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O PAPEL DA 
CONTABILIDADE NA 
GESTÃO DO SEU 
NEGÓCIO

Como é Hoje? 
Hoje em dia, numa parte significativa das 
empresas, existe desde algum tempo a 
esta parte, uma despesa que é muitas 
vezes encarada apenas como um custo. 
Nestas empresas, os gestores aceitam 
esse custo, entendendo-o como 
obrigatório. É um custo necessário, pois 
trata-se das tarefas associadas ao 
pagamento de impostos (IVA, IRPS, 
IRPC). Esse custo, que tanto pode ser 
interno como externo, ou ainda ambos, 
tem uma designação, o contabilista ou a 
função da contabilidade. 
Essa perspetiva pode decorrer da 
conjugação de duas situações: 1) 
funções e tarefas relacionadas com a 
contabilidade orientadas para cumprir 
somente obrigações fiscais, não para a 
apoiar na gestão do negócio; 2) decisores 
com competências e conhecimentos de 
gestão reduzidos.
O resultado é facilmente constatado e 
pode ser reduzido a uma frase tantas 
vezes ouvida: o meu contabilista trata 
disso.

Pergunte-se: mas trata do quê? 
Fornece-lhe informação relevante para 
analisar como está a correr o seu 
negócio? Informa-o em tempo útil de 
que algo na sua empresa precisa ser 
ajustado, por exemplo, como reduzir 
custos ou melhorar as suas margens e 
resultados? Ou, trata unicamente de lhe 
dizer que este mês tem IVA a pagar e o 
pagamento fracionado tem de ser 
liquidado hoje?
Acima, podemos ter retratado a situação 
da sua empresa HOJE. Cabe a si, gestor, 
sócio, empreendedor, torna-la diferente 
AMANHÃ.

Para esclarecimentos e informações adicionais consulte 
www.btoc.com.cv | +238 260 11 56, ou envie um mail para 
observatoriofiscal@btoc.com.cv

DÊ UMA OPORTUNIDADE AO SEU NEGÓCIO!

Muitos gestores encaram a 
função contabilística apenas 
como um custo, do qual não 
tiram muitas vezes partido.

Deve reorientar a função 
contabilística para que esta 

seja uma fonte de 
informação, de apoio à 

gestão, não apenas para 
processar e pagar impostos
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DÊ UMA OPORTUNIDADE AO SEU NEGÓCIO!

Uma breve definição do que 
é contabilidade

"Contabilidade é a técnica do cálculo e do registo das 
operações comerciais ou financeiras realizadas por 
uma pessoa, sociedade, empresa ou repartição do 
Estado" in Dicionário Porto Editora.
Ao ler esta definição pensará, ora aí está o que faz o 
meu contabilista. De fato, a contabilidade na sua 
dimensão mais básica é uma função de registo. 
Registo de operações relacionadas com vendas, 
custos e outros, lançadas numa estrutura de 
débito/crédito, muitas vezes só decifráveis por quem 
as executa. 
A título de curiosidade, esta estrutura de 
lançamento foi estudada e divulgada no século XV 

por Luca Pacioli. Na época da Renascença Italiana, observou como os mercadores de 
Veneza registavam os seus ativos e passivos. Da sua investigação surgiu um livro, cujos 

fundamentos têm perdurado ao longo de seis séculos. Houve evoluções no decorrer do 
tempo, em particular nos últimos 50 anos, devido à globalização da economia e a 

necessidade de harmonizar as informações financeiras, mas há uma frase lapidar que 
perdura desde o ano de 1494: o débito tem de ser igual ao crédito.

Voltando ao prioritário, esta função de registo deve permitir-lhe a si enquanto sócio, decisor ou 
gestor, ter informações relevantes sobre o património da sua empresa. Devem ser informações 
que refletem a realidade económico e financeira da sua empresa, importantes para a gestão do 
seu negócio e para todos os que se relacionam com a empresa: trabalhadores, fornecedores, 
clientes, investidores, bancos, Estado.
Acessoriamente, como o Estado arrecada receitas sobre as operações efetuadas pelas empresas, 
tornou-se necessário prestar informação fiscal regular. Podemos dizer que o Estado é um sócio da 
empresa, silencioso, mas muito importante. Incumprimento fiscal, pode ser equivalente a 
condenar o futuro da empresa e todos os que a rodeiam.
Ora, é na inversão de prioridades que se assiste à deterioração do valor que as tarefas da 
contabilidade podem acrescentar. Quando se dá unicamente prioridade a processar e pagar 
impostos, em detrimento da produção de informação de gestão a ser fornecida aos gestores, é 
como conduzir só em marcha atrás, quando temos pelo menos quatro mudanças para a frente. 

A função contabilística deve 
fazer com que a sua 
empresa, por via da 

informação produzida, tenha 
um relacionamento de 

melhor qualidade com os 
diversos                            sejam 

eles trabalhadores, 
fornecedores, clientes, 
investidores, bancos e 

Estado.



Muitas vezes as decisões tomadas pelos 
gestores fracassam, por falta de informação 

fidedigna. Peter Drucker, um dos principais 
pensadores da gestão, disse que o que pode ser 

medido pode se melhorado. Logo, se no seu negócio, 
não tem ou sabe indicadores tais como a margem dos produtos que comercializa, a sua 

estrutura de custos, investir ou desinvestir, custos das operações, orçamento previsto e 
realizado, dificilmente conseguirá melhorar.

Antes, mencionamos que a contabilidade tem a função de registo. A esta podem adicionar-se 
outras três funções: controlo, avaliação e previsão. É nestas, no seu papel de gestor e decisor, que 
deve investir tempo e tirar partido da função da contabilidade.
Deve fazer com que a função da contabilidade o ajude a: controlar o que foi feito, comparando por 
exemplo com o que foi previsto; avaliar quais as variáveis com mais impacto no resultado e 
saber em que pontos  concentrar a sua atenção; prever o comportamento das suas 
decisões no desempenho da empresa. Certamente, que deseja garantir a continuidade da 
empresa, pelo que decidir bem informado é crucial.
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DÊ UMA OPORTUNIDADE AO SEU NEGÓCIO!

Controlo, avaliação e 
previsão, são funções 

que deve exigir de 
quem exerce a função 

contabilística.
Melhor informação, 
facilitará melhores 

decisões e certamente 
melhores resultados.

Reduza o risco,
aumentando 
a qualidade 

da informação



BTOCNEWS022018

avaliar e decidir. Comece com os indicadores mais relevantes. Se 
todos os meses, acrescentar à sua análise um novo aspeto que 
deseja controlar (indicador de desempenho), em menos de um 
ano terá a informação de gestão que o ajudará a decidir para um 
futuro melhor. 
Não esqueça da função previsional, exija cenários e projeções 
futuras. Pergunte qual será o impacto das suas possíveis 
decisões, por exemplo nos resultados da sua empresa. Já tem 
informação que lhe permite saber onde está, agora há que 
focar-se no onde quer chegar. Lembre-se de incluir na sua 
projeção futura os impostos a liquidar. Será que pode realizar 
novos investimentos e poupar nos impostos?
Procure que quem desempenha a função contabilística esteja 
sempre atualizado com as alterações fiscais, que podem ter um 
impacto direto no seu negócio. Dessa forma, não só evitará 
custos adicionais caso incorra em incumprimento por 
desconhecimento da legislação em vigor, mas mais importante, 
se estiver a par de situações como os benefícios fiscais, poderá 
tirar um melhor retorno dos seus investimentos.
Em suma, conhecer os resultados alcançados, compará-los com 
o que estava previsto, confrontar com dados setoriais, perceber a 
tendência do seu negócio, fará com que exerça o que se pode 
chamar de boa gestão. 
A função da contabilidade pode ser um auxiliar precioso no seu 
dia-a-dia. Todos os dias os gestores são chamados para decidir 
alguma coisa no seu negócio. A competitividade das empresas, 
tornou urgente a tomada de decisão. Os gestores devem estar 
ligados em permanência à informação de gestão, pelo que deve 
aumentar também o seu nível de exigência relativamente à 
informação que recebe. Procure ter mais informação, em tempo 
útil e com maior qualidade.
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Importa mudar a atitude 
se quer atingir outros 

níveis de desempenho.
 “Se você quer algo 

novo, você precisa parar 
de fazer algo velho”. 

Peter Drucker

O que deve fazer 
hoje, para DECIDIR 
MELHOR 
AMANHÃ?

Existem algumas coisas que pode 
pedir desde já a quem o apoia nas 
tarefas da contabilidade, referindo 
apenas três delas:
Solicite informação mensal sobre 
a posição económica da sua 
empresa. Não tem que produzir o 
melhor relatório do mundo de um 
dia para o outro. Seja constante, 
exija informação todos os meses, 
reserve tempo para analisar, 

Esta informação é de carácter informativo geral, não dispensando a consulta 
dos serviços profissionais e da legislação em vigor. A BTOC Consulting não 
se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão 
tomada com base nesta informação. © 2018 BTOC Consulting 


