possibilitam o acesso a

informações contábeis, o .seu processamento e a produção de relatórios de uma

forma extremamente simples.

Essa facilidade pode aliviar o trabalho de preparação de relatórios pelo contador

gerencial, porém, pode também viabilizar a produção desses relatórios pelo próprio usuário

final.

9



1.2 O PROBLEMA DE PESQUISA

A implantação dos sistemas ERP - Enterprise Resources Planning tem crescido de

maneira vertiginosa.

Segundo MARTIN (1998, p. 95), em 1997, cerca de 20.000 companhias em todo

mundo gastaram 10 bilhões de dólares em sistemas ERPs, 40% mais que em 1996.

O notável crescimento das implantações dos sistemas ERP, o impacto potencial da

implantação desses sistemas na contabilidade gerencial e, conseqüentemente, no papel do

Contador Gerencial, faz com que urna série de questões passe a preocupar o dia-a-dia dos

envolvidos com a Contabilidade _Gerencial, entre eles, profissionais de Contabilidade

Gerencial, organizações de classe, escolas que formam contadores e, finalmente, os

profissionais que já estão no mercado.

Entre estas questões, temos:

íí O Contador Gerencial, ou as funções do Contador Gerencial, estão em extinção?

• Quais são as habilidades que o Contador Gerencial deve ter para sobreviver nesse

novo ambiente de negócios?

!li Os 'programas de formação de Contadores Gerenciais, n0S cursos de graduação e

pós-graduação, estão adequados a essa nova realidade?

• Que treinamentos devem ter os profissionais já atuantes no mercado de trabalho

para enfrentar esses desafios?

O primeiro passo para responder essas questões é identificar o que, efetivamente,

ocorreu com a Contabilidade Gerencial e com o Contador Gerencial nas empresas que

implantaram os sistemas ERP ou, em outras palavras, responder às duas seguintes questões:

• Quais foram às mudanças efetivamente ocorridas na Contabilidade Gerencial? e

• Quais foram às mudanças havidas no papel do Contador Gerencial?

10



1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA

A pesquisa tem por objetivos genéricos identificar:

• O impacto da implantação do ERP na Contabilidade Gerencial.

• O impacto da implantação do ERP no papel do Contador Gerencial.

Mais especificamente, a pesquisa buscará coletar:

• Informações sobre a implantação do sistema ERP

Em virtude do elevado custo de implantação dos sistemas ERP, um processo

freqüentemente prolongado e difícil, exigindo modificações das práticas empresarias

consagradas e, por conseqüência, provocando alterações estruturais de monta, não são

poucos os casos de desilusão de que se tem notícia na literatura especializada.

Portanto, o primeiro objetivo da pesquisa é identificar qual o estágio de

implantação do sistema ERPna empresa e, em particular, dos módulos relacionados à
Contabilidade Gerencial.

• Informações sobre o impacto da implantação do sistema ERPna organização

e nos métodos de controle

Os sistemas ERP trazem embutida uma série de procedimentos padronizados,

identificados como as "melhores práticas da indústria". Sua implantação envolve mudanças

na estrutura organizacional e nos métodos de controle gerencial.

A pesquisa identificará quais práticas de controles gerenciais foram adotadas pela

empresa, em função da implantação do sistema ERP.

• Informações sobre o impacto da implantação do sistema ERP nos métodos

contábeis

11



As pnncipais questões a serem levantadas nesse tópico dizem respeito às

alterações nos procedimentos contábeis necessárias para apoiar as alterações na estrutura

organizacional e nos métodos de controle levantados no tópico anterior.

• Informações sobre o impacto da implantação do sistema ERP nas atividades

do Contador Gerencial

Nesse tópico, a pesquisa procurará identificar as mudanças no papel do Contador

Gerencial provocadas pela implantação do sistema ERP, particularmente, no que se refere

ao perfil das atividades exercidas, impacto sobre o trabaTho de manuseio de dados e

preparação de relatórios, posição do Contador Gerencial na estrutura, na sua localização

fisica etc.

• Informações sobre o impacto da implantação do sistema ERP na qualidade

da informação contábil.

Nesse tópico, a pesquisa procurará identificar se a implantação dos módulos do

sistema ERP melhorou a qualidade da informação contábil quanto a: nível de detalhe

apresentado, nível de atualização e precisão, acesso aos dados pelo usuário, apresentação

dos dados na forma de gráficos, tabelas etc.
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CAPÍTULO 2 - A CONTABILIDADE GERENCIAL E O
PAPEL DO CONTADOR GERENCIAL

Neste capítulo, o conceito de Contabilidade Gerencial será explorado e uma

definição mais precisa, para fins desta pesquisa, será estabelecida.

Também será discutido o papel do Contador Gerencial e quais de suas funções

serão objeto de pesquisa.

Em seguida, serão discutidos os fatores que afetam a Contabilidade Gerencial e

papel do Contador Gerencial, concluindo com um breve histórico.

Esses assuntos serão tratados nos seguintes tópicos:

- O que é a Contabilidade Gerencial.

- Qual o papel do Contador Gerencial.

- Fatores que influenciam a Contabilidade Gerencial e o papel do Contador

Gerencial.

- Histórico da evolução da Contabilidade Gerencial e do papel do Contador

Gerencial.

;Z.1 O QUE É A CONTABILIDADE GERENC~AL

Na apresentação dó que é a Contabilidade Gerencial, osautores consultados e

citados adiante utilizam três recursos em seus textos:

.,.Apresentam unia definição de Contabilidade Gerencial:

- Apresentam os objetivos e funções da Contabilidade Gerencial.

- Apresentam as diferenças entre a Contabilidade Gerencial a Contabilidade

Financeira.

"
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• Definição de Contabilidade Gerencial

Uma das primeiras definições formais de Contabilidade Gerencial encontradas

na literatura, conforme RICARDINO FILHO (1999, p. 38), é a de GOETZ: "[ ...] o

gerenciamento e conseqüentemente a Contabilidade Gerencial se preocupam com a

eficiência de um empreendimento industrial individual."

Na extensa literatura sobre Contabilidade Gerencial, que se seguiu à obra de

GOETZ, são encontradas várias definições de Contabilidade Gerencial, que variam em

extensão e forma, mais que convergem quanto ao conteúdo.

ANTHONY (1970, p.l ), na abertura de seu livro, apresenta uma das

características da Contabilidade Gerencial que, na verdade, pode ser considerada urna

definição do seu escopo: "[ ... ] a Contabilidade Gerencial preocupa-se com a informação

contábil que é utilizada para o gerenciamento."

Um marco nas definições de Contabilidade Gerencial foi a apresentada no

Stateaments on Managemen/ Accounting IA, Defini/íon of Managemen/ Accounting,

publicado pela National Associa/íon of Accountants em março de 1981: "[ ... ] é o

processo de identificação, rnensuração acumulação, análise, preparação, interpretação e

comunicação de informações financeiras usadas pela administração para planejar,

avaliar e controlar uma empresa e assegurar o uso apropriado e responsável dos seus

recursos."

É importante notar que essa afirmação define Contabilidade Gerencial como:

um processo contábil, ao afirmar que é um processo de identificação,

mensuração acumulação, análise; preparação, interpretação e comunicação de

informações financeiras;

• com um fim específico, ao assinalar que as informações serão usadas pela

•

administração para planejar, avaliar, e controlar dentro de uma empresa e

assegurar o uso apropriado e responsável dos seus recursos.

Essas duas características, juntas ou separadas, são encontradas na maior parte

das definições de Contabilidade Gerencial listadas na literatura.

Algumas definições que comprovam esse fato são apresentadas a seguir:
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ATKINSON et aI. (2000, p.36) apresentam a seguinte definição de

Contabilidade Gerencial: "Processo de produzir informação operacional e financeira

para funcionários e administradores. O processo deve ser direcionado pelas necessidades

informacionais dos indivíduos internos da empresa e deve orientar as suas decisões

operacionais e de investimentos".

Nessa mesma linha, HElTEGER e MATULICH (1986, p.3) definem

Contabilidade Gerencial como: "O processo contábil que fornece informações

primariamente para uso interno é chamado de Contabilidade Gerencial."

Mesmo na literatura mais recente, as definições apresentadas pelos autores

convergem no mesmo sentido. Como exemplo, a definição de HANSEN e MOWEN

(1997, p. 2): "O sistema de Contabilidade Gerencial é um sistema de informações que

produz outputs usando inputs e processos necessários a satisfação de objetivos

gerenciais específicos."

Sérgio de Iudicibus (1998, p. 21), em seu livro sobre Contabilidade Gerencial,

incorporou novos elementos à defmição de Contabilidade Gerencial:

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque
especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados
na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de
balanços etc. colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe' mais analítico
ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de forma a .auxiliar os
gerentes da entidade em seu processo decisório.

Em resumo, as definições de Contabilidade Gerencial encontradas na literatura,

de uma forma geral, fazem referência aos seguintes elementos:

• Um processo contábil, isto é, de identificação, mensuração acumulação,

análise, preparação, interpretação e comunicação de informações financeiras.

• Um processo contábil com objetivos específicos, isto é, fornecer informações

para orientar o processo de gestão empresarial.
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• Objetivos e Funções da Contabilidade Gerencial

Outros autores apresentam a Contabilidade Gerencial a partir de seus objetivos

e funções como, por exemplo:

ANTHONY e WELCSH (1981, p.l) definem o objetivo da Contabilidade

Gerencial como segue: "O objetivo da Contabilidade Gerencial é o de fornecer

informações para auxiliar os administradores a desempenhar as suas responsabilidades

na organização."

Sérgio de Iudicibus (1998, p. 21), no seu livro Contabilidade Gerencial, afirma:

"A contabilidade gerencial, num sentido mais profundo está voltada única e

exclusivamente para administração da empresa, procurando suprir informações

que se 'encaixem' de maneira válida e efetiva no modelo decisório do

administrador" .

HANSEN e MOWEN (I 996, p. 2) apontam três objetivos amplos Para o

sistema de Contabilidade Gerencial:

I. Prover informações para o custeio de serviços, produtos, e outros objetos de
interesse da administração.

2. Prover informações para o planejamento, controle e avaliação.
3. Prover informações para a tomada de decisões

ANDERSON et al. (1973; p.4 ) explicitam um pouco melhor as informações

necessárias para gestão da empresa:

Três tipos de informações financeiras são necessários para administrar uma companhia
efetivamente: (1) Empresas manufatureiras e voltadas para serviço necessitam de
informações sobre custo dos produtos, (2) todas as empresas necessitam de
informações para planejamento e controle das operações, (3) administradores precisam
de relatórios especiais e análise para subsidiar as suas decisões.
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ATKINSON et aI. (2000, p. 45) apresentam as funções da informação gerencial

contábil como:

- Controle operacional: fornece informações(feedback) sobre a eficiência e a
qualidade das tarefas executadas.

- Custeio do produto e do cliente: mensura os custos dos recursos para se produzir,
vender e entregar um produto ou serviço ao cliente.

- Controle administrativo: fornece informações sobre o desempenho de gerentes e
de unidadesoperacionais.

- Controle estratégico: fornece informações sobre o desempenho financeiro e
competitivo de longo prazo, condições de mercado, preferências dos clientes e
inovaçõestecnológicas.

Em resumo, o objetivo da Contabilidade Gerencial é fornecer informações para

o processo gerencial, envolvendo o planejamento, a tomada de decisão, a avaliação de

performance e o controle.

• Diferenças entre a Contabilidade Gerencial ea Contabilidade Financeira

Uma forma de enfatizar as características da Contabilidade Gerencial é

compará-Ia com a contabilidadefinarlceira. Essa comparação é um- recurso

freqüentemente usado pelos autores para apresentar o que é a Contabilidade Gerencial

Nesse contexto, HORNGREN (1985, p. 13) apresenta o conceito de

Contabilidade Gerencial de forma comparativa com a Contabilidade Financeira da

seguinte forma:

Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial teriam melhores denominações se
fossem chamadas de contabilidade externa e contabilidade interna. A contabilidade
financeira enfatiza o preparo de relatórios de uma organização para o público externo
como, por exemplo, bancos e público investidor. A 'contabilidade gerencial' enfatiza a
preparação de relatórios de uma organização para seus usuários internos, sejam
presidentes, reitores ou chefes de equipes médicas.

MAHER et aI. (1996, p. 4) apresentam um quadro comparativo das principais

diferenças entre a Contabilidade Gerencial e a contabilidade financeira.
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Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial
Usuários

Usuários externos da informação - usualmente Usuários internos da informação - usualmente
acionistas, analistas financeiros e credores. administradores.

Princípios Geralmente Aceitos de Contabilidade

Aderência aos princípios geralmente aceitos Não precisa, necessariamente, obedecer aos
princípios geralmente aceitos dede contabilidade.
contabilidade.

Futuro versus Passado
Utiliza dados históricos na avaliação da Utiliza estimativas do futuro para tomada de
empresa e de seus administradores por decisões e dados históricos para avaliação
usuários externos interna de performance.

Requisitos dos Relatórios

As normas legais freqüentemente especificam Avaliação interna de custos e beneficios
determina a quantidade de informaçãoquanto de informação relatar.
necessária.

Detalhamento Apresentado

Apresenta dados sumarizados. Apresenta informações mais detalhadas
acerca do custo de produtos, receitas e lucros.

Tabela 1- Comparativo entre a Contabilidade Financeira e a Contabilidade Gerencial
Fonte: MAHER et ai. (1996) Managerial Accounting 6 ed. The Dryden Press - Harcourt Brace
College Publisher.

Além de MAHER, GARRISON (1976, p. 12) e HORNEGREN (1985, p. 13),

outros autores apresentam tabelas comparando as características da Contabilidade

Financeira e da Contabilidade Gerencial.

Os principais temas tratados pelos autores, ao exporem essas diferenças, são

resumidos a seguir:

- Usuários da Informação

As informações da contabilidade financeira são destinadas, principalmente, aos

usuários externos e as informações da Contabilidade Gerencial são destinadas ao usuário

interno.
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Usuários Externos

Acionistas, investidores potenciais, credores, órgãos governamentais, agências

reguladoras, fornecedores e clientes são os usuários externos das informações geradas

pela contabilidade financeira.

As informações utilizadas por esse grupo de usuários são apresentadas em

relatórios periódicos compostos por demonstrações financeiras, tais como: balanço,

demonstrativo de resultados, demonstrativo de fluxos de caixa, demonstração das

mutações do patrimônio líquido, distribuição de dividendos aos proprietários etc. Essas

informações são produto do agrupamento e sintetização de todas as contas integrantes do

razão geral da empresa.

- Usuários Internos

Os usuários internos, representados por empregados, divisões, departamentos e

a alta administração que, para efeito de simplificação, chamaremos de administradores.

Os administradores utilizam informações contábeis para a tomada de decisões e

controle das operações. Essas informações também são utilizadas para motivar e avaliar

o comportamento dos administradores na empresa, pois apresentam o desempenho dos

administradores e, portanto, incentivam os administradores na produção de resultados.

Critérios Utilizadospelà Contabilidade Financeira x Critérios Utilizados pela

Contabilidade Gerencial

Os critérios utilizados pela Contabilidade Financeira e pela Contabilidade

Gerencial apresentam diferenças marcantes, particularmente, nos seguintes aspectos:

Normas, Políticas e Procedimentos de Contabilização.

Relevância e Flexibilidade dos Dados.

Unidade de Medida.

Normas, Políticas e Procedimentos de Contabilização.

Os demonstrativos gerados pela Contabilidade Financeira são padronizados e

elaborados de acordo com regras pré-estabelecidas e definidas por legislação específica,
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como por exemplo, a lei de Sociedades Anônimas; pelas normas estabelecidas por

órgão governamentais, tais como a CVM - Comissão de Valores Mobiliários e as

Agências Reguladoras; pelo Banco Central etc.

As informações contidas nos demonstrativos, por serem utilizadas por pessoas

de fora da organização, precisam ser preparadas de acordo com regras pré-estabelecidas

e conhecidas pelos usuários da informação, para que esses possam interpretar,

adequadamente, o significado da informação colocada nos demonstrativos financeiros.

Por outro lado, as informações da Contabilidade Gerencial não são

padronizadas e podem ser sumarizadas de diferentes formas para atender a necessidades

diferentes.

As informações preparadas pela Contabilidade Gerencial não estão submetidas

às mesmas regras da contabilidade financeira. Na verdade, a sua limitação é imposta

pela relação custo-beneficio, isto -é, o custo de preparação da informação versus o

beneficio de melhores decisões.

Verificabilidade e Flexibilidade dos Dados

As normas que regem a contabilidade financeira rncorporam o princípio

geralmente aceito de contabilidade, qual seja, a verificabilidade.

Verificabilidadeé definida pelo SFAC 2 e citada por HENDRICKSEN e.

BREDA (1999, p. 100) como sendo: "A capacidade de assegurar, por meio de consenso

entre mensuradores, que a informação representa o que se destina a representar, ou que o

método de mensuração foi utilizado sem erro ou viés."

Os usuários da Contabilidade Gerencial, isto é, os administradores, estão mais

interessados em receber informações relevantes e flexíveis, sem preocupações com a sua

verificabilidade.

Unidade de Medida

A unidade de medida utilizada pela contabilidade financeira é,

predominantemente, a unidade monetária. Como observam HENDRIKSEN e BREDA

(1999, p. 106): "Embora os dados contábeis não sejam limitados à mensuração em

20



termos de unidade monetária, os relatórios contábeis, tradicionahnente, tem incluído

informações basicamente financeiras."

A Contabilidade Gerencial, por outro lado, utiliza qualquer unidade de medida,

fisica ou monetária que seja útil, tais como horas trabalhadas e horas de máquina. Essas

medidas podem ser históricas ou previstas.

• O Conceito de Contabilidade Gerencial Adotado na Pesquisa

Os tópicos anteriores apresentaram uma série de visões sobre o que é a

Contabilidade Gerencial. Para efeito desta pesquisa, precisamos especificar que tipo de

atividade empresarial estará contida no conceito de Contabilidade Gerencial que iremos

pesquisar.

Do conjunto de definições, objetivos e comparações que foram apresentadas,

adotaremos a definição do Prof. Sérgio de Iudicibus, com uma ampliação, como um

parâmetro para orientar a pesquisa. Abaixo, voltamos a reproduzir tal definição.

A Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque
especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados
na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de
balanços etc. colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico
Ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de forma a auxiliar os
gerentes da entidade em seu processo decisório. (IUDICIBUS 1998, p. 21)

A ampliação que faremos na definição do Prof Sergio de Iudicibus é a

inclusão, dentre os objetivos de aplicação das técnicas, não somente o auxílio para

tomada de decisão, mas, também, para planejamento, motivação e controle na

organização.

Portanto, serão explorados pela pesquisa os impactos do ERP nas vanas

técnicas e procedimentos contábeis utilizados para auxiliar os gerentes em seu processo

de planejamento, tomada de decisão, controle, motivação e monitoramento do

desempenho dos empregados.
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A pesquisa explorará também as alterações funcionais, estruturais e de

responsabilidades ocorridas na Contabilidade Gerencial decorrentes da implantação dos

Sistemas ERPs

2.2 O PAPEL DO CONTADOR GERENCIAL

Em 1999, o IMA - Institute of Management Accountants publicou a sua última

edição de uma pesquisa efetuada em corporações dos Estados Unidos cujo objetivo foi o

de entender como o trabalho do Contador Gerencial e seu papel nas organizações

haviam mudado nos últimos cinco anos e quais seriam as mudanças previstas para os

próximos três anos.

Para tanto, foram consultados 300 profissionais de contabilidade, atuando

ativamente como Contadores Gerenciais, selecionados aleatoriamente do cadastro de

associados do Uv1A- Institute of Management Accountants e do AlCPA - American

Institute of Cerfied Public Accountants.

Sob o título Counling More, Counting Less - Transformation in the

Management Accounting Profession, esse trabalho apresentou uma radiografia das

atividades desempenhadas pelo Contador Gerencial nas corporações americanas.

Os dados apresentados a seguir reproduzem as constatações da pesquisa.

• Natureza do Trabalho do Contador Gerencial

Um dos itens da pesquisa do IMA foi a identificação de quais atividades eram

exercidas pelos Contadores Gerenciais. Para isso, foram apresentadas 29 atividades,

tradicionalmente desenvolvidas pelo Contador Gerencial, para que os respondentes

identificassem quais as que requeriam a maior parcela de seu tempo.

As atividades relacionadas foram:

Contabilidade Geral

Sistema Contábil e Relatórios Financeiros. Trabalhar com sistemas de

informações contábeis. Assegurar a exatidão do diário geral através de vários controles
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contábeis. Preparar, rever ou interpretar, relatórios financeiros mensais, quinzenais ou

anuais.

Políticas de Contabilização. Trabalhar com a auditoria externa ou comitês de

auditoria na elaboração de políticas contábeis. Responder para o FASB e outros órgãos

reguladores.

Consolidação. Preparar ou rever relatórios financeiros consolidados.

Relatórios para o governo ou agências reguladoras. Preparar ou rever relatórios

com a SEC ou outras agências reguladoras.

Contabilidade de custos e gerencial

Sistemas de Custos. Desenvolver ou usar sistemas de contabilidade de custos,

custo padrão, custeio ABC, custos de qualidade, programas J1T.

Contabilidade de Projetos. Projetar ou trabalhar com programas para comparar

custos reais com custos orçados para vários projetos.

Lucratividade de Clientes e de Produtos. Projetar, manter e usar sistemas para

medir a lucratividade de clientes e produtos.

Avaliação de Performance. Contribuir para a concepção, implantação, e revisão

dos sistemas de medição de performance, analisar informações para os relatórios de

performance.

Planejamento Empresarial

Orçamento de curto prazo. Preparar ou revisar orçamentos de curto prazo;

desenvolver e implementar planos para o atingimento dos objetivos organizacionais.

Orçamento de Investimentos. Participar em decisões sobre o financiamento da

empresa e ampliação das instalações, ou a aquisição de novas instalações e

equipamentos.

Planejamento Estratégico de Longo Prazo. Participar na elaboração de políticas,

no estabelecimento de diretrizes, na formulação de estratégias ou no processo de

planejamento estratégico da organização.

Análise Empresarial e Tomada de Decisão
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Consultoria Interna. Fornecer aconselhamento em assuntos gerais de negócios,

obter e interpretar informações financeiras, desenvolver ferramentas para orientar a

tomada de decisões.

Análises Financeiras e Econômicas. Analisar a performance esperada de novos

produtos, fornecer informações e aconselhamento sobre performance de segmentos etc.

Preços de Transferência. Participar da negociação, estabelecimento e

monitoramento dos preços de transferência.

Fusões, Aquisições e Desinvestimentos. Participar na análise de fusões

potenciais ou aquisições, definir as implicações financeiras, estratégicas e

comportamentais.

Sistemas Computacionais e Operação. Avaliar e projetar sistemas

computadorizados, sistemas em rede e auxiliar as pessoas a usar o sistema

eficientemente.

Controle

Auditoria Interna; Projetar e testar sistemas de controles internos, elaborar

fluxograma de transações, executar testes de aderência dos sistemas, e discutir os

resultados com a administração.

Sistema de Qualidade e. Controle. Desenvolver, implementar ou monitorar

medidas de controle de qualidade, desenvolver políticas de qualidade, ajudar a manter

competência técnica dentro da empresa.

Administração de Recursos (ativo fixo, inventários etc.). Desenvolver ou

manter sistemas para planejamento 'da produção, programação, controle de materiais,

administração de ativo fixo.

- Tesouraria e Administração de Caixa

Financiamento Externo. Participar do processo de obtenção de fundos, manter

relações com bancos e outras fontes de fundos.

Administração de Risco. Essa atividade inclui a análise de risco,

desenvolvimento de políticas e programas para administrar risco, e trabalhar com

corretores de seguros.
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Investimento de Fundos. Esse trabalho inclui administração de caixa, avaliação

de alternativas de investimento, trabalhar com derivativos e risco financeiro.

Crédito e cobrança. Desenvolver políticas de crédito e cobrança.

Tributos

Tributos. Preparar ou revisar negócios (corporativo, associativos etc.)

reembolso de imposto de renda, reembolso de imposto de franquia e reembolso de

outros impostos sobre vendas e folha de pagamento.

Planejamento de Impostos e Estratégia. Desenvolver e implantar políticas e

estratégias tributárias, investigar e assessorar nas conseqüências tributárias das

atividades da empresa.

Mudança e Desenvolvimento Organizacional

Melhoria de Processos. Identificar processos organizacionais, estabelecer

objetivos de melhorias contínuas, participar de melhoria de processos, benchmarck, etc

Educando a Organização. Ensinar administradores não financeiros sobre análise

econômica e financeira; ajudando os a entender o significado das várias medidas

financeiras.

Administração

Administrando. a Função ContábillFinanceira. Administração de escritório,

serviço de comitê, programação, atribuir tarefas, supervisionar staJf, etc.

Recursos Humanos e de Pessoal (para função contábiVfinancelta).

Administração de recrutamento, planejamento de recursos humanos, administração de

pessoal, team bulding etc.

A pesquisa levantou, dentre as atividades listadas acima, as CInCOprincipais

atividades que os entrevistados exerciam na maior parcela do seu tempo.
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Sistema de qualidade e controle. 19 . 6,4%

!i:f.Ad "':~:~~"i''r.;d'''''-:''''cT''''-~'''''''-''O't~~;1.f!·J1.,·~~$A;''';?I;"!~ ~1' -8;~ ·~6;;O'~o~~q,.m,!~"u~~~.,.S.>~~~-~1:~~~~~ã~ ~L.~"lS~_._2.9~
Educando a organização '1 ". - •• 18 6,0%;

!tW''''''''"''c:i .••..•.-=-fi'''''..".,:r.:=<&w.''*''~~7i:...,.,<;.%~~i.<li~~..4h'W~~~I ~6~~~ ~2'O'X-~t ~. __e~~.~."~f.!m...Ç!ª=1L[~b'~,~~~2~~w.t~l;i-ílE~~.:~';;.~Jt~~,::,~_~ !:.::k::~; __o.:;~tl

Total 299 100%
Tabela 2 - Atividades que Ocupam a Maior Parte do Tem.po do Contador Gerencial
Fonte: Counting More, Counting Less:Tranformation in the Management Accounting
Profession -IMA 1999

A tabela acima relaciona as atividades desenvolvidas pelo contador gerencial,

incluindo o número e o percentual de respondentes que identificaram a atividade como

uma das cinco que consomem a maior parte de seu temp~.
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A tabela acima relaciona as atividades desenvolvidas pelo contador gerencial,

incluindo o número e o percentual de respondentes que identificaram a atividade como

uma das cinco que consomem a maior parte de seu tempo.

A tabela mostra que 62% dos respondentes identificaram uma atividade

tradicional da Contabilidade Gerencial, Sistemas Contábeis e Relatórios Financeiros,

como uma das atividades que, atualmente, ocupa a maior parcela de seu tempo.

As atividades Administrar a Função Contábil Financeira, Consultoria Interna e

Orçamento de Curto Prazo foram citadas por aproximadamente 40% dos respondentes.

Outras atividades executadas por cerca de 20 a 25% dos respondentes são:

Planejamento Estratégico de Longo Prazo, Análises Econômico-Financeiras, Sistemas

Computacionais e Operação e Me~oria de Processos.

• Os Papéis do Contador Gerencial que Serão Analisados na Pesquisa

Em tópico anterior, definimos que a pesquisa irá explorar os impactos do ERP

nas várias técnicas e procedimentos contábeis utilizados para auxiliar os gerentes em seu

processo de planejamento, tomada de decisão, controle, motivação e monitoramento do

desempenho dos empregados.

Portanto, da relação de atividades do IMA, será analisado o papel do Contador

Gerencial, principalmente no desempenho das seguintes atividades:

- Contabilidade Geral

- Contabilidade de Custos e Gerencial

- Planejamento Empresarial

- Mudança e Desenvolvimento Organizacional

2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A CONTABILIDADE GERENCIAL E

O PAPEL DO CONTADOR GERENCIAL
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Embora a pesquisa esteja endereçada para análise do impacto de um fator

específico, ou seja, da tecnologia da informação na Contabilidade Gerencial e no papel

do Contador Gerencial, este tópico explora os demais fatores de influência em uma

perspectiva mais ampla.

A Contabilidade Gerencial e, conseqüentemente, o papel do contador gerencial,

é influenciado por:

- Expectativas dos usuários com relação à Contabilidade Gerencial

- Técnicas de Contabilidade Gerencial

- Tecnologia da informação

O gráfico a seguir mostra as principais variáveis que impactam o trabalho do

Contador e da Contabilidade Gerencial.

Expectativas dos Usuários

Ambiente de .. Organização
~ TecnologiaNegócios .. das Empresas

"

y
Contabilidade Gerencial

Técnicas de Contabilidade Tecnologia da
Contabilidade • Gerencial I~ Informação

Gerencial

Figura J - Variáveis que lmpactam o Trabalho do Contador Gerencial e da Contabilidade
Gerencial

• Expectativas dos Usuários
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A necessidade de informações para o processo gerencial é determinada por:

- Ambiente de Negócios

- Tecnologia

- Organização das Empresas

O Ambiente de Negócios

O ambiente no qual a empresa opera, determinado por fatores econômicos,

sociais, políticos e tecnológicos, definem, em grande parte, as estratégias, as políticas, os

procedimentos, a estrutura organizacional e a tecnologia gerencial e industrial que a

empresa utilizará para permanecer competitiva e lucrativa

Um exemplo recente de mudanças ambientais com fortes reflexos sobre a

organização das empresas foi a emergência da economia global, atrelada aos avanços na

tecnologia de processo, tais CORlO o uso intensivo de robôs e as mudanças na

regulamentação e desregulamentação de negócios.

Tecnologia

A tecnologia também provoca um forte impacto sobre a organização das

empresas. O rápido desenvolvimento das telecomunicações e da tecnologia de

informação, bem como o desenvolvimento de softwares que tornaram acessíveis a

pessoas sem experiência anterior com computadores e telecomunicações os beneficios

dos avanços nessas áreas foram responsáveis por significativas mudanças nas empresas

e na sua organização.

- Organização das Empresas

Para permanecerem competitivas e lucrativas, as empresas têm que adaptar

constantemente suas estratégias, politicas, procedimentos, estrutura organizacional,

tecnologia de gestão e de processo ao seu ambiente de negócios e às mudanças na

tecnologia.

Algumas adaptações realizadas pelas empresas, em função de mudanças

recentes no ambiente de negócios e na tecnologia, foram: redução dos níveis

hierárquicos, adoção de novas técnicas na área de produção (como just in time e
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kanban), o uso intensivo de computação no apoio à manufatora - CAM, a introdução do

sistema flexível de manufatura - FMS, a terceirização de serviços necessários, mas que

não adicionam valor etc.

Todas essas adaptações provocam alterações nos métodos de gestão e o

gerenciamento das atividades depende de informações. As alterações na organização das

empresas provocam alterações nas necessidades de gerenciamento e, conseqüentemente,

nas necessidades de informações. Esse novo ambiente, mais competitivo, implica

também, uma necessidade de mais e melhores informações.

Aumentam as expectativas dos administradores por informações mais precisas e

mais atualizadas sobre custos e sobre os fatores que os influenciam, bem como de

sistemas que permitam um adequado controle de custos e medição de performance.

Informacões Gerenciais e u Contabilidade Gerencial

Os administradores, no desempenho de suas atividades de planejamento,

organização, direção e controle precisam de informações.

Os administradores de nível estratégico necessitam de informações para

estabelecer estratégias de longo prazo e de informações para estabelecer objetivos e

políticas consistentes com esses objetivos.

Nesse nível, as necessidades típicas de informações envolvem análises de

tendências, relatórios do tipo "o que acontece se" e relatórios especiais elaborados para

apoiar uma tomada de decisão específica.

Os administradores de nível médio, encarregados de implementar as políticas e

objetivos estabelecidos pelo planejamento estratégico, utilizam principalmente relatórios

periódicos comparando o previsto versus o realizado. Utilizam, támbém, análises do tipo

"o que acontece se" e relatórios especiais para tomada de decisões específicas,

pertinentes ao seu nível de decisão.

Porém, onde o administrador obtém as informações necessárias ao desempenho

de suas atividades?

A maior parte das informações utilizadas pelos administradores vem do Sistema

de Informações Gerenciais, assim definidos por David H. Li (1983 p. 15): "[ ...] um
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sistema integrado homem/máquina para fornecer informações para suportar as funções

operacionais, gerenciais e de tomada de decisão das organizações".

E o sistema contábil e a contabilidade gerencial, como participam deste

fornecimento de informações? Segundo Jerold L. Zimmennan (1997, p. 7):

Administradores tomam decisões e monitoram subordinados que tomam decisões.
Uma parte do conhecimento usado para tomar decisões vem do sistema contábil. Além
disso, números contábeis tais como custos, receitas e lucros são usados para avaliar a
performance do administrador e de seus subordinados. Portanto, muitos
administradores usam dados contábeis, em certa extensão, para tomada de decisão
operacional e avaliação deperformance (controle).

Para Zimmermam, como exposto acima, uma parte das informações utilizada

pelos administradores vem do sistema contábil, particularmente, da contabilidade

gerencial.

Portanto, o sistema de informações contábeis é uma parte do sistema de

informações gerenciais ou, conforme David H. Li (1983 p. 15): "[ ... ] se o sistema de

informações gerenciais da empresa é bem desenvolvido e abrange todas as

características mencionadas na definição do sistema de informações gerenciais, não

existe dúvida de que o sistema de informações contábeis é uma parte do sistema de

informações gerenciais".

Então, o que faria um gerente procurar uma informação gerencial no subsistema

de informações contábeis?

Basicamente, a disponibilidade da informação no nível de detalhe adequado,

em tempo hábil, facilmente acessível e de fácil compreensão.

Essa última questão envolve o grau de familiaridade do gerente com a

contabilidade, particularmente com a contabilidade gerencial. Um outro aspecto

importante é experiência anterior do gerente com o uso da informação gerencial.

A expectativa dos usuários em relação à Contabilidade Gerencial é o ponto de

conexão entre a necessidade de informações para os processos gerenciais e a demanda

de informações para a Contabilidade Gerencial.

A Contabilidade Gerencial responde a essas expectativas na medida em que

consegue desenvolver técnicas adequadas de contabilização, capazes de produzir a
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informação desejada, e contar com recursos de tecnologia de informação capazes de

produzi-Ias em tempo hábil.

Essas necessidades, de acordo com as expectativas dos usuários, poderão ser

respondidas pela Contabilidade Gerencial ou por sistemas construídos especificamente

para tal.

Não é incomum o desenvolvimento de sistemas paralelos ao sistema de

contabilidade, pelos usuários de informações contábeis, para atendimento de suas

necessidades.

Para atendimento das necessidades de informações a Contabilidade Gerenciai

se apóia em:

- Técnicas de Contabilidade Gerencial:

- Tecnologia de Informação.

• Técnicas de Contabilidade Gerencial

o atendimento das necessidades de informações gerenciais muitas vezes

depende do desenvolvimento de técnicas de contabilização capazes de produzir a

informação desejada. Como observado por JOHNSON e KAPLAN (1996, p. 22): "O

aparecimento de novas técnicas de contabilidade, nas primeiras indústrias têxteis, está

intrinsecamente conectado com o desejo dos administradores de controlar a taxa à qual

cada recurso (matéria - prima, mão - de - obra e custos fixos) era transformado em

produtos intermediários."

O texto a seguir, de D. R Scott e citado por JOHNSON e KAPLAN (1996, p.

19), demonstra o impacto de uma alteração no ambiente empresarial que provocou urna

alteração na forma de organização das empresa que, por sua vez, levou ao

desenvolvimento de novas técnicas de contabilização:

Antes da revolução industrial a contabilidade era, sobretudo, o registro de relações
comerciais entre uma unidade comercial com outra unidade comercial, um registro das
relações determinadas no mercado. Mas com o advento de operações produtivas de
larga escala surgiu à necessidade de maior ênfase na contabilidade voltada aos
interesses dentro da unidade competitiva e ao uso de registros contábeis como meio de
controle administrativo da empresa. O surgimento das contas de custos na fabricação
constitui um exemplo.
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• Tecnologia de Informação e Comunicação

Outro suporte importante da Contabilidade Gerencial é a Tecnologia de

Informação utilizada para coleta, processamento, armazenamento, disponibilização e

acesso aos dados, que vem evoluindo rapidamente.

Dos primeiros registros contábeis, feitos em fichas de barro, como afirmado por

SCHIMIDT (2000, p. 19) ao apresentar os estágios da evolução contábil' até os

poderosos computadores atuais, a contabilidade utilizou e utiliza uma série de recursos,

passando pelo lápis e papel, pela calculadora manual, pela calculadora eletrônica, pelas

máquinas de escrever, pelas máquinas de contabilidade (engenhosa combinação das

máquinas de escrever e calculadoras), pelas máquinas de registro unitário (mais

conhecidas por máquinas Hollerit), pelos computadores de grande porte, pelos

microcomputadores, e finalmente, pelas redes de computadores.

Cada uma dessas etapas de desenvolvimento tecnológico tem o seu potencial de

solução, podendo tomar viável, ou não, o atendimento das necessidades de informações

contábeis.

Por exemplo, na etapa do lápis e papel, seria impensável uma consolidação de

demonstrações contábeis de empresas multinacionais, estabelecidas nos quatro cantos do

mundo, de forma a gerar informações em tempo hábil para tomada de decisões.

Uma visão mais clara do impacto das técnicas de contabilização e da tecnologia

de informação pode ser vista a partir do histórico da evolução da Contabilidade

Gerencial e do papel do Contador Gerencial.

2.4. HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL E

DO PAPEL DO CONTADOR GERENCIAL

I I - 8000 a.C.: utilização de simples fichas de barro de vários formatos (esferas,
discos, cilindros, triângulos, retângulos, cones, ovóides e tetraedros, cada um
representando uma unidade de mercadoria específica) para controle de estoques e do
fluxo de produtos agrícolas e serviços - [... ]
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Este tópico será baseado essenciahnente no livro Relevance Los! de JOHNSON

e KAPLAN (1991)

• Primórdios da Contabilidade Gerencial

Segundo os autores, a Contabilidade Gerencial teve início nos Estados Unidos,

no século XIX, juntamente com os empreendimentos empresariais da época.

Com exemplos da indústria têxtil, das ferrovias, da indústria siderúrgica e da

indústria de distribuição, JOHNSON e KAPLAN descrevem os usos pioneiros da

informação contábil para fins gerenciais.

- O Uso das Informações Contábeis na Indústria Têxtil

A indústria têxtil, antes de 1812, desenvolvia sua produção de tecidos de forma

terceirizada, contratando no mercado a fiação, a tecelagem, a tintura e o acabamento dos

tecidos.

Os preços pagos pelos serviços terceirizados serviam, para as tecelagens, como

uma medida de eficiência do processo produtivo. Em outras palavras, preços mais altos

significavam menor eficiência, preços mais baixos, maior eficiência.

No início do século XIX, as tecelagens dos Estados Unidos alteraram o seu

processo produtivo, passando a desenvolver internamente os serviços ..

Com essa intemalização das operações, os empreendimentos perderam a

possibilidade de usar os preços pagos pelos serviços como referencial de eficiência. Para

suprir essa perda, a contabilidade das tecelagens passou a produzir indicadores cujo

objetivo era determinar os "preços" da produção intermediária. Esses "preços" eram

medidas da eficiência com que a mão-de-obra e a matéria prima eram transformadas em

produto final.

Essas medições eram usadas, também, para motivar e avaliar os gerentes que

supervisionavam o processo de conversão.

A reprodução de parte do texto do livro de ATIKINSON et aI. (2000, p. 39),

apresentada a seguir, mostra alguns dos indicadores desenvolvidos pelas tecelagens.
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Os registros das tecelagens do início do século XIX mostram que, por exemplo, os
administradores daquelas tecelagens recebiam informações sobre o custo por hora de
conversão de matéria prima (algodão) em produtos intermediários (fios e linhas de
costura) e em produtos acabados (tecidos) e o custo por libra do produto por
departamento e por funcionário.

o desenvolvimento dessas medições ocorreu, também, em outras ramos

empresariais, como em ferrovias, na manufatura, em siderúrgicas e em grandes

distribuidores. Vamos acompanhar mais um exemplo: as ferrovias.

- O Uso das Informações Contábeis nas Ferrovias

Nos Estados Unidos, por volta da metade do século XIX, em função da área

geográfica coberta, dimensões e o investimento requerido para implantação, as Ferrovias

se transformaram nos maiores empreendimentos empresariais americanos, superando,

em porte, as grandes tecelagens e siderúrgicas. Administrar um negócio desse porte

tomou-se um enorme desafio.

Nas palavras de JOHNSON e KAPLAN (1991, pg 22), "Administrar estas

entidades enormes era uma tarefa sem precedentes, mas, por volta de 1887, uma série de

administradores ferroviários desenvolveram soluções engenhosas que se transformaram

no coração da moderna administração".

Na área de contabilidade gerencial, essas soluções envolveram o

desenvolvimento de indicadores para medir a eficiência do processo de transformação de

insumosintermediários em serviços de transporte.

Albert Fink, superintendente geral e vice-presidente sênior da empresa

Louisvelle & NashviIle, foi um dos primeiros administradores ferroviários a utilizar

informações de custo por tonelada/milha. Ele criou, também, um conjunto de contas que

permitiam a apuração de quatro categorias básicas de informações de custos:

- Custos de manutenção e custos fixos que não variavam com o volume de

tráfego.

- Despesas com o pessoal nas estações, que variavam de acordo com o volume

de carga, mas não com a quantidade de milhas rodadas,
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- Despesas com combustível e outras despesas operacionais que variavam com

a quantidade de milhas rodadas.

- Despesas fixas com juros.

Essas informações eram utilizadas para monitorar o custo por tonelada milha da

ferrovia como um todo, bem como de cada urna de suas subunidades, identificando as

causas das diferenças de custos entre elas.

Um outro desafio das ferrovias, em face das já mencionadas características de

dispersão geográfica, tamanho e complexidade, era a gestão propriamente dita. Não

havia como atribuir a uma única pessoa a gestão do negócio, daí a idéia da divisão da

tarefa de administração entre várias pessoas.

Como observado por CHANDLER, citado por JOHNSON e KAPLAN (1991,

p. 37), "As ferrovias americanas foram os primeiros negócios no mundo no qual havia

uma hierarquia de administradores que administravam outros administradores

assalariados" .

Na "administração dos administradores", Fink e outros que o seguiram

utilizavam informações geradas pela contabilidade de custos. Como conseqüência, a

contabilidade de custos nas ferrovias daquela época foi utilizada para medição da

eficiência do processo de transformação e para medir a performance dos

administradores.

- O Uso das Informações Contábeis nas Siderúrgicas

Segundo ATKINSON (2.000, P. 40), as siderúrgicas operadas por Andrew

Camegie, um dos empresários mais astutos do século XIX nos EUA, utilizavam as

informações de custá para o controle operacional, para avaliar o desempenho de gerentes

de departamento, contramestres e funcionários, e para verificar a qualidade e o mix de

matérias-primas. Camegie utilizava as informações de custo para tomada de decisões de

preços de produtos não padronizados, bem como para avaliar investimentos que

proporcionavam melhorias aos processos e produtos.

- O Uso das Informações Contábeis nos Distribuidores e Lojas de Varejo
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Grandes lojas de varejo, do século dezenove, corno a Marsshall Field, Sears e

Woolworth faziam uso de informações contábeis gerenciais na medição do desempenho

de suas operações. Este tipo de empresa utilizava medidas de margem bruta por

departamento (receita de vendas menos compras e custos operacionais), mediadas de

rotação de estoques etc. Estas medições eram utilizadas para motivar os administradores

e para avaliar a eficiência da empresa.

JOHNSON e KAPLAN, mencionam uma série de outros exemplos que,

somados aos apresentados acima, nos permitem chegar a algumas conclusões sobre o

uso, para fins gerenciais, da contabilidade de custos no século XIX

Concluímos que a contabilidade para fins gerenciais, no final do século XIX,

tinha como objetivos:

- Medir a eficiência do processo de transformação de insumos em produtos

intermediários ou produtos acabados.

- Medir a oerformance dos administradores nas ferrovias.

- Fornecer dados para precificacão de produtos nas siderúrgicas.

• Empresas Verticalmente Integradas

Por volta de 1900, nos Estados Unidos, surgiram empresas gigantescas, fruto de

'urna grande onda de fusões. A lista dessas empresas inclui nomes como Du Pont,

General Eletric, U.S. Steel etc.

A característica comum a essas empresas é que elas se transformaram em

empresas multidivisionais diversificadas. Funções que anteriormente eram

desenvolvidas por unidades independentes, tais como fabricação, compras, transporte e

distribuição, foram integradas em uma mesma empresa multifuncional.

As atividades objeto de fusão foram, particularmente, as de distribuição de

produtos e a produção ou extração de matérias ... primas com as atividades de produção.

Essas fusões se realizaram em função da expectativa de maiores lucros pelos

empresários.
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Esses gigantes multifuncionais tiveram a sua complexidade operacional

bastante aumentada e o aumento da complexidade operacional transformou essas

empresas em presas fáceis da burocracia e da ineficiência, colocando em risco os ganhos

obtidos com as mega fusões.

Uma solução adotada pelas empresas para superar este problema foi à

implantação da estrutura funcional. Nessa forma de estruturação, a empresa é

segmentada em várias áreas, cada uma responsável por uma função da empresa,

como:produção, compras, finanças etc, e cada uma dessas atividades é administrada

como se fosse uma empresa de propósito único.

Essa estruturação resolvia os problemas de eficiência de cada divisão, mas não

garantia a harmonização dos objetivos entre as divisões, nem do objetivo dessas com os

objetivos da empresa.

Para solucionar esses problemas, as empresas tinham que desenvolver técnicas

para coordenar as atividades de suas divisões e alinhar os objetivos das divisões com os

objetivos da empresa.

ATKINSON et aI. (2.000, p. 47) apresentam as técnicas utilizadas pela Du

Pont, no início do século XX, para resolver o problema: "Os executivos sêniores de tais

empresas diversificadas tinham de projetar técnicas avançadas para coordenar as

atividades operacionais de suas diferentes divisões. Estas técnicas incluíam o orçamento

operacional [...] e o orçamento de capital"

Mais adiante ATKINSON et aI. (2.000, p. 47) afirmam:

o escritório central da Du Pont coletou, para vanos propósitos gerenciais, dados
diários e semanais sobre vendas, folha de pagamento e custos de produção, de todos as
fábricas e escritórios de vendas da empresa. Os executivos seniores usaram essas
informações para as seguintes atividades:
1. Coordenar operações
2. Monitorar a eficiência da produção e de vendas
3. Planejar o crescimento entre as diversas atividades da empresa
4. Avaliar e controlar o desempenho dos três principais departamentos operacionais da
empresa, produção distribuição e compras.
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Basicamente, essas informações eram consolidadas e enviadas para os

administradores da Du Pont na forma de dois conjuntos de relatórios contábeis: um

relatório de custos e um demonstrativo de lucros e perdas.

O relatório de custos era enviado para os superintendentes das fábricas e

continham informações sobre a quantidade de materiais utilizados e os custos de todos

os outros insumos (excetuando os custos fixos administrativos) usados em cada fábrica e

em cada processo de produção.

Com esses dados, cada superintendente analisava a sua performance em relação

ao passado e em relação a outras fábricas do mesmo departamento.

Os relatórios subsidiavam os gerentes com informações que enfatizavam a

eficiência fisica do processo de produção ou, segundo JOHNSON e KAPLAN (1996,

p.72): "A empresa pretendia que os superintendentes pensassem e agissem como se eles

fossem superintendentes de uma fábrica, típica do século XIX, voltadas para uma única

atividade".

Os relatórios de lucros e perdas eram enviados ao Comitê Executivo para

auxiliá-lo em sua principal tarefa de maximizar os lucros líquidos e o retomo sobre os

investimentos.

JOHNSON e KAPLAN (1991) expondo o uso das informações contábeis pelo

departamento de vendas e compras da Du Pont, evidenciam que elas estavam voltadas

para:

- Controle da eficiência dos departamentos;

- Informações para planejamento, mostrando tendências de vendas;

- Informações para tomada de decisões sobre preços;

- Informações para tomada de decisões relacionadas à alocação de recursos,

Concluindo, as empresas verticalmente integradas, além de usarem as

informações contábeis como as suas antecessoras de propósito únicas, para controlar a

eficiência do processo produtivo, também utilizaram técnicas de Contabilidade

Gerencial para:

• Tomada de decisões sobre preços e alocação de recursos;

• Informações para planejamento;
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• Harmonizar os objetivos das várias divisões entre SI e das divisões com os

objetivos da empresa através do uso de orçamentos.

e Empresas Multidivisionais

Por volta de 1920, algumas empresas americanas como a já citada Du Pont e a

General Motors passaram a produzir uma linha diversificada de produtos. A

diversificação de produtos causou alguns problemas à estrutura organizacional até então

vigente, que era voltada essencialmente para produção de um único produto.

A formulação de políticas de compras, vendas e de procedimentos de produção,

feita por órgãos localizados nos escritórios centrais para atividades diversificadas, levou

executivos que tinham experiência com um único produto a definir políticas,

procedimentos e acompanhar a performance de produtos com os quais eles não tinham

experiência anterior.

Outros problemas surgiram com a diversificação, entre eles, o aumento da

dificuldade de coordenação entre departamentos. O pessoal de produção perdeu contato

com o-pessoal de marketing, provocando falhas no trabalho de melhoria de produtos e na

modificação de produtos para atender novas demandas de mercado.

A resposta para superar essas dificuldades foi a criação de estrutura

multidivisional descentralizada, cujoconceito básico era ter o controle centralizado, mas

a responsabilidade descentralizada.

Responsabilidade descentralizada se caracterizava pela autoridade que os

gerentes das divisões locais passaram a ter para decidir sobre preços, produtos,

processos de produção, aquisição de materiais etc. Como contrapeso à maior autoridade

atribuída ao gerente local, criou-se um sistema de controle centralizado das operações,

baseado em informações financeiras periódicas.

Na General Motors, de acordo com ATKlNSON et aI. (2000 p. 39), o sistema

de Contabilidade Gerencial incluía:

1. Um processo de Orçamento Operacional Anual- que garantia a consistência dos
planos da divisão e a coordenação destes planos com o de outras divisões.
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Concluímos que, nesta etapa do desenvolvimento da. Contabilidade Gerencial,

houve o desenvolvimento de algumas técnicas para controle de empresas

multidivisionais, quais sejam:

- Orçamentos Flexíveis;

- Retorno sobre o Investimento como ferramenta para avaliação de

performance das divisões.

• Desenvolvimentos Recentes

Segundo JOHNSON e KAPLAN (1996, pg 12), praticamente todas as técnicas

de Contabilidade Gerencial usadas atualmente já estavam desenvolvidas por volta de

1925.

No entanto, recentemente; com o avanço da globalização e a desreguIarnentação

dos mercados, as empresas demandaram novas informações de natureza contábil

gerencial sobre seus custos efetivos, o que implica o desenvolvimento de novas técnicas.

Nas palavras de ATKJNSON et aI. (2000 p. 52), os gerentes das empresas

-industriais precisam de informações para:

- Ajudar os engenheiros a projetarem produtos que possam ser fabricados

eficientemente.

Informar em quais etapas das operações de produção são necessárias

melhorias em qualidade, eficiência e rapidez,

- Orientar as decisões sobre mix de produtos.

- Escolher entre fornecedores alternativos.

- Negociar preço, especificações do produto, qualidade, entrega e serviços com

os clientes.

Para atender essas necessidades, uma nova onda de desenvolvimento de

técnicas de Contabilidade Gerencial ocorreu e, a partir de 1980, uma série de práticas de

administração de custos emergiu nas empresas.

Essas novas práticas são apontadas no livro de COOPER e KAPLAN (1998,

p.xix) conforme segue:
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- Negociar preço, especificações do produto, qualidade, entrega e serviços com

os clientes.

Para atender essas necessidades, uma nova onda de desenvolvimento de

técnicas de Contabilidade Gerencial ocorreu e, a partir de 1980, uma série de práticas de

administração de custos emergiu nas empresas.

Essas novas práticas são apontadas no livro de COOPER e KAPLAN (1998,

p.xix) conforme segue:

Durante os últimos 15 anos uma revolução nas práticas de gestão de custos ocorreu.
[...] custeio baseado em atividades (ABC) emergiu em 1980 como um substituto do
custeio standard [...] gestão baseada em atividade (ABM) - as melhorias operacionais e
ações estratégicas tomadas com as informações do ABC foram integradas com outras
técnicas de administração de custos, tais como kaizen e largel costing[ ..]

Custeio baseado em atividades, target cosI, balanced scorecard, são algumas

dessas técnicas.

2.5. SÍNTESE E CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

NesTe capítulo, foram desenvolvidos os conceitos de Contabilidade Gerencial e

especificado o papel do Contador Gerencial, que serão utilizados na pesquisa.

Resumidamente, temos:

- Quanto à Contabilidade Gerencial: a pesquisa explorará os impactos do

ERP nas varias técnicas e procedimentos contábeis utilizados para auxiliar os gerentes

em seu processo de planejamento, tomada de decisão, controle, motivação e

monitoramento do desempenho dos empregados.

- A pesquisa explorará também as alterações funcionais, estruturais e de

responsabilidades ocorridas na Contabilidade Gerencial decorrentes da implantação dos

Sistemas ERPs.

Quanto ao papel do Contador Gerencial: será analisado o papel do

contador gerencial, principalmente, no desempenho das seguintes atividades:
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Contabilidade Geral, Contabilidade de Custos e Gerencial, Planejamento Empresarial,

Mudança e Desenvolvimento Organizacional.

Também neste capítulo evidenciou-se a influência sobre a Contabilidade

Gerencial e o Contador Gerencial exercida por vários fatores, tais como as técnicas de

Contabilidade Gerencial e as expectativas do usuário, além da tecnologia da informação.

Finalmente, um resumo histórico demonstrou como, ao longo dos anos, vem

ocorrendo essa influência.Ficou evidenciado que as circunstâncias próprias de cada

época determinaram os rumos que a Contabilidade Gerencial trilhou, desde os

rudimentos de controles surgidos com a indústria têxtil até as formas mais sofisticadas

adotadas pelas empresas multidivisionais.

A seguir, veremos como os sistemas de informações da atualidade impactam

ambos, a contabilidade e o Contador Gerencial.
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CAPÍTULO 3 - A CONTABILIDADE GERENCIAL, O

CONTADOR GERENCIAL E OS SISTEMAS DE

INFORMAÇÃO

No capítulo anterior, acompanhamos como as mudanças no ambiente

empresarial geraram a necessidade de novas ferramentas para subsidiar a tomada de

decisões, medir a performance das empresas e motivar e orientar as decisões dos
empregados.

Essas ferramentas foram desenvolvidas no âmbito da contabilidade gerencial,

no entanto, sua aplicação envolve um suporte de processamento e comunicação para

tomar viável a disponibilização dos dados na qualidade e nos prazos requeridos pelos
gerentes.

Neste capítulo iremos explorar como a Contabilidade Gerencial se vale dos

sistemas de informações e estes, da tecnologia de informação.

Trataremos dos seguintes tópicos:

- A Contabilidade Gerencial, os Sistemas de Informações e a Tecnologia de
informação.

- Breve Histórico da Evolução da Tecnologia Aplicada aos Sistemas de
Informações e o Impacto na Contabilidade.

O Surgimento dos Sistemas Integrados de Gestão.

3.1 A CONTABILIDADE GERENCIAL E OS SISTEMAS DE

INFORMAÇÕES E A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Para analisar o impacto de uma nova tecnologia de informação, como os

sistemas ERP, na Contabilidade Gerencial e no papel do Contador Gerencial, é

necessário identificar qual a relação existente entre a Contabilidade Gerencial, os

sistemas de informações e a tecnologia de informações.

É o que faremos nos tópicos seguintes.
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• Os Sistemas De Informações Na Empresa

Iniciamos o estudo do relacionamento da Contabilidade Gerencial com os

Sistemas de Informações e com a Tecnologia de Informação com uma visão panorâmica

dos Sistemas de Informações na Empresa.

Uma descrição do Sistema de Informações Empresariais e dos subsistemas que

o compõe é dada por WILKINSON e CERULLO (1997). Esses autores identificam

como principais componentes dos Sistemas de Informações Empresarias, os seguirites

subsistemas:

a) SIG Sistemas de Informações Gerenciais

b) SAD Sistema de Suporte a Decisão

c) SIE - Sistema de Infonnacões Executivas

d) SIC - Sistema de lnfopnações Contábeis

e) SE - Sistemas Especialistas

a) SIG Sistemas de Infonnações Gerenciais: subsistema que auxilia os

administradores na tomada de decisões relacionadas com sua responsabilidade.

Seus principais componentes são os subsistemas funcionais, como mostrado a

seguir:

SIG - Subsistemas Funcionais .
Função

Dados Típicos Informações TípicasApoiada
Vendas, preferências do cliente, Análise de vendas e previsões

Marketing competidores, dados demográficos,
preços e tamanho do mercado.
Saldos de caixa, taxas de juros, Projeções de Fluxo de Caixa,

Finanças mercado de crédito, exigências análise de pagamentos, análise da
bancárias. idade das Contas a Receber.
Totais da folha de pagamento, Análise da folha de pagamento,

Recursos relação de beneficios, escala projeções do quadro de pessoal.
Humanos salarial, cargos, habilidades por

cargo.
Estoques de matéria - prima, custo Programação da produção,

Produção - padrão para material e mão-de- necessidade de materiais, níveis
obra. de produtividade.

Tabela 3 - SIG - Sistema de Informações Gerenciais - Subsistemas' Funcionais
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b) SAD - Sistema de Apoio à Decisão: são sistemas de informações interativos,

compostos por um conjunto de softwares e hardwares amigáveis, destinados a produzir

e apresentar informações para subsidiar o administrador no processo de tomada de

decisão.

LONG e LONG (1997, p. AT 92) apresentam as principais ferramentas que

compõem os Sistemas de Apoio à Decisão:

a) Desenvolvimento de aplicações

b) Gerência de dados

c) Modelagem

d) Análise estatística

e) Planejamento

f) Consulta

g) Gráficos

h) Consolidação

i) Aplicações específicas

Essas ferramentas oferecem os seguintes recursos:

a) Desenvolvimento de Aplicações - são ferramentas para desenvolvimento de

aplicações pelo próprio usuário. São de fácil utilização, mesmo para quem não tenha

familiaridade com o assunto. Permitem o acesso' à base de dados, bem como ao

desenvolvimento de aplicações que são utilizadas na tomada de decisões.

b) Gerência de Dados - são ferramentas colocados à disposição do usuário final

para que este acesse as bases de dados, tanto do computador central como de

microcomputadores, para uso nas aplicações por ele desenvolvidas;

c) Modelagem - permite a criação de modelos que representam situações de

negócio que envolva risco ou incerteza, como previsões de vendas, produção etc.

d) Análise Estatística - são ferramentas que permitem o tratamento estatístico

de dados e possuem recursos para cálculo de uma simples média até análises mais

complexas como análise multivariada.

e) Planejamento - são ferramentas para uso em planejamento que permitem

análises do tipo what if e atingir meta.
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:t) Consulta - as ferramentas de consulta permitem ao usuário fazer consulta às

bases de dados usando linguagem natural, ou seja, os comandos da linguagem de

pesquisa se assemelham muito ao inglês.

g) Gráficos - usando os dados da base do SAD, o usuário pode fazer uma série

de gráficos estatísticos, como gráfico de barras, de linhas etc.

h) Consolidação - vários demonstrativos similares, provenientes de várias

fontes, podem ser consolidados pelo usuário utilizando essa ferramenta.

i) Aplicações Específicas - são ferramentas para uso em situações de decisão

específica, como análise financeira.

c) SIE - Sistema de Informações Executivas: esse sistema oferece o mesmo

conjunto de ferramentas que é oferecido por um SAD , acrescido de algumas facilidades,

como correio eletrônico, acesso à base de dados externa, acesso a serviços externos"

como a agência de notícias e agenda

d) SIC - Sistema de Informações Contábeis: envolve a Contabilidade

Financeira e Contabilidade Gerencial.

SE - Sistema Especialista: : Um sistema interativo baseado no conhecimento

que responde questões, pede esclarecimentos, faz recomendações, e geralmente

ajuda a tomar decisões complexas

A figura 2 a seguir apresenta os principiais componentes do Sistema de

Informações Empresarias e a inter -relação existente entre eles:
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e outros
U$ué,ios
Itdefnos

Figura 2 ~ Principaiscomponentes do sistema de informações empresarias (Adaptado do livro,
Accounting and Information Systems. Essencial Concepts and: -Aplications. WILKINSON,
Joseph W."CEROLLO Michael J. 3.ed. John WUey & Sons., 1997. p·I6. il: ISBN O~7J~05592
:I-I).

'~ Conceito de.Sistemasde-Informações Contábeis.

1Wtesde ser <mostrado o';reJacionamerttóerítte a Contabilidade Gerencial e os" .. ~ •. .'
Sistemas de Informações da Empresa, será conceituado o 'que. é o Sistema de

\:Ípfonn~ç~es Contábeis (SiC).

Segundo MOSCOVE e SIMKIN (1981 p.6) "Sistema de Informação Contábil'

é": ''[...] um componente organizacional que acumula, classifica, processa, analisa, e

comunica informações financeiras relevantes para a tomada de decisões, para entidades

externas (como. fisco, investidores em potencial e credores), e setores internos

(principalmente a administração)"

A figura 2, anterior, mostra o Sistema de Informações Contábeis como

composto pelo Sistema de Contabilidade Financeira e pelo Sistema de Contabilidade

Gerencial .. O Sistema de Contabilidade Financeira atende às demandas de informações
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do público externo e do público interno, e o Sistema de Contabilidade Gerencial atende

.às demandas de informações do público interno.

Nessa mesma figura é mostrado que oSistemá Contábil é alimentado com

dados transacionais (dados originários dos sistemas transacionais) e com dados

originários dos Sistemas de Informações Gerencias (SIG). No próximo tópico, essa

inter-relação será explorada.

• AContabilidadeGerencial eos Sistemas de Informações na Empresa

Como -visto, a Contabilidade Gerencial é um dos componentes do Sistema de

Informações Contábeis. Por sua vez, o Sistema de Informações Contábeis é um

subsistema do Sistema de Informações Empresárias,

Vejamos, inicialmente, as inter-relações existentes dentro do próprio sistema de

informações contábeis.Para tanto, vamos nos socorrer de ZIMMERMAN (1997, p.8),

que apresenta -graficamente _essas relações como mostrado a seguir:

Figura 3 - As múltiplas funções do Sistema Contábil (Adaptado do livro, Accounting for
Decision Making and Control. ZIMMERMAM Jerold L 2ed. Irwin McGraw-Hill.1997 p. 720.
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A figura 3 mostra que temos, a partir do sistema contábil, o atendimento do

público interno e do público externo ou, em outras palavras, a contabilidade financeira e

a contabilidade gerencial.

ZIMMERMAN (1997, p.15) afirma que o atendimento das necessidades de

informações externas e das informações internas pode ser feito, tanto por um único

sistema, como por vários sistemas. Em suas palavras: "Como o sistema interno serve a

múltiplos usuários e tem vários propósitos, a empresa pode ter múltiplos sistemas (um

para cada função) ou um sistema básico que serve as três funções (tomada de decisão,

avaliação de performance e relatórios externos)".

Uma configuração comum nas empresas é a existência de um único sistema

contábil composto por:

- um subsistema de custos, que é alimentado pelos sistemas transacionais;

- um sistema de contabilidade financeira, alimentado pela contabilidade de

custos e pelos sistemas transacionais;

- um sistema de Contabilidade Gerencial alimentado principalmente pela

contabilidade de custos e pela contabilidade fmanceira.

A figura a seguir representa esse inter-relacionamento:

Figura 4 - Inter-relação entre os Subsistemas Contábeis.

• Sistemas Transacionais - As Fontes dos Dados Contábeis
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Os sistemas transacionais são as fontes dos dados que alimentamo sistema

contábil, como m~stra a figura 5

Figura 5' -.:..Relàção entre o sistema de'irformações-contábeis e 'os subsistemas transacionais
, ,/ ',.' , , " , ,

(Adaptado do livro, Accounting lnformation Systems 3a. ed. i.IohnWiley & Sons Inc., 1997., il.
p.lô)

Como podeser.observado -nafiguraS, as transações financeiras.realizadas-com
. ' -,'" ," .

.entidades externas, tais como venda de produtos , pagamento de contas, recebimento de

mareriais,.,são!rô:tineifamel,1te'proçéssada;;(pelo. subsistemas-transacionais.

Os sistemas transacíonais típicos são os sistemas (:17 contas a pagar, de contas a

receber, de folha de-pagamento, de coinprasetc. Esses sistemas também coletam

transações internas, como transferência de materiais para a produção, cálculo de

depreciação etc.

Os sistemas transacionais processam as transações e repassam as informações

de natureza financeira para o sistema de Contabilidade. Portanto, a qualidade dos dados

contábeis quanto à precisão, oportunidade, nível de detalhe etc. vai depender da

qualidade dos dados repassados, para ° sistema- de informações contábeis, pelos sistemas

transacionais.
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Exemplo: se uma transação de pagamento de contas não for processada no

sistema de contas a pagar, não haverá geração de dados do pagamento para a

Contabilidade e portanto ela não será contabilizada.

Se os sistemas transacionais processarem as transações com atraso, os dados

serão repassados para o sistema contábil com atraso, portanto, a Contabilidade também

ficará defasada.

• Resumindo

o atendimento, pela Contabilidade Gerencial, das necessidades de informações

contábeis, na forma e nos prazos requeridos pela administração, depende

fundamentalmente de:

- Existência e disponibilidade de dados;

- Tecnologia utilizada, pela Contabilidade Gerencial, para processá-los e

disponibilizá-los aos executivos.

Os dados utilizados pela Contabilidade Gerencial, como mostrado nas figura 3

e 4, são originários principalmente da Contabilidade de Custos e da Contabilidade

Financeira.

Por sua vez, os dados de entrada da Contabilidade Financeira e da

Contabilidade de Custos são originários principalmente dos sistemas transacionaís.

Portanto, concluímos que a qualidade dos dados e do sistema de Contabilidade Gerencial

dependem da qualidade dos dados fornecidos pelos sistemas transacionais.

Além disso, a tecnologia utilizada pela própria Contabilidade Gerencial tem

forte impacto sobre a capacidade de atender as demandas de informações gerenciais.

Como, o sistema de informações contábeis depende da qualidade das

informações fornecidas pelos sistemas transacionais, a avaliação do impacto da

implantação, na Contabilidade Gerencial, de um sistema ERP não poderá ficar restrita ao

próprio sistema de Contabilidade.

É necessário verificar o impacto do sistema ERP sobre os demais sistemas que

afetam a Contabilidade, bem como o resultado desse impacto sobre a qualidade da

informação fornecida para o sistema de informações contábeis.
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3.2 O IMPACTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A

CONTABILIDADE

• Tecnologia de Informação e Sistemas de Informações

A definição de conceitos em campos emergentes é uma tarefa dificil, como cita

MEIRELLES (1994, p.2): ''[. ..] ninguém ainda foi capaz de definir os conceitos,

identificar os seus elementos e criar uma estrutura de referência de modo a satisfazer

todas as pessoas que atuam na área".

Referia-se Meirelles à dificuldade de estabelecer conceitos e definições nos

campos emergentes da Informática. A conceituação do que é Tecnologia de Informação

apresenta essa dificuldade, por isso, MEIRELLES (2000, p. 419), apresenta três

definições diferentes.

Das três definições, este trabalho adotará a seguinte:

"TI é o conjunto de recursos não-humanos dedicados ao armazenamento,

processamento e comunicação de informação, e à maneira pela qual esses

recursos. são organizados em um sistema capaz de desempenhar um conjunto

de tarefas".

A Tecnologia de Informação, assim definida, compreende os equipamentos, os

softwares utilizados pelos sistemas de informações, bem como a sua organização para

apoiar os sistemas de informações.

Qual o impacto da Tecnologia de Informação sobre os Sistemas de

Informações?

Para responder a essa pergunta, temos que começar definindo Sistema de

Informações como um conjunto de partes inter-relacionadas e destinadas a coletar,

processar e armazenar dados para apoiar as operações da empresa, a tomada de decisões

e o controle das organizações.

Ou, como conceituado por LAUDON e LAUDON (2000, p. 7): "Um sistema de

informações pode ser definido, tecnicamente, como o conjunto de componentes inter-
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relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenarn e distribuem

informações para apoiar a tornada de decisões e o controle nas organizações".

Á luz desses conceitos, lápis, papel, calculadoras, máquinas de escrever,

máquinas de contabilidade, máquinas Hollerith, computadores e microcomputadores são

recursos da Tecnologia de Informação.

Esses recursos servem basicamente, para coletar dados, isto é, para capturar

dados e convertê-los para urna linguagem que o recurso que irá processá-lo possa

entender.

Na coleta de dados, a tecnologia utilizada pode ser formulários, terminais de

vídeo, leitores de códigos de barra etc.

Para processar dados, ou seja, realizar operações com os dados de aritmética e

lógica, de classificação e de tabulação, podem ser utilizados o cérebro humano, as

calculadoras, os microcomputadores etc.

Para armazenar os dados de urna forma que possa ser recuperada

posteriormente, podem ser utilizados fichas de papel, cartões perfurados, fita magnética

etc.

Para disponibilizar dados aos usuários da informação e, finalmente, para a

comunicação de dados, podem ser usados papel, telefone, telex, fax etc .

.É fácil verificar que, de acordo com a combinação de tecnologia utilizada por

um sistema de informações, ele disporá de mais ou menos recursos para executar as Suas

funções. Por exemplo: sistemas manuais, envolvendo formulários, livros, procedimentos

escritos, têm grandes restrições quanto ao volume de dados que conseguem processar,ao

tempo' necessário para coletar e disponibilizar dados "de" e "para" locais distantes.

Para melhor visualizannos a dependência dos sistemas da tecnologia utilizada,

no próximo capítulo será apresentado um breve histórico da evolução da Tecnologia de

Informação e a sua aplicação aos sistemas de informações.

• Um Breve Histórico da Evolução da Tecnologia de Informação e o Impacto

na Contabilidade

Desde a pré-história, na qual se encontram os primeiros vestígios de registros

de atividades econômicas, até a presente data, o homem vem utilizando urna variada
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gama de tecnologias para efetuar a coleta, o registro, o manuseio e, finalmente, a

exibição dos dados contábeis.

Segundo SCHIMIDT (2000, p. 19) em sítios arqueológicos do Oriente Próximo

foram encontrados materiais utilizados por volta do ano 8000 a.C. que caracterizavam

um sistema contábil.

Época do início do cultivo agrícola e da criação de animais, o controle de

estoque e do fluxo de produtos agrícolas e serviços era feito com o uso de fichas de

barros de vários formatos (esferas, cilindros, triângulos etc.) cada um representando uma

unidade de uma mercadoria específica.

Dessa época, até hoje, a tecnologia aplicada aos sistemas de informações

evoluiu consideravelmente, com forte impacto sobre a capacidade de processamento,

armazenamento e comunicação de dados.

Na área de processamento e armazenamento de dados, os sistemas de

informações evoluíram da tecnologia de esferas e cilindros de barro para a utilização de

papel, lápis, caneta, máquina de calcular, máquina de escrever, máquinas de

contabilidade (engenhosa combinação de máquinas de escrever com calculadora),

máquinas de registro unitário (ou máquinas Hollerit), computadores, microcomputadores

e redes de computadores.

No que se refere ao armazenamento de dados, a tecnologia evoluiu para o uso

de papel, fita de"papeL cartões perfurados, fitas e discos magnéticos.

Na área de comunicações; as transmissões em alta velocidade via cabos

telefônicos, ondas de rádio e satélites também impactaram fortemente os sistemas de

informações em geral e os sistemas contábeis em particular.

O deSenvolvimento dessa tecnologia permitiu que, através do uso de terminais,

os dados pudessem ser coletados a grandes distâncias e transmitidos em alta velocidade

para os locais onde iriam ser processados e armazenados.

Permitiu, também, através de terminais, a consulta a longa distância de dados

localizados nos computadores centrais das empresas. Viabilizou a interconexão de

computadores situados em locais remotos, permitindo aos computadores compartilharem

dados, capacidade de armazenamento e capacidade de processamento.
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A medida em que essa tecriologia foi sendo incorporada aos sistemas de

informações ou, mais especificamente, ao sistema de informações contábeis, aumentou

significativamente a capacidade de atendimento das necessidades de informações

gerenciais requeridas pela gestão da empresa.

Para evidenciarmos o impacto da tecnologia sobre os sistemas de informações,

e os sistemas contábeis em particular, um pouco da história dessa evolução é

apresentada a seguir.

Os Livros Contábeis

Até a década de 30, a principal tecnologia utilizada pelos sistemas contábeis, se

assim podemos chamá-la, era "a tecnologia do papel". Utilizavam-se livros, escriturados

manualmente, para o registro contábil das transações efetuadas pelas empresas.

Essa tecnologia teve um forte impacto sobre os sistemas contábeis em função

das limitações que ela colocava no volume de transações que o sistema conseguia
,,

processar, na capacidade de processamento dos dados armazenados e, finalmente, na
I

possibilidade de consulta aos dados contábeis.

Por ser escrit6rado manualmente, o volume de lançamentos contábeis que esse

sistema conseguia proJessar era muito pequeno.

Uma estratégia. adotada pelas empresas para superar essa dificuldade foi a
I

criação de diários aTares. Os diários auxiliares eram livros contábeis destinados à.

escrituração de transações específicas, como as transações de uma fábrica ou de um tipo

de evento (contas a pakar, contas a receber etc.).

Mesmo adotando a técnica dos diários auxiliares, a capacidade de transações
di I d I I' âbei .que po Ia ser ança a nos IvrOSconta 15 era muito pequena.

!
Outro aspecto importante dessa técnica é que as transações registradas nos

diários auxiliares tinha;m que ser, posteriormente, lançadas de forma sumária no diário

geral da empresa. Pata consolidação dos lançamentos, era necessária a comunicação

constante entre a matriz e as unidades descentralizadas que possuíam diários auxiliares.

Como a tecnologia de comunicação, nessa época, era muito restrita, a
I

atualização do diário da matriz com os dados sumarizados das unidades descentralizadas

era feita através de troca de correspondência, como mostrado neste trecho do livro de
I
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JOHSON e KAPLAN (1996, pg 24) ao descrever o funcionamento de um sistema

contábil utilizado pela empresa Lyman Mills, uma indústria têxtil americana por volta de

1850: "Lançamentos recíprocos feitos nos livros do escritório central e nos livros da

fábrica, eram mantidos atualizados através de correspondência diária entre o tesoureiro e

o agente. I"

Não havia possibilidade de classificação dos dados de uma forma diferente

daquela em que eles foram lançados nos livros. Por exemplo: se a contabilização de

gastos era feita por tipo de despesa, isto é, material, mão-de-obra e transporte, seria

di:ficilobter esses dados, sumarizados por área de responsabilidade ou por localidade.

O acesso à informação só poderia ser feito através do acesso aos livros ou

através de relatórios, em papel, que era o meio de transporte de dados disponível na

época.

- As Calculadoras e as Máquinas de Escrever

A partir da década de 40, com o apoio da máquina de escrever e das máquinas

de calcular, o registro em livros foi a principal tecnologia utilizada pelos sistemas

contábeis até por volta de 1950.

Após a escrita manual, os primeiros recursos de "tecnologia de informações"

utilizados no processamento das informações contábeis foram as calculadoras mecânicas

e as máquinas de escrever. Esses equipamentos davam pouco ou quase nenhum suporte

para classificação, tabulação e sumarização de dados.

Com o uso dessa tecnologia, a obtenção de relatórios com vários níveis de

segtnentação, com várias visões (por exemplo: por produto, por filiais etc.) era

praticamente impossível. Essa limitação tecnológica o desenvolvimento e a aplicação de

técnicas de contabilidade gerencial.

As Máquinas de Registro Unitário - HoUerit

I O Agente era o funcionário responsável pela escrituração dos livros da fábrica de Holyoke da Lyman
MiIls
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o grande avanço na 'tecnologia de informação", que eliminou uma série de

restrições de processamento de dados à produção de relatórios contábeis, foi trazido

pelas máquinas de registro unitário ou máquinas hollerit, utilizadasna década de 50.

No desenvolvimento desses equipamentos, foram utilizados dois grandes

avanços da tecnologia aplicada a sistemasde informações.

O primeiro avanço, descrito por mCKS e LEININGER (1994, p 5) como um

dos grandes marcos do desenvolvimento histórico da tecnologia de processamento de

dados, ocorreu em 1870, no Arsenal de Frankford na Filadélfia. Segundo IllCKS e

LEININGER, o tenente Henry MetcaIfe quando começou a estudar o sistema de

contabilidade de custos do arsenal, percebeu que não poderia acompanhar os custos

segundo o fluxo de produção, porque estes eram registrados por departamento.

Inspirando-se nas bibliotecas que registravam os livros em cartões, Metcafe

transferiu alguns dos registros de custos do arsenal, dos livros para cartões. Esta

mudança da ''tecnologia'' utilizada permitiu que os cartões, e os dados que eles

continham, pudessem ser classificados, sumarizados e manuseados de forma a melhor

atender às necessidades de informaçãoda administração.

O segundo avanço na tecnologia usada para processamento de informações teve

origem em um invento de Joseph Marie Jacquard.

Jacquard, um tecelão francês, usou pela primeira vez cartões perfurados para

representar informações e controlar a operação de máquinas.Em 1801, ele visualizou a

possibilidade de usar cartões perfurados com vários padrões de furos para controlar seus

teares e produzir tecidos de padrões diferentes automaticamente.

Por volta de 1900, Dr. Herman Hollerit, um estatístico do Census Bureau dos

Estados Unidos, começou a desenvolver as máquinas de registro unitário, que utilizavam

os conceitos de registro unitário de Metcalfe e a idéia de representar as informações

utilizando cartões perfurados de Jacquard. Essas máquinas ficaram conhecidas como

máquinas Hollerit ou máquinas de cartão perfurado.

A aplicação dessas máquinas para tabulação do Censo de 1890 reduziu pela

metade o tempo de tabulação dos dados em relação ao do censo anterior.

Esses resultados levaram Hollerit a pensar na aplicação desses equipamentos

para processamento de dados empresariais. Para tanto, criou urna empresa "Tabulating
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Machine Company", que mais tarde viria a se transformar na IBM - Internacional

Business Machine, para oferecer as máquinas de cartão perfurado , na opção de leasing,
ao governo e a outros interessados.

Nos equipamento de cartão perfurado, as informações eram armazenadas por

meio de furos efetuados nos cartões. Cada cartão registrava uma transação, como por

exemplo, um saque em uma conta bancária, a venda de um item de mercadoria, o
pagamento de um funcionário etc.

A perfuração dos cartões e o processamento das informações neles contida

eram feitos pelas máquinas de cartão perfurado. As máquinas de cartão perfurado, na

verdade, eram um conjunto de equipamentos eletromecânicos, cada um com uma

capacidade específica, como, por exemplo, para perfurar, para classificar, para tabular

para reproduzir os cartões, bem como para efetuar cálculos.

O uso desses equipamentos causou um forte impacto no processamento de

dados em função da sua capacidade de processar grandes volumes de dados e,

principalmente, por incorporarem recursos novos, não disponíveis nas tecnologias

anteriores, para classificação, tabulação, cálculo, reprodução e intercalação de cartões e,

conseqüentemente, das informaçõesneles contidas.

Esses recursos ampliaram extraordinariamente a capacidade de geração de

relatórios dos sistemas. Abria-se a possibilidade de produção, .em tempo hábil, de

relatórios contábeis gerenciais, classificando os registro de várias formas diferentes,

como, por exemplo, .relatório de vendas por produto, por loja, por departamento, todos

eles produzidos a partir da mesma informação básica que era o registro das transações
no cartão perfurado~

No entanto, essa revolução era apenas uma pequena amostra do que viria em
seguida, com a introdução dos computadores eletrônicos.

- Os Computadores

O avanço definitivo foi conseguido com a introdução dos computadores na

década de 60. O impacto da sua utilização, nos sistemas de informações foi gradual e
continua ocorrendo até os dias de hoje.
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Como observa MElRELLES (1994 p. 407): "O processo de informatização de

qualquer atividade deve passar necessariamente por uma série de estágios ou etapas".

A primeira etapa desse estágio é a racionalização e estruturação da atividade

manual. Nessa etapa, as técnicas de Organização e Métodos são essenciais para

desenvolvimento de um sistema racional que atinja seu objetivo de armazenamento,

transporte e ativação de ação de forma direta e sem ações desnecessárias.

O estágio seguinte é a automação, no qual, segundo MElRELLES (1994 p.

407), as atividades são colocadas em sistemas isolados e os ganhos podem ser

significativos. Essa etapa, nas empresas pioneiras na implantação de computadores no

Brasil, ocorreu entre 1969 até 1980.

Os primeiros sistemas comerciais implantados no computador eram aqueles

cujo processamento envolvia grandes volumes de dados, tais como, o sistema contábil, o

sistema de faturamento, o sistema de materiais e o sistema de folha de pagamento.

A implantação era feita sem nenhuma preocupação em reprojetar os sistemas de

forma a melhor aproveitar os recursos oferecidos pela nova tecnologia. Os sistemas eram

implantados com a mesma concepção adotada anteriormente

Nessa etapa, a alimentação das informações para o Sistema Contábil era feita

manualmente, através do uso de fichas de lançamento que eram digitadas nos Centros de

Processamento de l)ados. A consulta aos dados era feita por meio de relatórios

impressos emitidos pelo computador.

O impacto dessa implantação sobre o papel do Contador foi a redução de seu

trabalho de preparação manual de lançamentos contábeis, das atividades de

encerramento dos livros e da elaboração manual de relatórios, permitindo ao contador

dedicar mais tempo a análise e conciliação de contas.

O impacto sobre a Contabilidade foi a redução dos prazos de encerramento e

disponibilização dos dados contábeis para a gerência.

Entretanto, até meados dos anos 80, pouca ou quase nenhuma inovação foi

incorporada às técnicas de contabilização, apesar das fortes críticas dos usuários quanto

à qualidade das informações contábeis, principalmente, para tomada de decisões.

O final desta etapa se caracterizou pela existência de uma série de sistemas

isolados, cuja integração era feita manualmente.
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Os vários sistemas transacionais se integravam com a Contabilidade

manualmente, através de relatórios de distribuição contábil, emitidos pelo sistema de

folha de pagamento, faturamento, contas a pagar etc, dando os valore e as contas a serem

movimentadas para registrar as transações processadas por este sistemas. A

Contabilidade transcrevia os dados em fichas de lançamento e os enviava para a

digitação e conseqüente alimentação do sistema contábil.

A etapa seguinte, que ocorreu no período de 1980 a 1984, foi a integração dos

sistemas: "Com a integração é possível eliminar várias tarefas que antes haviam sido

"simplesmente" automatizadas, por exemplo: integrando folha de pagamento e

contabilidade desaparecendo a tarefa de gerar lançamentoda folha para a contabilidade;

[...]" (MElRELLES 1994, p. 407)

A integração provocou. novo impacto no papel do Contador que viu o seu

trabalho manual de transcrição de dados praticamente desaparecer. A Contabilidade

conseguiu nova redução significativa de prazos para encerramento contábil e
disponibilizaçãode informações para os usuários.

Em meados da década de 80, o cenário de processamento começa a mudar

novamente. Várias tecnologias são incorporadas ao computador, transformando-o em

uma ferramenta.muito mais poderosa.

As principais tecnologias que passaram a ser utilizadas, rotineiramente, pelas
empresas foram:

Tecnologia de comunicação: que permitiu a disseminação de terminais de

vídeo nas empresas permitindo a coleta e a consulta de dados em locais

distantes dos centros de processamento.

- Tecnologia de banco de dados: que permitiu o redesenho dos sistemas de

informações, de forma a evitar redundância de dados, facilitando o

desenvolvimento de sistemas que permitissem a consulta e atualização on-

line.

Outro fator que contribuiu decisivamente foi o aparecimento dos
microcomputadores.

Mas o maior impacto na Contabilidade Gerencial e no papel do Contador

Gerencial foi provocado pelo aparecimento, no mercado, de softwares de fácil
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utilização, que, colocados à disposição do usuário, possibilitavam o acesso aos dados das

bases da empresa, bem como a produção de relatórios, sem a intervenção de analistas de

sistemas e contadores.

O desenvolvimento de programas e a competência em processamento de dados

que, até então, eram centralizados na área de processamento de dados, começaram a ser

disseminados para toda a empresa.

Dentre as ferramentas que permitiram essa disseminação de competência,

destacamos os softwares de:

a) SIE - Sistema de Informações Executivas: que são softwares dirigidos para o .~. .

uso de executivos. Estes softwares possuem uma base de dados própria que é alimentada

com:

- Dados dos sistemas operacionais da empresa, a exemplo da folha de

pagamento, controle de estoques, contas a receber, contabilidade etc.;

- Dados de fontes externos a empresa, tais como as cotações da bolsa de

valores, cotação do dólar, taxas de juros;

- Dados decorrentes de pesquisas efetuadas pela empresa, tais como,

informações sobre a concorrência, pesquisa de mercado, pesquisa de

satisfação dos empregados.

Dispondo de ferramentas amigáveis e de fácil utilização, o executivo pode

desenvolver aplicações sem o auxílio de .analistas para gerar controles e relatórios para

tornada-de decisões.

b) SAD - Sistemas de Apoio a Decisão: que são softwares que combinam bases

de dados .corn- poderosas ferramentas para análise de dados, como ferramentas para

modelagem financeira, ferramentas estatísticas, ferramentas para simulação, what if
ana/yses, atingir objetivo, gráficos etc.

De forma similar ao SIE, as ferramentas desses sistemas são amigáveis e de

fácil utilização pelo executivo.

O uso desses recursos pelo usuário final começou a impactar fortemente o

trabalho do Contador e da Contabilidade Gerencial.

A Contabilidade Gerencial foi impactada, pOIS, utilizando essas ferramentas

podia gerar mais emelhores relatório para os executivos, mas, por outro lado, a tarefa de
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preparação de relatórios gerenciais, que era uma preocupação central do Contador

Gerencial, passou a ser dividida com o executivo, que dispunha das ferramentas já

citadas para executar esse trabalho.

MURPHY et aI. (1995) apresentaram o resultado de uma pesquisa feita pela

University College Cork e University College Galway , na área de SAD e Contabilidade

Gerencial, na qual alguns dos impactos da adoção dessa tecnologia são evidenciados.

A pesquisa procurou identificar, nas empresas usuárias de SAD, a importância

do Contador Gerencial como provedor e facilitador de sistemas de apoio à decisão,

comparada com outros facilitadores potenciais de SAD na organização, tais como

analistas de marketing, contadores financeiros etc.

O resultado mais significativo revelado pela pesquisa foi a mudança de

expectativas dos gerentes em relação ao trabalho do Contador Gerencial, expectativa

essa refletida em trechos do artigo-reproduzidos a seguir:

[... ] os gerentes sêniores estão olhando para o seu pessoal de SAD como as pessoas
que apresentam análise e interpretações, que agregam valor, aos relatórios financeiros
que eles apresentam.
[... ] por sua vez requer conhecimento do negócio, além do daquele normalmente
requerido do Contador Gerencial em um ambiente tradicional de controle. (MURPHY
et a!., 1995, p.2). .

Resumindo as conclusões da pesquisa apresentadas no artigo de MURPHY,

nas empresas que utilizam o SAD, existe uma expectativa de maior participação dos

contadores gerenciais no processo de tomada de decisões e não somente como

preparadores de relatório e modelos de decisão. Os gerentes esperam que o Contador

Gerencial se transforme em um consultor que aponte os direcionadores do negócio e os

fatores críticos de sucesso.

Para exercer esse papel é necessário que o Contador Gerencial aprofunde o seu

conhecimento nos negócios em que a empresa atua e sobre os modelos de decisão.

O mais recente desenvolvimento da tecnologia de informação, que se reflete na

Contabilidade Gerencial e no papel do Contador Gerencial, são os sistemas integrados

de gestão, conhecidos no mercado como os Sistemas ERP - Enterpise Resource

Planning, do qual trataremos no próximo tópico.
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3.3. OS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO - ERP

Até 1990, o conjunto de sistemas de informações das empresas era formado por

sistemas isolados, desenvolvidos com várias tecnologias e com enormes dificuldades de

integração.

Para citarmos um exemplo, na área de armazenamento de dados, conviviam em

uma mesma instalação sistemas implementados com arquivos seqüências, outros com

arquivos em disco utilizando o método de acesso seqüencial e VSAM2, banco de dados

hierárquicos, relacionais e etc.

O conceito de integração de sistemas preconiza a eliminação da transcrição de

dados através de cópia ou reintrodução de dados no sistema, isto é, uma vez que a

informação é introduzida no computador, ela dispara todas as ações necessárias à

conclusão da operação, sem necessidade de cópia ou reintrodução de dados no

computador.

Um outro conceito relacionado à integração é o da Integração das Bases de

Dados, ou seja, a não existência de dados repetidos ou redundantes.

Embora houvesse na área de Tecnologia de Informação todos os atributos

abaixo, o desenvolvimento não ocorria.

Uma clara visão da necessidade de desenvolvimento de sistemas integrados;

- Tecnologia disponível para implementaçãodesse conceito, na área de software,

com o advento dos bancos de dados relacionais, linguagens de quarta geração,

novas e melhores interfaces gráficas;

Tecnologia de desenvolvimento com o aparecimento da metodologia de

engenharia da informação, da análise voltada para objetos, bem como

softwares de case para desenvolvimento de aplicações.

o principal motivo para a não implementação dessa solução era o brutal

investimento necessário para reprojetar todos os sistemas da empresa dentro do novo

2 VSAM- Virtual Systems Acess Metod - Método de acesso aos dados armazenados nos arquivos dos
computadores de grande porte.
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modelo e o tempo requerido para desenvolvê-los. A dificuldade era agravada pelo fato

de ser necessário, paralelamente a esse esforço, manter as aplicações existentes.

As conseqüências dessa desintegração eram um excessivo trabalho de

transcrição de dados, a dificuldade de acesso às informações das bases de dados, a

dificuldade para combinar dados de bases diferentes e a consolidação de dados.

• O Surgimento dos Sistemas ERP

o atual ambiente empresarial vem se transformando rapidamente, passando a se

caracterizar por uma competição global, por constantes pressões para redução de custos,

pela elevação dos níveis de qualidade, pela necessidade reduzir os tempos par~

introdução de novos produtos no mercado, pela manufatura flexível, para citar apenas

alguns aspectos dessa transformação.

O impacto dessa transformação sobre os sistemas de informações foi

gigantesco. Informações mais precisas, mais rápidas e de melhor qualidade passaram a

ser requeridas em um volume sem precedentes na história empresarial.

O Sistema de Informações Contábeis, como uma das principais fontes de

informações, assim como outros sistemas de informações ernpresarias, tiveram que se

adaptar rapidamente para atender à demanda.

A situação dos sistemas informações, na maioria das instalações, conforme

retratado. no tópico anterior, dificultava o atendimento, pela área de Sistemas de

Informações.

Era- necessário uma solução radical e a saída, desenvolvida para auxiliar as

empresas a enfrentarem os desafios desse novo ambiente empresarial, foram os sistemas

integrados degestão ou os ERPs - Enterprise Resource Planning Systems

O sucesso desses sistemas em todo o mundo reflete a adequação dessa solução

para as empresas. Alguns números atestam o fato quando observamos que, em 1997,

cerca de 20.000 companhias no mundo inteiro gastaram 10 bilhões de dólares em

Sistemas ERP, 40% a mais que em 1996. A empresa AMR - Advanced Manufacturing

Research de Boston - estima uma taxa de crescimento anual de 36% para as receitas de

licenças até o ano 2.001.
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Em pesquisa coordenada pelo prof. Meirelles, de março de 2000, envolvendo

1201 empresas foi identificado o seguinte crescimento do número de empresas que

adotaram os sistemas ERP.

2000 - 1 ano - 5 anos
Empresas

Integrados

Que Usam Pacotes
52% 48% 20%

Tabela 4 - Crescimento Das Instalações De Sistemas Integrados - ERP(Fonte: Pesquisa: Administração
de Recursos de Informática, 11a. edição, Coordenador Pro! Fernando S. Meire/les, Centro de
Informática Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV, março de 2000)

A tabela apresenta a percentagem das empresas que participaram da pesquisa e

que usavam pacotes integrados.

Como pode ser observado pelos dados da tabela, 52% das empresas pesquisadas,

em 2000, utilizavam pacotes integrados. O crescimento em relação a cinco anos atrás foi

de 260% e em relação ao ano anterior foi de 8%. Estes números são bastante expressivos

e atestam que, de forma similar ao o que ocorre em outros países, o crescimento do uso

de sistemas ERP no Brasil é bastante acelerado.

• O Que é um Sistema ERP

Diferentemente do que a tradução literal do termo pode nos levar a pensar,

esses sistemas não fazem planejamento e o termo recursos não ajuda a identificar

exatamente o que ele faz. A palavra mais significativa de seu nome é Empresa.

Eis o verdadeiro objetivo de um sistema' ÊRP: integrar todos-os departamentos

e funções da empresa em único sistema computacional, capaz de atender as diferentes

necessidades de cada departamento.

A utilização desse sistema permite administrar e acompanhar, em tempo real,

vendas, produção, finanças, contabilidade e recursos humanos em uma empresa.

Os sistemas tradicionais de computação, anteriores ao ERP, normalmente eram

desenvolvidos para o atendimento de uma função ou de uma área específica.

Contabilidade, Faturamento, Folha de Pagamento, Materiais, Acionistas eram sistemas
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isolados, muitas vezes desenvolvidos em diferentes tecnologias, o que dificultava a

integração entre os vários sistemas.

Poucos desses sistemas eram desenvolvidos para processamento das transações

em tempo real e raramente havia troca de informações entre os sistemas em tempo real.

DA VENPORT (1998) argumenta que os sistemas ERP são um novo modelo

para computação corporativa. Eles permitem às empresas substituir os sistemas atuais,

que normalmente são incompatíveis uns com os outros, por um único sistema integrado.

Existe uma série de implementações desses Sistemas e as mais conhecidas são

SAP Rl3, PeopleSoft, Baan, ID. Edwards e Oracle.

A empresa líder nesse mercado é a SAP ( Systems, Aplications and Products in

Data Processing), fundada em 1972, que conta atualmente com mais de 7.500 clientes

em cerca de 90 países. Possui cerca de 15.000 empregados espalhados em 50 escritórios

no mundo inteiro.

No Brasil este mercado é bastante disputado. Em pesquisa efetuada pelo Centro

de Informática aplicada da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio

Vargas, em novembro de 1999 e fevereiro de 2000, envolvendo 1201 empresas este

mercado estava assim segmentado:

Pacotes Integrados Participação na Base Instalada das Empresas

Datasul 22%

SAP 22%

Microsiga 13%

SSA 5%

BAAN 5%

Oracle 5%

IDEdwards 5%

O~ros n%
Tabela 5 - Participação atual na Base Instalada das Empresas (Fonte: Pesquisa: Administração de
Recursos de Informática, lIa. edição, Coordenador Prof; Fernando S. Meirelles,Centro de Informática
Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo FGV, março de 2000)
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A maioria dos sistemas ERP possui uma arquitetura cliente - servidor de três
camadas:

- A primeira camada, que opera com as bases de dados, não é visívelnos outros
níveis ou pelos usuários.

- A segunda camada onde residem as aplicações que contém a lógica de

processamento do sistema,prepara e formata os dados.

A terceira camada de apresentação, normalmente sediada em micro-

computadores, que manuseia as tarefas relacionadas com a entrada e a
exibição de dados.

Os módulos que compõe um sistema ERP são mostrados na Fig . A
. configuração apresentada é do sistemaR/3 da SAP.

Figura 6 Módulos Integrantes do SAP Rl3 (Fonte Catálogo da SAP - Brasil)
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Uma outra característica dos Sistemas ERP é que eles automatizam todas as

operações envolvidas em um processo de negócio, tais como comprar, vender, produzir

etc.

Para tanto, os ERPs possuem bibliotecas com mais de mil processos pré-

definidos, e cada processo pode ser adaptado para atender às necessidades específicas do

negócio. Na implantação do sistema, a empresa deve selecionar os processos a serem

implantados e que melhor atendam às suas necessidades.

Por exemplo, todo o processo de venda é automatizado, o que envolve a tomada

do pedido, o embarque da mercadoria e o faturamento da venda.

Com o ERP, quando um comprador efetua uma compra, ele tem disponível toda

informação necessária ao processamento da compra, na tela de seu terminal, como por

exemplo, os fornecedores do produto, a situação dos pedidos anteriores de cada

fornecedor, o histórico de cada fornecedor, e os preços das últimas compras daquele

item.

Todos dentro da empresa acessam uma mesma base de dados e conseguem

visualizar a situação de cada aquisição.Quando um departamento, no fluxo do pedido de

compras, termina o seu processamento, o pedido é passado, automaticamente, para o

próximo departamento.

As transações que envolvem registros contábeis geram automaticamente os

lançamentos. Por exemplo, na recepção do fornecedor de um material, a .ser aplicado em

uma obra, o ERP gera, automaticamente, no momento da recepção, um lançamento

contábil debitando o material diretamente na conta de custeio da obra.

Naquele instante; se o gerente responsável consultar o custo da obra, VIa

terminal, verá que o material que acabou de chegar já esta debitado. Poderá também

rastrear aquele débito, consultando, via terminal, todos os documentos do processo, tais

como o pedido de mercadoria, a solicitação de cotação, a requisição de compras etc.

• O Sistema .ERP, a Contabilidade Gerencial e o Contador Gerencial.

Os sistemas ERP mudaram radicalmente o tratamento das informações

empresarias e das informações contábeis em particular. Algumas características desse

sistema têm um impacto particular sobre a Contabilidade e papel do Contador Gerencial
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Essas características são:

a) A Integracão do sistema - o dado é introduzido uma única vez no sistema e

dispara todas as ações necessárias à conclusão da operação, evitando erros e retrabalho.

Essa característica é particularmente importante para a Contabilidade, pois os

eventos que geram registros contábeis são automaticamente acionados pelo sistema,

eliminando a possibilidade de existiram transações não contabilizadas e o envio de

papéis para a Contabilidade, uma vez que os dados para contabilização são introduzido

nos sistemas na origem.

O processamento integrado, apoiado em sistemas integrados de gestão, podem

reduzir drasticamente o trabalho de transferência de dados entre os vários sistemas que

alimentam o sistemas contábeis, reduzindo o trabalho de contabilização e melhorando .

significativamente a qualidade do dado contábil.

b) Capacidade de drill dow - os dados resuhantes das transações processadas

pelo sistema podem ser vistos em qualquer nível de detalhe, do documento original ao

relatório final, o que facilita e amplia enormemente a capacidade de análise da área de

contabilidade.

c) Existência de Rotinas Prontas - o sistema traz alguns módulos prontos, que

facilitam a implantação de conceitos novos de contabilidade gerencial, tais como custeio

ABC, análise de rentabilidade de produtos, tatget cost etc.

d) Software de SIE - Sistemas de Informações Executivas - com recursos para

extração, processamento e elaboração de relatórios pelo próprio usuário, e contando com

uma série de relatórios pré-programados, o uso desse recurso pela própria

Contabilidade Gerencial poderá ampliar em 'muito a sua capacidade de atendimento _das

solicitações de relatórios. Por outro lado, o uso pelo usuário desse recurso também reduz

muito o papel do Contador Gerencial na elaboração de relatórios gerenciais.

e) Flexibilidade para alteração de rotinas contábeis - alterações dos sistemas

contábeis são facilmente introduzidas, permitindo a captura de novos dados pelo sistema

e a alteração da forma de processamento com grande facilidade
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3.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Apesar do grande número de empresas que vêm implantando o sistema ERP,

uma série de questões relacionadas com os ERPs permanece em aberto, existindo poucas

pesquisas sobre o processo de implementação desses sistemas e seu impacto sobre a

Contabilidade em particular.

Estando a Contabilidade Gerencial e o Contador Gerencial no âmago do

processo de produção de informações para a gerência, e sendo os ERP uma poderosa

ferramenta de processamento e produção de informações, o efeito potencial desses

sistemas sobre a Contabilidade Gerencial e o Contador Gerencial é muito grande.

Esses Sistemas disponibilizam bases de dados integradas, trazem relatórios pré-

formatados embutidos nos sistemas, disponibilizam ferramentas para que o próprio

usuário produza os seus relatórios, contêm ferramentas que facilitam a introdução de

alterações nos sistemas contábeis e a implantação de novos conceitos de contabilização.

Todos esses recursos, adequadamente aplicados, é de se esperar que exerçam

um forte impacto na Contabilidade Gerencial e no papel do Contador Gerencial.

Apesar disso, constatamos que a literatura não oferece muitos estudos a.

respeito.No próximo capítulo, apresentamos um resumo de algumas pesquisas feitas na

área.
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CAPÍTULO 4 - O IMPACTO DO ERP SOBRE A
CONTABILIDADE GERENCIAL E SOBRE O PAPEL DO

CONTADOR GERENCIAL - RESULTADO DAS PESQUISAS

No capítulo anterior foi demonstrado o forte potencial de impacto que os

sistemas ERP têm sobre a Contabilidade Gerencial e sobre o papel do Contador

Gerencial

A verificação dos resultados desse impacto depende de pesquisas de campo, as

quais não são numerosas no âmbito internacional e praticamente inexistentes no Brasil,

ao menos com base no levantamento realizado pelo autor.

Neste capítulo apresentaremos:

- As pesquisas identificadas e que analisaram o impacto do ERP na Contabilidade

Gerencial e no papel do Contador Gerencial.

Resumo e conclusões dessas pesquisas.

4.1. PESQUISAS ANTERIORES

Após consultar a literatura, identificamos três pesquisas cujos autores, objetivo

e resultados sãodescritos a seguir:'

• Fahy E Linch

Martin J. Fahy e Rosemary Linch, ambos professores do Departamento de

Contabilidade e Finanças da National University of Ireland., Galway, desenvolveram

uma pesquisa, baseada em estudo de caso, em três empresas que implantaram o sistema

ERP na Irlanda.

A pesquisa, intitulada Enterprise Resource Planning (ERP) Syslems and

Strategic Managemenl Accounling, tem como objetivos pesquisar e identificar:

- O papel dos sistemas ERP no apoio as iniciativas da Contabilidade Gerencial

Estratégica.
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- o impacto dos sistemas ERP nas atividades de apoio à decisão dos Contadores

Gerenciais, particularmente com relação ao custeio do produto e medição de

performance.

- A contnbuição dos sistemas ERP na melhoria do acompanhamento institucional

e nas atividades de controle envolvendo os relatórios mensais filial/matriz

A população alvo eram empresas que tinham implantado o sistema ERP nos

dois anos anteriores à pesquisa.

De acordo com FAHY e LINCH (1999), foram pesquisadas:

- A APC - American Power Conversion. empresa que projeta, fabrica e

comercializa equipamentos de "No Breack" destinados a proteger os computadores da

falta de energia elétrica. Os produtos da APC são vendidos por urna rede de revendas no

mundo inteiro. Em 1998, cerca de 65% das receitas da APC eram provenientes das

Américas (América Latina e do Norte), 25% da Europa, Meio Oeste e África e 11% da

Ásia e Japão.

O sistema utilizado foi o da ORACLE e a implantação levou cerca de 18 meses,

envolvendo nove localidades: duas na Irlanda e as demais nos Estados Unidos, Japão,

China e Cingapura. Todos os módulos foram implantados, exceto o de Recursos

Humanos.

~ A segunda empresa pesquisada foi a lJtenno King - Ingersoll Rand,

fabricante de unidades de controle de temperatura para caminhões, trai/ers,

caminhonetes, containers e ar condicionado para ônibus. Seus principais clientes são

empresas transportadoras e distribuidores de produtos sensíveis à temperatura, como

alimentos perecíveis e produtos farmacêuticos: A Thenno King tem instalações nos

Estados Unidos, Porto Rico, Irlanda, Espanha, Dinamarca, Alemanha e Brasil.

O sistema utilizado foi o da SAP, cuja implantação foi feita em duas etapas e

levou cerca de um ano, envolvendo seis localidades nos Estados Unidos, Porto Rico,

Espanha, Alemanha e três instalações na Irlanda. Assim como na APC, todos os

módulos foram implantados, exceto o módulo de Recursos Humanos.

- Finalmente, a última empresa pesquisada foi a Crown Equipament

Corporation, que fabrica caminhões movidos a energia elétrica, utilizados no transporte

de materiais em almoxarifados e centro de distribuição.
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o sistema utilizado foi o da BAAN e a implantação levou cerca de um ano.

Os resultados da pesquisa, relacionados ao impacto do ERP sobre a

Contabilidade Gerencial e o sobre papel do Contador Gerencial, são sumarizados a

seguir .

• Todas as empresas pesquisadas relataram que a implantação do ERP gerou uma

melhoria na medição e controle de performance das empresas, como pode ser constatado

por estes trechos do artigo de FAHY E LINCH (1999).

- A implantação do ERP permitiu que a medição deperformance fosse feita através de
um único sistema de forma padronizada[...] (APC).
- Em geral, o staff da Contabilidade Gerencial sentiu que o ERP gerou "melhores
informações resultando em um padrão mais claro e mais conciso de controle".
(Thermo King).
- Relatórios de contribuição mensal também são produzidos e agora a empresa tem
relatórios padronizados intragrupo para facilitar a comparação ao longo de várias
métricas. (CROWN).

• A análise de variações foi outro item destacado pelas empresas em função das

melhorias obtidas com a implantação do ERP, como pode ser inferido a partir dos

seguintes trechos do artigo de FAHY E LINCH (1999):

- Adicionalmente à capacidade de drill down do banco de dados, o SAP permitiu aos
administradores obter relatório em vários níveis de detalhes. (Thermo King)
- Em particular o sistema levoua melhorias na análise de variações em áreas tais como
lucratividade de linha de produtos assim como a melhores relatórios de segmentos de
resultados por SBU e área de negócios.(Thermo King).

• Nas empresas pesquisadas, permanece o uso intensivo de planilhas eletrônicas

pela Contabilidade Gerencial para a preparação de relatórios, mas o acesso aos dados,

que era dificil e demorado no sistema anterior, ficou extremante facilitado com o uso do

ERP, como mostram alguns dos trechos do artigo de FAHY E LINCH (1999)

- O sistema forneceu ao staff de Contabilidade Gerencial um acesso mais fácil a dados
não financeiros de outras áreas funcionais da empresa. O grande número de programas
de extração de dados nos quais a empresa anteriormentese baseava foram eliminados e
substituídos por ferramentas de consulta mais amigáveisdos sistemas ERP. (APC)
- [...] e particularmente removendo as ineficiências associadas com a extração de
informações dos diversos sistemas legados[...]. (ThermoKing).
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- Em geral o staff de Contabilidade Gerencial reconheceu que a utilidade e a
contribuição da planilha eletrônicaaumentou como resultado da implantação do SAP. -
A informação é de melhor qualidadee é necessária a consulta a menos fontes. (Thermo
King).
- Em particular, exportando informações para uma planilha permite ao usuário fazer
análises mais detalhadas. Dados que anteriormente levavam várias horas para serem
extraídos dos sistemas legados estão agora disponíveis em questão de minutos.
(Thermo King).

• A possibilidade de extração de relatórios ad hoc, diretamente no SAP, diminui a

necessidade de desenvolver esses relatórios em planilha, reduz a carga de trabalho e

diminui o tempo de preparo, como pôde ser observado por FAHY e LINCH (1999): ... , -

Relatórios customizados, que eram preparados com a redigitação dos dados nas
planilhas do Excel, passaram a ser retirados diretamente do OracIe e enviados via E-
mail para os usuários. (Thermo King).

Na área de relatórios ad hoc o novo sistema levou a mudanças significativas.
Anteriormente ao ERP perdia-se muito tempo pesquisando informações em relatórios,
redigitando os dados em planilhas do Excel para análise. Em muitos casos relatórios
novos tinham que ser preparados resultando em demora significativa no atendimento
de solicitações para informaçõese análises. (ThermoKing).

Em resumo, a pesquisa de FAHY e LINCH (1999) mostrou que, nas empresas

que implantaram o ERP:

Houve uma melhoria na medição e controle deperformance destas empresas

- Continua existindo um uso intensivo de planilhas eletrônicas pela Contabilidade

Gerencial para a preparação de relatórios, mas o acesso aos dados, que era

dificil e demorado no sistema anterior, ficou extremante facilitado com o uso

do ERP.

A possibilidade de extração de relatório ad hoc, diretamente no SAP, diminui a

necessidade de desenvolver esses relatórios em planilha, reduz a carga de

trabalho e diminui o tempo de preparo.

Quanto ao objetivo principal da pesquisa, ou seja, identificar o papel do ERP no

suporte as iniciativas da Contabilidade Gerencial Estratégica, concluem os autores:
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[... ] enquanto o ERP melhora o suprimento de dados transacionais para a Contabilidade
Gerencial Estratégica [... ] o aumento do controle das operações alcançado com a
implantação do ERP pode inibir o aprendizado estratégico que é a marca registrada da
atividade de suporte à decisão da Contabilidade Gerencial (FAHY e LINCH, 1999 p.
17)

Por último, todas as empresas reportaram que, com a implantação do ERP, os

Contadores Gerenciais obtiveram um melhor conhecimento dos processos de negócio e

se tomaram mais cientes dos objetivos da empresa.

• Paolo Macarrone

Paolo Maccarrone, professor do Instituto Politécnico de Milano, está

desenvolvendo uma pesquisa usando o método de estudo de casos, já tendo estudado 5

empresas que implantaram o sistema SAP na Itália .

O título da pesquisa é "The Impact of ERPs on Management Accounting and

Control Systems and the Changing Role of Controllers" e seus objetivos são:

- Verificar as mudanças causadas pela introdução do Sistema SAP R/3 no

sistema de contro le gerencial das empresas.

- Testar o modelo de beneficios e riscos desenvolvido pelo autor 1.

Nessa pesquisa, a verificação das mudanças causadas pela introdução do SAP

Rl3 estão voltadas à análise do impacto da implantação do modulo FI CO de

Controladoriado SAP.

A pesquisa está em andamento, mas os resultados parciais foram obtidos junto

ao autor, por e-mail, contendo um draft paper com os resultados conseguidos até então.

Para definição da amostra de empresas a serem pesquisada, foram levados em

consideração os seguintes aspectos:

- As empresas deveriam estar operando em diferentes setores (manufatura,

indústria de processo e serviços).

- O número de módulos do SAP Rl3 implantados deveria variar de firma para
firma.

I Esse modelo tem por objetivo medir os riscos e beneficios da implantação do Modulo de Controladoria
dos sistemas ERP nas empresas.
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- Grandes empresas deveriam ser preferidas, em função das características do

SAP Rl3.

Com base nesses critérios, cinco empresas foram analisadas em profundidade.

São elas:

- Alessi;

- Autogrill;

- Heineken;

- Hoechst;

- Italcementi.

As conclusões parciais do trabalho do Professor MACARRONE (2001), quanto

à implantação do módulo de controladoria FI CO do SAP Rl3, foram as seguintes:

- A implantação do SAP levou a um refinamento das técnicas de controle

gerencial na maioria das"empresas;

- A introdução do sistema SAP levou a um refinamento dos centros de custo e

responsabilidade;

Se não for cuidadosamente projetado, o sistema pode cometer erros,

esquecimentos, cálculos erráticos, particularmente em relação aocusteio de

produtos e análise de lucratividade;

- Módulos acessórios (particularmente o SAD) parecem muito importantes na

determinação da efetividade e utilidade do módulo de controle FI CO;

- O controller deve se caracterizar por uma atitude positiva em relação à

inovação tecnológica, pois um crescente nível de competência em TI é

freqüentemente necessário para dominar a cena; e

- O medo de "perda de poder e controle", a médio e longo prazos (devido à

facilidade de acesso a informação disponibilizada pelos ERPs), é

disseminado em extensão variável entre os Controllers.

• Granlund E Malmi

Makus Granlund, professor da Turku Schoo/ of Economics and Business

Administration, e Teemu Malmi, professor da Helsinki Schoo/ of Economics and
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Business Administration, desenvolveram uma pesquisa, no ano de 2000, envolvendo

dezempresas que instalaram o SAP R/3 na Finlândia.

A pesquisa, cujo título é "Some Empirical Evidence of the Eflects of ERP -

Ssystems onManagement Accounting" , tem como objetivos:

- Verificar os efeitos da implantação dos sistemas ERP sobre a Contabilidade

Gerencial.

- Verificar os efeitos da implantação dos sistemas ERP sobre o Contador

Gerencial.

De acordo com GRANLUND e MALlvfI (2000), foram pesquisadas as '

seguintes empresas:

- Asea Brow Boveri (eq.elétricos) - Metsã-Serla (papel)

- Borealis Polymers (plásticos e

matéria prima).

- Compaq (tecnologia da informação)

- Fazer Bakeries (frigorífico)

- HK Ruokatalo (frigorífico)

- Kesko (rede de varejo)

As principais conclusões da pesquisa de GRANLUND e MALlvfI (2000) estão

- Nokia (telecomuicações)

- PerkinElmer Life SciencesIWallac

(dispositivos para diagnósttico e

química)

- Sonera (Telecomunicações)

descritas nos tópicos a seguir.

Quanto ao impacto dos sistemas ERP na Contabilidade Gerencial e nos

sistemas de controle gerencial concluem GRANLUND E MALlvfI (2000, p.13): "Um

dos principais resultados deste' estudo é o fato de que os ERPS tem causado pouco

impacto tanto nos métodos de controle gerencial, quanto nos controles gerenciais

usados".

Essa conclusão foi baseada nas seguintes constatações da pesquisa:

a) Não houve a adoção de novas técnicas na Contabilidade Gerencial, das

empresas pesquisadas. após a adoção do ERP.

Em vários trechos do artigo, nos quais são comentados os resultados da pesquisa,

esse fato é mostrado como nos comentários transcritos a seguir: "Aqueles que

processavam a contabilidade de custo no ERPS simplesmente transferiram os princípios

78



anteriores para o novo sistema: "O modo que o custeio é feito agora não é mais

inteligente, é somente mais rápido". (GRANLUND E MALMI 2000 p. 6)

Das dez empresas pesquisadas, oito utilizavam o custeio ABC, mas o

processamento do custeio não era feito com o uso do ERP.

Quanto a capacidade de o ERP induzir à adoção de novas técnicas de

contabilização, afirmam GRANLUND e MALMI (2000, p.7): "Ao avaliar a influência

do ERP sobre os métodos de Contabilidade Gerenciai, os ERPS não afetaram a decisão

destas companhias de adotar o ABC [...]"

Balanced Scorecard, segundo GRANLUND e MALMI (2000), é uma técnica

bastante utilizada na Finlândia, no entanto o ERP não é utilizado para a sua elaboração.

b) Não houve impacto sobre as técnicas tradicionais de Contabilidade

Gerenciai

As técnicas tradicionais de Contabilidade Gerencial ,como orçamentação e

previsão, não foram impactadas pela implantação do ERP. Em muitas empresas, essas

funções continuam sendo processadas em sistemas separados.

c) Houve apenas impactos de pequena intensidade com a implantacão dos

ERPs tais como os descritos a seguir:

- Uma utilização do ERP na implementação de novas técnicas de Contabilidade

Gerencial, identificada pela pesquisa, foi a simulação de custos de um

produto em desenvolvimento. Essa simulação permitiu a utilização dos

conceitos de Target COSI.

- Em uma das empresas pesquisadas, os relatórios de vendas eram produzidos

por categoria de produtos, mas não por país. O ERP tomou possível a

extração de relatórios por país.

- Alguns entrevistados enfatizaram que, embora os dados no ERP não fossem

diferentes dos existentes no sistema anterior, a capacidade de drill-in do ERP

podia ser visto como uma melhoria na Contabilidade Gerencial das empresas.

Quanto às implicações para o Contador Gerencial da implantação do sistema

ERP, concluem GRANLUND e MALMI (2000):
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- A implantação do ERP demonstrou que, nesse novo ambiente, os Contadores

gerenciais precisam conhecer o negócio, os processos contábeis e Gerenciais,

bem como ter habilidades para trabalhar em grupo e para se comunicar.

- Outro aspecto pesquisado, é a promessa de que o ERP liberaria o tempo do

Contador Gerencial das tarefas repetitivas para executar trabalhos de análise

mais elaborados. Por enquanto, segundo GRANLUND e MALMI (2000),

isso continua sendo uma promessa que, em mais da metade das empresas

pesquisadas, deverá ficar para o futuro.

A última questão está relacionada ao futuro do Contador Gerencial nas firmas

que usam ERP.Com a quantidade de dados disponíveis no ERP e com as ferramentas

que ele disponibiliza para que o próprio usuário faça os seus relatórios, uma questão que

fica é se o contador gerencial não terá o seu trabalho reduzido devido à elaboração de

relatórios, que hoje ele produz, pelo próprio gerente.

Conforme ponderam GRANLUND e MALMI (2000 p.13), ao discorrer sobre a

existência desses recursos no ERP, parece que essa possibilidade não se efetivará: "[ ...]

no entanto, é uma questão diferente se o gerente terá as habilidades e o tempo para fazer

isso".Parece que especialistas em Contabilidade serão sempre necessários para a

produção de informações.
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4.2. RESUMO E CONCLUSÕES SOBRE AS PESQUISAS

Embora Martin J. Fahye Rosemary Linch, Paolo Maccarrone, Makus Granlund

e Teemu Malmi tenham feito pesquisas em países diferentes (Irlanda, Itália e Finlândia)

e tivessem objetivos diferentes em sua pesquisas, algumas conclusões comuns foram

alcançadas:

a) A maioria das instalações dos sistemas ERP está em desenvolvimento,

não sendo possível, portanto, medir em toda a extensão os impactos dessa

implantação sobre a empresa e sobre a Contabilidade GerenciaI e o papel

do Contador GerenciaI em particular.

b) Embora a implantação dos sistemas ERP tenha trazido melhorias nos

sistemas de medição e controle de performance das empresas, essas

melhorias não foram significativas.

c) A implantação dos sistemas ERP não induziu as empresas a adotarem

técnicas mais sofisticadas de Contabilidade GerenciaI. Provavelmente,

isso estejá ocorrendo em função dos· projetos estarem em sua fase inicial.

Nessa fase, a preocupação principal das empresas é de que o sistema

básico esteja funcionado e, somente após a conclusão dessa etapa,

provavelmente, as empresas iniciarão a implementação de métodos mais

sofisticados de Contabilidade Gerencial .

d) O recurso de drill down: do sistema tem melhorado significativamente o

trabalho do contador gerencial na análise de variações entre valores

previstos e realizados. Auxilia, também, os gerentes na análise das causas

das variações.

2 Recurso que permite, a partir de uma informação sumarizada, pesquisar níveis cada vez mais detalhados
que lhe deram origem.
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e) A existência de uma base de dados centralizada no ERP facilitou o

trabalho dos Contadores Gerenciais na extração de dados e preparação de

relatórios.

f) A possibilidade de extração de relatório ad hoc, diretamente do sistema,

reduziu a carga de trabalho e a necessidade de utilização de planilhas.

Além dessas conclusões, GRANLUND e MALMI (2.000), ao discutirem os

resultados da pesquisa, afirmam que os projetos de ERP são uma parte do conjunto de

fatores que estão dirigindo a mudança do papel dos Contadores Gerenciais. Liberando o

Contador Gerencial do trabalho rotineiro, ele abre espaço para que ele execute tarefas

que adicionem valor à atividade de controle gerencial e tomada de decisão.

Como os sistemas ERP implantados no Brasil têm impactado a Contabilidade

Gerencial e o papel do Contador Gerencial?

É o que veremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA DO ESTUDO - PESQUISA

DE CAMPO, COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS E

CONCLUSÕES

No capítulo anterior foram apresentadas algumas das pesquisas realizadas sobre

o impacto do ERP na Contabilidade Gerencial e no papel do Contador Gerencial

Neste-capítulo, serão apresentados os seguintes assuntos:

- A metodologia utilizada para a preparação deste trabalho;

- A pesquisa de campo e os seus resultados;

- Comparação da pesquisa de campo com as efetuadas anteriormente;

- Conclusões.

5.1. METODOLOGIA DO ESTUDO

Neste tópico, são destacados os principais passos da metodologia utilizada para

a preparação deste trabalho.

• Tipo de Estudo

a) Pesguisa Bibliográfica

Esta pesquisa foi desenvolvida para dar apoio teórico ao trabalho. Esse apoio

teórico foi utilizado para:

- Definição, no Capítulo 2, dos conceitos de "Contabilidade Gerencial" e do

"Papel do Contador Gerencial" utilizados na pesquisa.

- Discussão, ainda no Capítulo 2, das variáveis que impactam o trabalho da

Contabilidade Gerencial e o Papel do Contador Gerencial.

Essa discussão contribuiu para avaliação de quais alterações no trabalho da

Contabilidade Gerencial e no papel do Contador Gerencial, detectadas na pesquisa de

campo, eram decorrentes de alterações na Tecnologia da Informação que apoia a

Contabilidade Gerencial e quais eram decorrentes de outras variáveis.
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No capítulo 3, a discussão também contribuiu para um melhor entendimento

das relações entre a Contabilidade Gerencial, o Sistema De Informações Contábeis e os

Sistemas de Informações Empresariais e, conseqüentemente, de como opera o

mecanismo de interferência da Tecnologia de Informação na Contabilidade Gerencial e

no papel do Contador Gerencial.

Finalmente, no capítulo 5, as fonte bibliográficas auxiliaram a identificar

trabalhos anteriores sobre os mesmo tema.

b) Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo envolveu o levantamento de opiniões junto a população

descrita no item Caracterização da População, que é apresentado mais adiante.

Com relação à metodologia selecionada, uma primeira alternativa considerada

foi o envio de questionários às empresas para serem respondidos pelo Diretor

Financeiro, pelo Controller e/ou pelo Contador da empresa.

Abandonamos essa alternativa, em função da não existência de evidência

científica suficiente, sobre esse tópico de pesquisa, o que nos fez concluir que nós não

saberíamos o que perguntar, em termos mais específicos, em um questionário.

Por outro lado, como pretendemos ter um conhecimento amplo desse

fenômeno, que é novo, optamos pela análise de vários mini casos, ao invés de um único

caso em profundidade.

Os dados coletados foram obtidos por meio de entrevista, com duração entre

1h30m e 2h, com o Controller, Contador da Empresa ou Coordenador do Projeto ERP

da empresa.

As entrevistas foram conduzidas na forrnade discussão de temas. Para tanto, foi

utilizado um roteiro de entrevistas contendo esses temas. Este roteiro, no entanto, não

inibiu as discussões. Os entrevistados foram estimulados a apresentar suas opiniões,

mesmo que elas não fizessem parte do roteiro.

O roteiro foi submetido a um pré-teste, em uma das empresas pesquisadas.

Participaram desse pré-teste o Coordenador do projeto SAP na Área de Finanças, um

funcionário da Controladoria e um ex-Gerente do Departamento de Contabilidade, atual

participante do projeto SAP na área de Finanças. As sugestões obtidas neste pré-teste

foram incorporadas ao roteiro e utilizadas nas demais entrevistas.
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• Caracterização da População

o universo das empresas a serem pesquisadas é representado por todas as

empresa que implantaram o módulo financeiro do ERP.

Em face da impossibilidade material e de tempo para realizar uma pesquisa que

envolvesse todas as empresas, foi preciso definir a região geográfica onde estariam

sediadas as empresas objeto da pesquisa. Nessa definição, optou-se pela capital de São

Paulo.

Além disso, foi preCISO definir, dentre as empresas, a pessoa que seria

entrevistada. Em função das características da pesquisa, optou-se por entrevistar as

pessoas que tivessem melhor visão do tema da pesquisa.

No nosso entender, essas.pessoas são o Diretor Financeiro, o Contro/ler e ou

Contador. Este entendimento foi confirmado pelos participantes da entrevista - teste.

Em resumo, a população objeto da pesquisa são "Diretores Financeiros,

Controllers, Gerentes de Contabilidade de empresas que implantaram o módulo

financeiro do sistema ERP sediadas na Capital de São Paulo".

• Plano Amostrai

A presente pesquisa tem por objetivo coletar opiniões dos entrevistados.

Como a população definida é muito grande, deixamos de lado o método

probabilístico, optando pelo método não probabilístico, adotando a escolha da "Amostra

Intencional".

Para selecionar essa "Amostra Intencional", utilizamos os seguintes critérios de

seleção:

- Um grupo de empresas com características similares e, preferencialmente, de

um mesmo ramo de negócio, que tivessem softwares de ERP de diferentes

empresas.

- Outro grupo de empresas, operando em diferentes setores (manufatura,

serviços e indústrias de processo).
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As pesquisas no primeiro grupo de empresas, homogêneas em tudo, menos no

software de ERP adotado, poderia dar informações para a pesquisa se, em função do

software adotado, o impacto sobre a Contabilidade Gerencial e o papel do Contador

Gerencial fosse diferente.

O segundo grupo de empresas, heterogêneas, teve por objetivo ampliar ao

máximo as situações pesquisadas para obtermos uma visão mais ampla do tema de

pesquisa.

As empresas foram contatadas, dentro do critério acima, e as que concordaram

em conceder a entrevista foram selecionadas.

Devido às dificuldades de acesso às empresas, o tamanho da amostra não foi

definido por critérios estatísticos, mas pelo número de empresas que concordaram em

conceder a entrevista.

Esta dificuldade de acesso, em alguns, casos foi provocada pelos obstáculos que

algumas empresas vêm encontrando na implantação do ERP. Algumas das empresas

contatadas para entrevista se colocaram à disposição, mas alertavam para o fato de que

não seriam as mais adequadas, em função dos problemas enfrentados na implantação do

software. Julgamos prudente não insistir COma entrevista, nesses casos .

• Roteiro da Entrevista

Para orientação da entrevista, foi utilizado um roteiro composto de ternas à

serem discutidos com os entrevistados; composto dos seguintes itens:

a) Informações sobre o Entrevistado

Neste item procura-se identificar se o cargo que a pessoa ocupa e suas

responsabilidades são compatíveis com as informações que lhe serão solicitadas.

Procura-se identificar, também, se o entrevistado conhecia a situação anterior à

implantação do ERP, o que lhe permitiria traçar, com mais propriedade, um comparativo

entre as duas situações (antes e depois da implantação do ERP).

b) Informações sobre a Empresa

As informações deste item são relacionadas ao ramo que a empresa atua e ao

seu porte.
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c) Informações sobre a Implantação do Sistema ERP

Neste item, foram solicitadas informações para identificar quais os módulos do

ERP foram instalados na empresa e, particularmente, se o módulo financeiro havia sido

instalado e há quanto tempo. Estas informações permitiram a avaliação do grau de

maturidade do uso do ERP pela empresa, e, portanto, se já havia decorrido tempo

suficiente de sua implantação para avaliação do seu impacto.

d) Informações sobre o impacto da Implantação do ERP nos métodos de
controle

Neste item, procura-se avaliar as alterações provocadas pela implantação do

ERP na estrutura organizacional da empresa, nas formas de controle, nas funções e

atribuições da Contabilidade Gerencial, na forma de orçamentação e medição de
performance.

e) Informações sobre o impacto da Implantação do ERP nos métodos contábeis

Neste item, procura-se identificar se as alterações organizacionais e nos

métodos de controle, provocados pela implantação do ERP, promoveram alterações nos
métodos de contabilização.

Procura-se identificar se o fato do ERP conter rotinas prontas de custeio ABC,

proverem suporte para implantação do Ba/anced Scorecard e Target Cost induziram as

empresas a usar estes conceitos.

f} Informações sobre o impacto da Implantação do ERP no papel do Contador
Gerencial

Neste item, procura-se identificar se o trabalho do contador gerencial foi

alterado em função da implantação do ERP, quer seja nas suas atividades, na sua posição

hierárquica ou nas habilidades necessárias ao exercício de sua atividade.

g) Informações sobre o impacto do ERP na qualidade da informação contábil

Neste item, procura-se identificar se a qualidade da informação contábil, isto é,
se o nível de detalhe de apresentação dos dados, a atualização, a precisão e o acesso pelo
usuário, foi melhorada.
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5.2. A PESQUISA E SEUS RESULTADOS

A seguir, apresentamos as conclusões das pesquisas para cada um dos ternas

abordados.

• Empresas Pesquisadas

De acordo com os critérios de seleção da amostra, citados no item 1.3 deste

capítulo, foram pesquisadas 6 empresas, 3 empresa ligadas ao Setor de Energia Elétrica

e as demais de vários setores de atividade como mostrado a seguir:

Empresas Pesquisadas

Empresa I Ramo de Atividade I ERP Instalação
- ICPTEE- Cia Paulista de Transmissão de Energia

IOracle Julho 2000Transmissão de Energia Elétrica Elétrica

Eletropaulo Distribuiçãode Energia
ISAP Maio 1998Elétrica

Duke Energy Distribuiçãode Energia IPeopleSoft Janeiro 2000Elétrica

Elektro Distribuiçãode Energia
ISAP Março 1998Elétrica j

Gtech Serviçosde !SAP Junho 1998Telecomunicações r
f,

NovembroVisa Net Cartões de Crédito ISAP
I 1999
!

C&A ComércioVarejista !SAP Novembro
I 1998

Osram Iluminação !SAP Janeiro 1999
I

a) Informações sobre o Entrevistado

A maioria dos entrevistados era funcionário da área financeira, ocupando cargo

de Diretor Financeiro, Conlroller ou Gerente de Contabilidade.

O quadro a seguir sumariza o resultado da pesquisa neste item:
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CARGO DOS ENTREVISTADOS

Controller 3

Gerente de Contabilidade 3

Gerente do Projeto de ERP 2

b) Infonnacões sobre a Implantação do Software de ERP

Todas empresas entrevistadas tinham implantado o módulo financeiro do SAP.

Módulos do SAP Implantados

Emnresa Módulos Implantados Módulo Financeiro
CPTEE- Cio Paulista de FI, CD, CO, IM, TR, MM, WF Todos, exceto Gestão
Transmissão de Energia de Investimentos.
Elétrica

-
Eletropaulo FICDMM FICDIM
Elektro FI, CD, CO, IM, TR, MM, WF Todos
DukeEnergy HRFICDTRMM FICD
Gtech SD MM FI CO Sim, parcialmente,

contabilidade manual
VisaNet FI CO SL BT FM AM IM FI CO SL BT FAIAM

IM
C&A FicOMA1AM FICO
Osram FICOMM FICO

c) Informações sobre o impacto da Implantação do ERP nos métodos de

controle

A adoção de novos métodos de controle foi observada em todas as empresas

pesquísadas.Duas das empresas de energia pesquisadas informaram que passaram a

adotar o conceito de unidades de negócio após a implantação do ERP.

Contudo, informaram também que a decisão de adoção do conceito de unidade

de negócio havia sido tomada antes da instalação do ERP. O ERP apenas viabilizou a

preparação dos relatórios de controle, por unidade de negócios, cuja produção era

inviável no sistema anterior.
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As empresas de energia, nas palavras do Contador de uma das empresas,

"passaram da filosofia de correr atrás do preço, para passar a atuar na formação do

preço". Isso implicou no estabelecimento de controles de custos de forma a estimular os

responsáveis pela geração dos custos a controlá-los.

A controladoria de uma das empresas fazia o controle orçamentário dos

investimentos somente no instante do pagamento. Passou a efetuar um controle prévio

dos investimentos, isto é, antes do início dos dispêndios.

Finalmente, uma das empresas introduziu o controle de rentabilidade por

produto, que já era feito na matriz, mas não era feito no Brasil, por falta de suporte de

informática.

As conclusões da pesquisa com relação a este item foram:

- A implantação do ERP não induz a mudanças nos métodos de controle, mas

torna viável a implantação desdas mudanças facilitadas por outrosfatores
externos.

- As alterações nas funções da Contabilidade Gerencial foram menores e se

concentraram na implementação de funções que já faziam parte do escopo

da área, mas que não eram implementadas por falta de suporte de
informática.

d) Infonnacões sobre o impacto da Implantação do ERP nos métodos contábeis

As mudanças nos métodos de controle provocaram mudanças nos critérios de

contabilização adotados pelas empresas.

Nas empresas que adotaram o conceito de unidades de negócio, foi necessário a

segregação de receitas e despesas por unidades de negócio e, também, a segregação dos

ativos por unidade de negócio.

Nas empresas onde a implantação do ERP está mais avançada, conforme será

comentado no capítulo referente à qualidade dainformação contábil, a Contabilidade é

atualizada em tempo real. Esse grau de atualização provocou um maior interesse das

áreas na consulta aos dados contábeis. Como conseqüência, aumentou o questionamento

dos usuários, principalmente em relação aos critérios de rateio de custos.
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Esse questionamento levou a alterações no sistema de custeio, principalmente,
no que se refere a:

- criação de novos centros de custos, para melhorar a precisão dos dados;

- alteração nos critérios de rateio, que eram feitos principalmente com base no

custo direto debitado a área usuária, por critérios que responsabilizassem os

geradores dos custos, ou seja, quem podia controlá-los, utilizando para isso os
drivers de custo.

Por exemplo, os custos do Departamento Jurídico de urna das empresas

pesquisadas eram distribuídos para as áreas usuárias com base nos custos diretos das

áreas atendidas por este departamento.Como esse custo não refletia com propriedade o

uso efetivo dos serviços pelas áreas, tornava-se di:ficilcobrar destas a redução de gastos

e, mesmo que isso fosse feito, seria di:ficilacompanhar se essa redução estava sendo
alcançada.

Esse critério foi mudado para uma apropriação, quando possível, dos custos

diretamente a área usuária, quando não fosse possível uma distribuição de custos com

base no número de processos em andamento em .cada área, ponderado pela sua

complexidade.Os custos assim determinados, por refletirem com maior fidelidade os

gastos de cada área, puderam ser utilizadoscomo instrumento de gestão.

Portanto, a informação contábil atualizada em tempo real pelo ERP provocou

um aumento no uso dessas Inforruações pelos .usuários. Esse aumento acabou

provocando um questionamento dos critérios de contabilização, principalmente de

rateio, pelos usuários da informação contábil. Finalmente, esse questionamento

provocou alterações nos critérios de contabilização ou, mais precisamente, nos critérios
e métodos de rateio.

Quanto ao uso de técnicas mais recentes de ContabilidadeGerencial, tais como,

custeio ABC, Balanced Scorecard e Target Cost nas empresas pesquisadas, como

conseqüência da implantação do ERP, foi identificado um única empresa utilizando

custeio ABC usando para tanto um software especifico "Oros" que não faz parte do
pacote SAP.
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Um dos entrevistados comentou:

"....estamos tentando fazer funcionar no ERP o que existia

anteriormente.com pequenas melhorias....o uso dessas técnicas deverá ser estudado no
futuro .. "

As conclusões da pesquisa com relação a este item foram:

- As empresas com, a implantação do ERP consolidada alteraram os seus

critérios de contabilização, para atender as reclamações dos usuários da
informação contábil por maiorprecisão.

- O fato dos dados contábeis estarem sendo atualizados em tempo real

provocou uma maior utilização desses dados. Essa maior utilização

provocou um questionamento, por parte dos usuários, dos critérios de

contabilização utilizados, principalmente os de rateio, questionamento esse
que levou à alteração de critérios.

- As empresas pesquisadas não introduziram técnicas novas de Contabilidade

Gerencial, tais como, Custeio ARC , Balanced Scorecard e Target Cost em
função da implantação do ERP.

Este fato decorre, provavelmente, do fato de as implantações estarem em

sua fase inicial, com as empresas mais preocupadas em fazer com que as

coisas funcionem no ERP da forma como estão, para depois serem
implementas as melhorias.

e) Informações sobre o impacto da Implantacãodo ERP no papel do, Contador

Gerencial

Em todas as empresas pesquisadas,a implantação do ERP, na Contabilidade,

provocou uma forte redução de pessoal. Em uma das empresas, o número de

funcionários envolvidos com a Contabilidade caiu de 50 para 10.

Essa redução de pessoal decorre do fato de que, no ERP, todo o processo

contábil é efetuado "nas pontas", isto é, no processamento da transação que deu origem

ao lançamento contábil.

Na Contabilidade Gerencial, a implantação do ERP facilitou a elaboração dos

relatórios. Anteriormente ao ERP, a preparação de relatórios envolvia uma pesquisa a
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várias fontes de dados, representada pela base de dados de cada sistema, a consolidação

e formatação dos dados em uma planilha e, finalmente, a elaboração dos relatórios.

Com o ERP, o fato das informações estarem concentradas em uma base de

dados única, o acesso aos dados para elaboração de relatórios ficou facilitado. O uso de

ferramentas para geração de relatórios disponíveis, no sistema ERP, reduziu a

necessidade de uso de planilhas, tanto pelo Contador Gerencial, como pelas áreas

usuárias. Estes dois fatos, base de dados única e ferramentas de geração de relatórios,

reduziram o tempo gasto pela Contabilidade Gerencial na produção de relatórios.

Esse impacto foi maior nas empresas com maior número de módulos

implantados no ERP e menor naquelas que tinham poucos módulos implantados.

Com mais tempo disponível e com relatórios sendo mais utilizados pelos

usuários, o contador gerencial passou a ser requisitado pelos gerentes para desempenhar
o papel de consultor.

-
Além de preparar os relatórios, o contador passou a ser um consultor, indicando

as variações de custo, explicando as suas causas e propondo soluções. Transformou-se,

também, em um consultor em informações financeiras, identificando junto ao usuário

necessidades de mudanças nos critérios contábeis, necessidades de novos relatórios e

providenciando estas implementações junto ao ERP. Para conseguir exercer com êxito

este papel de consultor, foi necessário que o contador gerencial ampliasse a sua visão

dos processos da empresa.

As conclusões da pesquisa, com relação a este item, foram:

- Houve uma grande redução de pessoal na área de contabilidade provocada
pela implantação do ERP.

- Houve uma grande redução no tempo gasto pelo Contador Gerencial na

tarefa de preparação de relatórios gerenciais, principalmente nas empresas

onde o número de módulos do ERP implantados é maior.

- O Contador Gerencial passou a exercer uma função de consultor. Além de

produzir relatórios, está sendo solicitado, pela gerência, para explicar o

porquê das variações de custo, bem como para participar do
desenvolvimento de soluções.

- O Contador Gerencial transformou-se também em um consultor de

informações financeiras, identificando junto ao usuário necessidades de
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alteração de critérios contábeis, bem como de novos relatórios, e os
implementando no ERP

Estas duas últimas mudanças foram notadas onde a implantação do ERP
está mais avançada.

- Finalmente, o Contador Gerencial teve que se empenhar conhecer melhor os
processos da empresa para desempenhar melhor o seu papel de consultor.

f) Informações sobre o impacto do ERP na qualidade da infonnação contábil

O fato de o ERP gerar lançamentos contábeis na medida em que as transações

vão ocorrendo em real time, fez com que a atualização dos dados contábeis, que na

maioria das empresas era feito em ciclos mensais, passasse a ser feita em tempo real.

Essa atualização é tão mais ampla quanto maior o número de módulos implantados.

A atualização dos dad,?s em tempo real melhorou significativamente a

"tempestividade" dos dados contábeis e, conseqüentemente, aumentou a consulta a estes

mesmos dados por parte dos usuários.

Uma conseqüência do aumento da consulta aos dados mantidos pelo ERP foi a

redução dos "controles paralelos" mantidos pelas áreas.

Outra constatação da pesquisa foi a eliminação das inconsistências de dados,

pelo fato dos dados no ERP estarem em uma base de dados única e de os sistemas

estarem integrados.

Como comentou um entrevistado:

u... quando tínhamos vários sistemas, era comum termos três ou quatro
valores para a mesma informação .....por exemplo .•o valor das vendas informado pela
área de. Vendas era diferente dovalor das vendas informado pela Contabilidade que,
por sua vez, era diferente do valor que aparecia nos relatórios de acompanhamento
orçamentário ".

A eliminação das inconsistências aumentou a confiança do usuário na

informação contábil e, conseqüentemente, aumentou o seu uso.

As conclusões da pesquisa, em relação a este item, foram :

- Com a implantação do ERP, houve uma atualização mais rápida dos dados

contábeis, o que resultou na melhoria da "tempestividade" dos dados
contábeis, contribuindo muitopara o seu uso.
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A eliminação, com o uso do ERP, das inconsistências de dados,

comuns quando se usa sistemas desintegrados, aumentou a

confiança na informação contábil, o que contribuiu para o
aumento de seu uso.

5.3. SUMÁRIO E CONCLUSÕES DA PESQUISA DE CAMPO

Sumarizando os resultados da pesquisa, concluímos que as implantações de

ERPs nas empresas pesquisadas são muito recentes e, em alguns casos, módulos

importantes para a medição do impacto do seu impacto na Contabilidade Gerencial e no

papel do Contador Gerencial ainda não estão disponíveis. Portanto, a medição desse

impacto não pode ser feita em toda a sua extensão.

No entanto, algumas tendências foram identificadas, podendo se afirmar, com

razoável segurança, que se manterá no futuro.

Os resultados da pesquisa indicaram:

a) A implantação do ERP não induz a mudanças nos métodos de controle,

mas torna viável a implantação dessas mudanças motivadas por outros
fatores externos.

b) As alterações nasfunções da Contabilidade Gerencial foram menores

e se concentram na implementação de funções que já faziam parte do

escopo da área, masque não eram implementadaspor falta de suporte
de informática.

c) O fato dos dados contábeis estarem sendo atualizados em tempo real,

nas empresas com implantação do ERP consolidada, provocou uma
maior utilização desses dados.

d) As empresas com a implantação do ERP consolidada alteraram os seus

critérios de contabilização para atender à necessidade de maior

precisão dos dados, reclamadapelos usuáriosda informação contábil..

e) As empresas pesquisadas não introduziram técnicas novas de

Contabilidade gerencial, tais como, CusteioABC , Balanced Scorecard

e Target Cost emfunção da implantação do ERP.
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f) Houve uma grande redução de pessoal na área de Contabilidade

provocada pela implantação do ERP.

g) Houve uma grande redução do tempo gasto pelo Contador Gerencial

na tarefa de preparação de relatórios gerenciais, principalmente nas

empresas onde o número de módulos do ERP implantados é maior.

h) O Contador Gerencial passou a exercer também a função de consultor.

Além de produzir relatórios, está sendo solicitado, pela gerência, para

explicar o porquê das variações de custo, bem como para participar do

desenvolvimento de soluções.

i) O Contador Gerencial transformou-se, também, em um consultor de

informações financeiras, identificando, junto ao usuário, necessidade

de alteração de critérios contábeis, bem como de novos relatórios, e os

implementando no ERP.

j) O Contador Gerencial, para desempenhar melhor o seu papel de

consultor, teve que conhecer melhor os processos da empresa ..

k) A implantação do ERP possibilitou uma atualização mais rápida dos

dados contábeis, o que resultou na melhoria da "tempestividade"

desses dados, fato que contribuiu para o aumento de seu uso;

l) A eliminação, com o uso do ERP, das inconsistências de dados, comuns

quando se usa sistemas desintegrados, melhorou a confiança na

informação contábil e, conseqüentemente, provocou o aumento de seu

uso.

5.4. COMPARANDO OS RESULTADOS DAS PESQUISAS DE

CAMPO COM OS ESTUDOS ANTERIORES
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No capítulo 4, foram apresentados três estudos recentes sobre o tema

Contabilidade Gerencial e ERPs, elaborados por Martin J. Fahy e Rosemary Linch,

Paolo Maccarrone, Makus Granlund e Teemu Malmi.

Embora as pesquisas tenham sido feitas em países diferentes, e os

pesquisadores tivessem objetivos diferentes, algumas conclusões comuns foram

alcançadas.

Comparando o resultado das pesquisas existentes com o resultado da nossa

pesquisa de campo chegamos ao seguinte resultado:

a) As pesquisas existentes e essapesquisa têm em comum, ofato de terem sido

feitas em empresas com implantação recente do ERP. Essefato faz com que

as pesquisas não apresentem conclusões definitivas, em todos os itens, o

que será possível apenas após a consolidação do ERP nas empresas
pesquisadas.

b) Até o presente, tanto as pesquisas existentes como a atual, não

identificaram implantações de técnicas mais sofisticadas de Contabilidade

Gerencial como decorrência da implantação do ERP.

c) As pesquisas tiveram res-ultadosconsislentes quanto ao impacto dos

recursos de drill down, existentes nos ERPs, na simplificação do trabalho
de análise do Contador Gerencial.

d) Finalmente, um ponto comum as pesquisas é a redução do trabalho do

Contador Gerencial devido a maior facilidade de acesso aos dados em um
ambiente ERP.

o comparativo acima demonstra ter havido grande semelhança nos resultados

desta pesquisas com o das existentes anteriormente.
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5.5. CONCLUSÕES FINAIS

Os sistemas de ERP, apesar das dificuldades encontradas pelas empresas para
implantá-los, vierampara ficar.

O princípio que ele incorpora, de integração de sistemas e de atualização dos

dados em tempo real, é um sonho dos arquitetos de sistemas desde a. década de 60,

quando se discutiam dois conceitos: o de Sistema Total e o Conceito de Sistemas

Integrados de Informações, como exposto no livro Business Systems, da Systems and

Procedures Association editado em 1966.

Ao comentar o conceito de SistemaTotal, nesse livro,é observado o seguinte:

[... ] Mais e mais, há um reconhecimento de que um sistema de informações efetivo
deve ser uma coletânea de -todas as informações essenciais em um único sistema de
processamento de dados, pelo qual, todas as necessidades de informações dos
administradores podem ser satisfeitas sem levar em conta a fonte do dado ou a área
funcional de onde ele provem.[ ..] (BUSINESS SYSTEMS, 1966 p.2-24)

No mesmo livro, encontramos o

Informações:
conceito de Sistema Integrado de

Sistemas Integrados é uma rede de sistemas relacionados, desenvolvidos de acordo
com um planejamento integrado para executar as atividades de um negócio .... [... ] Ele
especifica o conteúdo o formato, a integração e a preparação da informação para todas
as funções [... ] (BUSINESS SYSTEMS, 1966 p.2-24)

Portanto, quer os sistemas integrados se tomem uma realidade através dos

ERPs atuais, ou de versões melhoradas desses sistemas, eles parecem ter vindo

Também vieram para ficar, o impacto de sua utilização no papel da

Contabilidade Gerenciale do Contador Gerencial.

A Contabilidade Gerencial não será a mesma após a implantação dos ERPs, Se

para os analistas de sistemas os ERPs representam a concretização de um sonho de

sistemas integrados, para a Contabilidade Gerencial os ERPs representam a

concretização de um sonho de produção de informações maisúteis para administração.
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Para o Contador Gerencial representa um mudança significativa em seu papel

deixando para trás lançamentos contábeis, reconciliações de contas etc para passar a

atuar como consultor contábil financeironas empresas.
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ABSTRACT

The chaotic situation ofthe most electronic data processing facilities in
companies in the middle of ninety decade., with severaI developed systems using
different technologies that brought enourms difficulties for their integration .

The enourms waiting line infront of The EDP departments ofthe companies
asking for development of new sistems that never happened for the analists and
programers weres always involved in the maintenance of oId systems.

The pression each time higher from the users in order to be attended in their
needs that began to be essential for surviving of companies that were participating of a
competitive environrnent each day more globalized.

All those factors have had great participation for the success ofthe most
advanced solution in the technology of information, the ERPS.

Those systems are the gathering ofintegrated applications bringing solutions for
all the functional areas from the Production to the Human Resouces.

A crescent number of companies have been adopting those systems.

Considering that Management Accountants and Managerial Accounting are in
the heart ofthe information production to the Administration, will be able to have
benefits from the associated promisses to those systems with an easy and fast access. to
the operational datas

The purpose ofthis job is the evaluation ofthe impact ofthe ERP systems to the
Managerial Accounting and in the role ofthe Accountant Managers.
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