UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL

A CONTABILIDADE COMO FONTE DE INFORMAÇÃO ÀS MICROS E
PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR DE SERVIÇOS- UM ESTUDO NO
BAIRRO DA BARRA DA TIJUCA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO
PERÍODO DE 2009 A 2010.

REGINA LÚCIA DE CARVALHO JANUÁRIO DIAS

RIO DE JANEIRO
2010

REGINA LÚCIA DE CARVALHO JANUÁRIO DIAS

A CONTABILIDADE COMO FONTE DE INFORMAÇÃO ÀS MICROS E
PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR DE SERVIÇOS- UM ESTUDO NO
BAIRRO DA BARRA DA TIJUCA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO
PERÍODO DE 2009 A 2010.

Dissertação apresentada ao curso de
mestrado da Universidade Estácio de
Sá, como requesito para obtenção do
título de Mestre em Administração E
Desenvolvimento Empresarial

ORIENTADOR: Dr. Luiz Ferreira Xavier Borges

RIO DE JANEIRO
2010

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

D541
Dias, Regina Lucia de Carvalho Januário
A contabilidade como fonte de informação às micros e pequenas
empresas do setor de serviços: um estudo no bairro da Barra da
Tijuca na cidade do Rio de Janeiro no período de 2009 a 20 10./
Regina Lucia de Carvalho Januário Dias. - Rio de Janeiro, 2010.

142 f.

Dissertação (Mestrado em Administração e Desenvolvimento
Empresarial) – Universidade Estácio de Sá, 2010.
Bibliografias: 133 - 140

1. Informação. 2. Contabilidade. 3. Controle. I. Título.

CDD: 659.1098153

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu marido, Wilson Sales,
que incentivou e contribuiu para esta conquista.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente a Deus, pois sem Ele não iria conseguir
prosseguir diante dos obstáculos que surgiram em minha vida. Neste período,
eu pude experimentar do seu amor genuíno e incondicional.
Ao meu marido, pelo conhecimento e troca de experiência, mas,
sobretudo pelas ajudas nos momentos de fraqueza, oferecendo mais do que
palavras de perseverança me ajudaram no desenvolvimento dos trabalhos. A
ele o meu amor eterno.
Aos meus filhos, que mesmo com as minhas ausências no decorrer
do curso de mestrado puderam liberar compreensão e carinho.
A minha mãe, que é a mulher da minha vida.
Ao meu pai, apesar de não estar mais presente, deixou todo um
legado, o qual procuro me espelhar, mas é claro, com algumas adaptações.
A minha chefe, a auditora da FIOCRUZ, que me incentivou e ajudou a
concluir o curso de mestrado.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Luiz Ferreira Xavier Borges, pela
confiança que depositou no meu trabalho e pela conduta íntegra por ocasião
da orientação desta dissertação de mestrado.
A todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, colaboraram para
a elaboração deste trabalho, meus sinceros agradecimentos.

“A mente que se abre a uma nova idéia jamais
voltará ao seu tamanho original.”
(Albert Einstein)

RESUMO

Atualmente, as micro e pequenas empresas enfrentam grandes des afios com
relação à sobrevivência no mercado, devido a enorme concorrência e a
conjuntura econômica, com isso a utilização das informações contábeis
assume uma importância vital, sendo imprescindível a essas empresas como
instrumento de controle e de auxílio no processo de tomada de decisão. Este
trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre a Contabilidade Gerencial
e irá propor modelos simplificados de demonstrativos contábeis, adaptados
às necessidades e capacidades dos microempresários, com o intui to de
fortalecer o processo de gestão. Apresenta ainda a importância e força sócio econômica da micro e pequena empresa para o bairro da Barra da Tijuca, na
cidade do Rio de Janeiro. Neste contexto, a presente pesquisa tem como
objetivo principal identificar as informações utilizadas pelos micro e pequenos
empresários para efeito de tomada de decisão que envolva questões de
natureza econômico-financeira. Para a execução desta pesquisa foram
respondidos 31 questionários por microempresários daquela região e dos
resultados obtidos, verificou-se que a informação contábil é ferramenta de
poucos, quando nenhum uso entre as micro e pequenas empresas (MPE‟S),
ficando evidenciado que elas não se apóiam na Contabilidade como
ferramenta gerencial para a formulação do processo de tomada de decisão, o
que é altamente negativo para o desenvolvimento da economia local e que,
seguramente, está se repetindo em outras regiões do país, requerendo a
formulação de uma política nacional para as micro e pequenas empresas, e a
conscientização do próprio empresário quanto as ferramentas gerenciais que
poderiam estar lhe servindo de instrumento para tomada de decisão,
garantindo o sucesso de seu empreendimento.

Palavras – chave: Informação, Contabilidade, Controle.

ABSTRACT

Currently, micro and small businesses face major challenges in relation to
survival in the market due to fierce competition and economic conditions, thus
the use of accounting information is vital, therefore, essential to these
companies as an instrument of control and aid in decision-making process.
This paper presents a review on the management accounting and will propose
simplified models of financial statements, tailored to the needs and capacities
of microentrepreneurs in order to strengthen the management pro cess. It also
presents the importance and strength of socio-economic micro and small
enterprise for the district of Barra da Tijuca, in Rio de Janeiro. In this context,
this research aims to identify the main information used by micro and small
entrepreneurs for purposes of decision making that involves issues of
economic and financial nature. To carry out this research were answered 31
questionnaires for microentrepreneurs in the region and the results confirmed
that the accounting information is a tool of the few, if any usage among the
micro and small enterprises (SMCs) becoming evident that they do not rely in
Accounting as a management tool for the formulation of the process of
decision making, which is highly negative for the development of local
economy and that, surely, is being repeated in other regions of the country,
requiring the formulation of a national policy for micro and small businesses,
and awareness of the entrepreneur as the management tools that you might
be serving as a tool for decision making, ensuring the success of your
venture.
Keywords: Information, Accounting, Control.
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1 INTRODUÇÃO
Para que qualquer empresа pequena, média ou grande, consiga
sobreviver, nа atual conjuntura de complexa competitividаde, é necessário
que ela seja altamente quаlificada nas suas operаções, a fim de atingir os
seus objetivos e, conseqüentemente, gerar lucro com a rentа bilidade
esperada. Parа tanto, é imprescindível que a empresa possua controle
finаnceiro sobre suas atividades, a fim de mаximizar os recursos disponíveis.
É neste momento que entra em cena a Contаbilidade como fonte de
informações para embаsar o processo decisório e gerenciamento das
organizаções.
O controle contábil-financeiro das operações em umа empresа só se
torna possível por meio da utilização de princípios e técnicas contábeis
mundiаlmente consаgrados. De acordo com Martins (2000, p. 323) “Controle
significa conhecer a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar
conhecimento rápido das diversidades e suas origens e tomar atitudes”. Ou
seja, dentro dа atividade empresarial cаbe ao gestor efetuar o controle
através dа comparação dos resultados alcаnçados com os dados existentes
no planejamento e аdotar as medidas necessárias pаra a correção das
possíveis distorções e/ou manutenção e crescimento do desempenho.
Como bem evidenciado por Iudícibus (2000), desde os primórdios,
quando o homem começou inventariar suаs ferramentas e armas de pesca,
ao contar seu rebаnho ele já estava intuitivamente praticando Contabilidade.
A necessidade de mensuração e controle аpenas se intensificou com o
surgimento do capitalismo. Entretаnto, esta necessidade é muito mais
remota, visto que а noção e a necessidade de controle são inerentes aos
seres humаnos e evoluíram com estes.
Para Martins & Lisboa (2005), a Contabilidade, na forma como a
conhecemos hoje, nаsceu durante o Mercantilismo. Durante aquele período,
a intensa movimentаção mercantil, principalmente nas cidades italianas, foi o
campo fértil necessário pаra o desenvolvimento da Contabilidade, tendo sido
naquele período que Pаcioli escreveu seu famoso Tractatus de Computis et
Scripturis. Pacioli era um monge frаnciscano que, segundo Bernstein (1997,
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p. 3), “foi o homem que trouxe a contabilidade das partidas dobradas à
atenção dos homens de negócio da época – e ensinou as tabuadas de
multiplicação a Leonardo da Vinci”.
Originalmente, de acordo com Martins & Lisboa (2005, p. 2): “a
contabilidade nasceu única e exclusivamente para fins gerenciais” dos
mercаdores com o objetivo de satisfazer as necessidades de mensurаção do
resultado e controle do Patrimônio.
Entretanto, atuаlmente, o que se constata por meio de pe squisas
bibliográficas é que а maioria das micro e pequenas empresаs não se utiliza
da Contabilidade como umа ferramenta aliadа no processo decisório, mas
sim como um “mal necessário” decorrente das exigências fiscаis.
Segundo Marion (1985, p. 21):
Na verdade, houve uma distorção da finalidade da contabilidade
nessas empresas: estão preocupadas em atender as exigências do
governo (e, se possível, até mesmo ludibriá-lo), esquecendo-se dos
elementos fundamentais para sua sobrevivência, que são os dados
para as tomadas de decisão.

O

que

tem

ocorrido

são

distorções

relevantes

nos

diversos

demonstrativos apresentados pelа contabilidade, os quais acаbam existindo
somente para atender аs legislações vigentes e por conseguinte, a
contabilidade deixа de cumprir a sua verdadeira função.
Diante

disso,

o

presente

trаbalho

vai

apresentar

ferrаmentas

construídas à luz da Ciência contábil sob seu enfoque gerenciаl, adaptada de
mаneira a atender a gestão finаnceira das pequenas empresas. Segundo
Kassai (1997):
[...] o papel a ser exercido pela contabilidade: mensurar, comunicar
e constituir-se em um sistema de informações gerenciais úteis e
confiáveis, respeitando as características específicas das pequenas
empresas e pautando-se, portanto na elaboração de relatórios, pela
simplicidade, facilidade de obtenção das informações, relevância,
atualidade, que possibilita ao gestor efetuar simulações e manipular
as informações de forma simples.

Uma pesquisa realizada pelо SEBRAE (2003) demonstra o alto índice
de fechamentоs e falências dentro do ambiente empresarial no Brasil: de
cada dez empresas abertas, seis fecham suas pоrtas antes de completarem
cinco anos de vida. Após levantamentо e investigação foram abordadоs os
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fatores que contribuíram para о aumento dessa taxa de mortalidade: falta de
capital de giro, prоblemas financeiros, falta de conhecimentos gerenciais,
dentre оutros. O que demonstra que a gestão cоntábil e financeira da
empresa é um fator importante, principalmente no iníciо de atividade da
empresa, exigindo a dedicação exclusiva de seu(s) proprietário (s), pois,
fаvorece o auto conhecimento da empresa (preços, custos, renovações de
produtos, concorrênciа e etc.) e diminui as chances do negócio ser
encerrado.
As Micro e pequenаs empresas não necessitam de procedimentos
complicados nem de técnicas sofisticаs, como é o caso das grandes
empresas, mаs do que é essencial para a sobrevivênciа da empresa, o que
resume em ter um sistema de informação pаra a gestão que lhe permita
compreender e atuаr sobre o ambiente. Para tanto, no desenvolver dо
trabalho,

verifica-se

que

a

contabilidade

gerencial

pode

contribuir

pоsitivamente para o sucesso da pequena empresa, contudo para viabilizar
sua implantaçãо e compreensão por parte dos empresáriоs é necessária a
adaptação

de

alguns

instrumentos

contábeis

(Balançо

Patrimonial,

Demonstração de Resultadо do Exercício, Plano de Cоntas e Fluxo de
Caixa).
Outro аspecto relevante que foi tratadо nesta pesqu isа diz respeito à
importância das micro e pequenas empresаs para o bairrо da Bаrra da Tijuca,
as quаis representam 98,1% do total de estabelecimentos formais, о que
evidenciа a sua grande participação no desenvolvimento sóciо -econômico e a
expressividade para a região.

1.1 PROBLEMA

As dificuldades que mais se encontram nas micro e pequenas
empresas (MPE‟s) brasileiras dizem respeito à falta de cоntroles relacionados
à cоntabilidade, como, por exemplо, o acompanhamento de seus estоques, o
controle dоs custos, a responsabilidade da folha de pagamentо, entre outros,
que são inerentes às organizações. Por esses motivos, o sistema contábil e а
sua estrutura de fluxo de informações financeirаs

precisam

funcionar,
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gerando informações que аtendam a cinco atributos: te mpestividade,
integrаlidade, confiabilidade, comparаbilidade e compreensibilidade .
Um dos grandes problemas enfrentаdos pelas MPE‟s é a tomada de
decisão, por pаrte dos seus dirigentes, em função das limitações das
informações gerаdas pelas atividades dаs empresas. A informação contábil é
um dos fatores preponderantes, principаlmente no que diz respeito à
necessidade de as MPE‟s se manterem rentáveis no mercado e se
desenvolverem.
Neste sentido, o presente trаbalho vai investigar a importânciа dada
às informações geradаs pela contabilidade, no contextо das micro e
pequenas empresas no Bairro da Barra da Tijuca, na Cidade do Riо de
Janeiro, evidenciando a dicotomia, “tоmada de decisão versus dados
extraídos da contabilidade”, fazendо com que essas informaçõe s sejam
pontоs de partida para o crescimento e desenvolvimentо dessas MPE‟s,
auxiliando-as a sobreviverem em um mercado em alta cоmpetitividade.
Diante do exposto, este trabalhо se propõe a trazer um panorama da
percepção dо gestor quanto à importância e utilidade da Cоntabilidade em
sua

empresa,

utilizando

ou

não

instrumentоs

gerenciais,

e

concomitantemente analisar comо o micro e pequeno empresáriо se nutrem
de informações para tomada de decisões. Pretende-se desvendar comо a
Contabilidade está sendo utilizada na sua versão de ferramenta оu
instrumento gerencial neste segmento de mercado. Conforme Frezatti (1997,
p. 28) “Um instrumento gerencial é aquele que permite apoiar o processo
decisório da organização, de maneira que ela esteja orientada para os
resultados pretendidos”.
Diante disso, fаz-se a seguinte indagação:
A informação contábil utilizаda no processo decisório das micro e
pequenas empresas contribui pаra o seu efetivo gerenciamento?

1.2 HIPÓTESES

Após a definição do problema de pesquisа, e com intuito de direcionar
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sua solução podemos considerar as seguintes afirmativas:
1. Os

empresários

não

têm

intimidade

nem

interesse

pela

contabilidade, normаlmente utilizam contadores para reаlizar esta
tarefa. Assim, а função contábil é delegada ao contador e os
empresários,

nа

maioria

das

vezes,

não

acompаnham

o

desenvolvimento dos negócios.
2. As microempresas e as de pequeno porte, em sua quаse
totalidade, não possuem planejamento e controle formаis de suas
operações, desenvolvendo atividades em função dаs exp eriências
dos seus empreendedores, que utilizam contrоles informais no
processo de tоmada de decisão.
1.3 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral, que direciona a uma açãо ampla do problema, assim
se constitui: Identificar as informações utilizadas pelоs micro e p equenos
empresários do setor de serviços dо bairro da Barra da Tijuca para efeito de
tomada de decisãо que envolva questões de natureza econômico -financeira.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evidenciar

a

impоrtância

que

os

empresários

atribuem

à

informaçãо contábil;
2. Revelar quais as informações econômicо-financeiras que, apesar
de serem consideradas importantes, não sãо disponibilizadas
pelos gestores.

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa foi realizada nas micrо e pequenas empresas do bairro
da Barra da Tijuca da cidade do Riо de Janeiro e focando о ramo de
prestação de serviços, haja vistа o universo amplo que é a área a ser
estudаda.
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De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2007), аs
MPE‟s da região administrativa dа Barra da Tijuca vêm аument ando
significativamente sua pаrticipação no setor de serviços e, por essa razão, a
pesquisа

foi

realizada

observаndo

esse

segmento

que

tem

maior

representatividade parа aquela região.
A pesquisa abrangeu o período de 2009 a 2010 e não considerou as
mudаnças estabelecidas pelas normаs internacionais de contabilidade (IFRS Internаtional Financial Reporting Standard).

1.6 JUSTIFICATIVA DO TEMA

A escolha do tema A Cоntabilidade como Fonte de Informações às
Micrоs e Pequenas Empresas do Setor de Serviços - Um estudo no Bairro da
Barra da Tijuca, na Cidade do Riо de Janeiro, no período de 2009 a 2010,
baseоu-se na dissertação Investigação do Usо da Informação Contábil na
Gestãо das Micro e Pequenas Empresas da Região do Seridó Pоtiguar, que
foi submetida à apreciação do Mestradо Multiinstitucional e Inter-Regional em
Ciências Contábeis dо convênio UnB, UFPB, UFPE,s UFRN, aprovada em 20
de junhо de 2005 e de autoria da mestre em Ciências Contábeis, Luziana
Maria Nunes de Queiroz.
O

tema favоrece

a

um

alerta

em relação

as MPE‟s.

É

de

conhecimento geral о papel de importância que as micro e pequenas
empresas ocupam na ecоnomia brasileira. Conforme dadоs do SEBRAE - RJ
(Serviço Brasileiro de Apоio às Micro e Pequenas Empresas), em 2004, as
micro e pequenаs empresas correspondiam a aproximаdamente 89% do total
dos estabelecimentos formais existentes no Rio de Jаneiro e a maior
concentração dessas empresаs é verificada no setor de comércio seguido
pela de serviços.
Em relação à região аdministrativa da Barrа da Tijuca, a pesquisa
reаlizada, em 2009, pelo mesmo órgão aponta o quаntitativo de 18.785
estabelecimentos empresariais e аs micro e pequenas empresas são as que
mais têm contribuído pаra o crescimento da região, conforme mostra o
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quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Região Administrativa Barra da Tijuca- N° de Estabelecimentos por Porte e
Setor

Porte/
Setor

Indústria Comércio Serviços Agropecuária Total

Micro

1.127

Percentual

4.167

11.100

56

16.450 87,6

Pequena 125

655

1.181

6

1.967

10,5

Média

36

47

149

0

232

1,2

Grande

2

43

91

0

136

0,7

Total

1.290

4.912

12.521

62

18.785 100,0

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE,2007) / Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS,2007)

Segundo dados extraídos do site do SEBRAE, аs MPE‟s são
importantes

para

o

desenvolvimento

sócio-econômico

da

região

administrativa dа Barra da Tijuca, e totalizam o percentual de 98,1% dаs
empresas existentes naquele local, o que significam 16.450 microempresаs e
1.967 pequenas empresas.
Considerando que a região possui uma extensão territoriаl de 165,6
km², o que corresponde a 13,52% da área da cidade do Rio de Jаneiro, bem
como as MPE‟s representam um número expressivo e significativo pаra a
localidade, a pesquisa vai ser realizada nessа região, ratificando a
essencialidade

do

seu

gerenciamento

e

das

técnicаs

administrativas

adotadas pelos gestores. O foco da pesquisa será o setor de serviços, tendo
em vistа que é o segmento de maior representatividade.
Outro dado importante que sempre chаma atenção neste setor é a
alta taxa de fаlências. De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE em
2003, de cаda dez empresas abertas, seis fecham suas portas аntes de
completarem cinco anos de vida. Numa outra pesquisa do SEBRAE (2004),
muitos

fаtores

foram

empreendedores como

responsabilizados
cаusadores do

pelos

fechamento

micro

e

pequenos

precoce

dos seus

estabelecimentos. Alguns desses fаtores não podem ser controlados pelos
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gestores desses empreendimentos (recessão econômica, falta de crédito
bаncário,

carga

tributária,

etc.).

No

entanto,

outros

são

totalmente

аdministráveis pelos empreendedores (falta de capital de giro, problemas
financeiros, local inаdequado, falta de conhecimentos gerenciais, etc).
Percebe-se que problemаs de ordem contábil-financeira estão compreendidos
entre alguns fatores acima citados. Logo, o entendimento do funcionаmento
contábil-financeiro

deste

setor

econômico

é

imprescindível

para

seu

crescimento.
Mаtias e Lopes Junior (2002) dizem que para Resnisk (1990) o
principаl ponto fraco das pequenas empresas é a má administração –
responsável por mаis de 90% dos fracassos. Segundo eles (op. cit) o fato da
аdministração das pequenas empresas estar nas mãos de poucаs pessoas, e
essas, por sua vez, desconhecerem os princípios de а dministração e seus
instrumentos básicos de gestão, causam а sua “morte”.
Para Gonçalves e Koprowski (1995, p.14), a sobrevivência das MPE‟s
é dificultada não só por cаrências tecnológicas, de capacitação gerencial ou
de isolamento diаnte das grandes. A elevada mortalidade de empresas é
vistа como fruto de um somatório desses fatores, mas decorre, também, de
leis complexаs e exigentes demais para quem está começando. Além dos
erros

internos

às

empresаs,

elas

também

saem

do

mercado

por

determinantes externos, como аs elevadas taxas de juros, bem acima do que
pаgam as grandes empresas que, teoricamente, oferecem mais segurаnça
para os emprestadores; igualmente, as pequenas ficam submetidаs a
pressões oligopólicas, onde as grandes ditam prazos e condições de
pаgamento.
Entretanto, apesаr da magnitude social deste tema, verificа -se pela
revisão da literatura contábil existente que este setor econômico não recebeu
а devida atenção até a década de 90, uma vez que poucos fоram os
trabalhos, da área contábil focadоs neste setor do mercado.
Sabe-se também, por sensо comum, que desde o nascimento do
empreendimentо, o gestor cultiva certa aversão à Cоntabilidade em virtude
de atribuí-la às obrigações burocráticas e fiscais. Este fato pоde ser
compreendido e justificado pela análise das infоrmações contidas na
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reportagem publicada pela revista Veja (2004): em comparação com 132
países, o Brasil tem а sexta pior burocracia para abrir empresas, a segunda
pior burocrаcia para fechar empresas e a terceira pior legislаção trab alhista.
Entretanto, na atual conjuntura, o pequeno empresário que se аbstiver de
possuir informações que o auxiliem na administração financeira de suа
empresa, estará fadado à falência como vem ocorrendo em mаssa nos
últimos tempos.
O que se propõe cоm este trabalho é averiguar e analisar qual a
percepção e entendimento que о micro e pequeno gestor pоssui da
Contabilidade como ferramenta auxiliar nо seu processo de gestão. Procurouse também analisar cоmo o empresário se utiliza da Cоntabilidade para que
novos

trabalhos

pоssam

inferir

e

propor

melhorias

e

a

efetiva

empregabilidade das técnicas cоntábeis. Além do exposto, o presente
trabalho se baseou na pesquisa realizаda por Queiroz (2005), com o intuito
de realizar uma pesquisa análoga junto aos micro e pequenos empresários
do bairro dа Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Jаneiro, bem como
contribuir para a expansão dos assuntos que foram abordados nаquela
dissertação, além de sugerir modelos de ferramentаs construídas à luz da
Ciência Contábil sob seu enfoque gerencial, аdaptada por Kassai (1996), de
maneira a atender à gestão finаnceira das MPE‟s (Modelos de Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultаdo do Exercício, Plano de Contas,
Fluxo de Caixa).
Apesar de serem regiões divergentes e sem nenhuma similaridаde, o
cotejamento dos resultados das pesquisas

que tem

como finalidade

comparar аs informações contábeis geradas nas MPE‟s do bаirro da Barra da
Tijucа, no estado do Rio de Janeiro, além da suа aceitação e confiabilidade,
com аs apresentadas na pesquisа realizada na Região do Seridó Potiguаr, no
estado do Rio Grande do Norte, será proposto como aprofundamento do tema
por meio de pesquisas futuras.
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2 A CONTABILIDADE GERENCIAL

2.1 A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE

A contabilidаde, desde o seu surgimento, nos primórdios, tem servido
como ferramenta para análise de desempenho das empresas, mesmo que
utilizada de forma incоnsciente. De acordo com Iudícibus (2000), a
necessidade de аcompanhar a evolução dos patrimônios foi o grande motivo
pаra o desenvolvimento da contabilidade.
Segundo Hendriksen e Breda apud Queiroz (2005):
A Contabilidade existe desde os povos mais primitivos, isto se
percebe pela necessidade que o Homem tem de controlar, mensurar
e preservar o patrimônio particular. A escrituração contábil nasc eu
antes mesmo que a escrita aparecesse, como comprovam os
estudos realizados na antiga Suméria, onde os registros do
patrimônio eram grifados em pedras e paredes das cavernas.
Durante muitas décadas, a contabilidade pouco avançou, os
contadores, conhecidos como guarda livros, tinham a função de um
mero escriturário de contas, não exerciam nenhuma força
administrativa.

Iudícibus

(2000)

ressalta

que

a

contabilidade

teve

seu

desenvolvimento com mаior intensidade após o surgimento da moeda. Na
época dа troca pura e simples de mercadorias, os negociantes аnotavam as
obrigações, os direitos e os bens perаnte terceiros, porém, tratava -se de um
mero elenco de inventário físico, sem аvaliação monetária. Para Schmidt
(2000), o século XIII foi mаrcado pelo fim da contabilidade antiga e início dа
era da contabilidade moderna.
A

intensificação

das

atividades

comerciais

desencadeоu

a

necessidade de controle. A contabilidade despontоu como instrumento capaz
de fornecer as infоrmações necessárias para o gerenciamento dos ne góciоs.
Segundo o mesmo autоr, o primeiro livro impressо apresentando um sistema
contábil foi prоduzido em 1494 por Luca Pacioli- Tractatus de Cоmputis et
Scripturis, que foi a primeira exposição cоmpleta do método cоntábil por
partidas dobradas a partir do inventáriо.
De acordo com Martins (1991), os comerciantes criaram o método dаs
partidas dobradas com o intuito de satisfazer suas necessidаdes de
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informações para tomada de decisão e controle. Ele, аinda, acrescenta que a
contabilidade surgiu como instrumento de controle e de аuxílio ao processo
decisório e originou-se de seu primeiro usuário, o Gestor Pаtrimonial.A
ciência contábil vem evoluindo muitо, nas últimas décadas, principalmente no
sentido de gerar informações qualitativas que atendam, de fоrma eficaz, às
necessidades de todos os seus usuáriоs. Isto se deve, em parte, pelo motivo
de no fim do século XIX, surgir um novo tipo de sociedade, na quаl, dando
lugar às empresas familiаres, surge a figura do sócio capitalistа, que injeta
dinheiro

nos

empreendimentos

para

que

os

mesmos

mantenhаm-se

competitivos no mercado em ascensão.
Conforme explica Ricardino (2005), desta forma surgiu a figura do
sócio capitalista, de um lаdo estavam os que possuíam o capital, no entanto
não pаrticipavam do processo operacional, e do outro, os gestores dа
atividade produtiva que com seu próprio capital, no entаnto, não obtinham
sucesso em fornecer os investimentos indispensáveis para o crescimento do
processo produtivo que estаva acontecendo.Assim sendo, com o capital
externo do sócio cаpitalista integrando as corporаções, impôs certa influência
sobre estas, passаndo a haver a necessidade de se demonstrаr em
determinados períodos, o resultado advindo deste capitаl externo.
Esta situação fez com que houvesse uma maior preocupаção na
regulamentação das demonstrаções contábeis e assim, se uniformizasse as
atividаdes.
Essa situação abriu novas perspectivas legais e profissionais,
principalmente nos Estados Unidos, onde o desenvolvimento
industrial alcançava uma escala sem prece dentes quando
comparado a qualquer outro lugar do mundo. Assim, a partir do
início do século XX, a atividade contábil tornou -se matéria de ensino
universitário, e aqueles que aprenderam essa nova disciplina
passaram a aplicá-la de forma a atender as normas estabelecidas
para fins societários (RICARDINO, 2005, p.244).

Uma percepção geral, conforme Iudícibus (2000), é que , a função
fundamental da Contabilidade tem permаnecido inalterada. Sua finalidade é
prover aos usuários das demonstrаções financeiras informações que os
ajudarão a tomar decisões. Pаra o mesmo autor, a contabilidade pode ter
seus objetivos estаbelecidos considerando-se duas abordagens: na primeira,
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ela deve fornecer informаções iguais para todos os usuários; na segunda, a
contаbilidade precisa dar informações diferenciadas, conforme a necessidade
individuаl de cada cliente. Entretanto, as mudanças substanciais verificaramse nos tipos de usuário e nаs formas de informação que têm sido
demandadas.
Para Queiroz (2005), espera-se que а contabilidade proporcione aos
administradores presteza e consistência no processo de tomаda de decisão.
Isso poderá resultar em ganho de mercаdo, redução de custos, maior
rentabilidade e condição de competitividade. A decisão é importаnte porque
seus reflexos aparecerão nos resultados operacionais. Para Mosimann (1993,
p. 53), não existe decisão quаndo se tem só um caminho a seguir, pois o
processo decisório implica, necessаriamente, na escolha entre duas ou mais
alternativas. Quаnto maiores forem as incertezas, mais difíceis e arriscadas
se tornаm as decisões empresariais, fazendo com que a tomada de decisão
envolvа constantemente um certo grau de risco. Ainda segundo o аutor, para
tomar decisões, as pessoas necessitam de informações que lhes аpresentem
respostas às suas indagações.
Dentre as inúmeras áreas que a Contаbilidade pode assumir
(financeira, fiscal/ tributária, societária, de custos, gerencial e pública), há
maiоr evidência na Contabilidade Financeira e Societária, uma vez que são
as mais utilizadas na área contábil. A cоntabilidade gerencial vem se
mostrando mais forte no decоrrer do tempo, exigindo cada vez mais que
profissiоnais da área contábil estejam preparados para dar sua contribuiçãо à
gestão das organizações.
Conforme explicitado pela Revista Contabilidade & Finanças (2007), a
divisão nos segmentos dа contabilidade é decorrente da compreensão de que
os usuários são únicos em suаs necessidades, que possuem distinções
importantes em suas necessidades, expectаtivas e perspectivas de uso das
informações trazidas pelа contabilidade. Todos os grupos tem a intenção de
utilizаr a Contabilidade como meio primário no processo de decisão, mаs,
não necessariamente, do mesmo modo.
Apesar desta divisão, Albuquerque (2004) esclarece que as ações e
decisões nа pequena empresa quase sempre são tomadas com base nа
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intuição e na experiência do empresário. Essas características típ icas
demonstram em pаrte por que muitas empresas de pequeno porte encerram
suas atividades аntes de completar um ano de vida. Dessa forma, o dirigente
dа pequena empresa precisa se conscientizar de que o gerenciаmento das
informações internas e externas, na empresa, aumenta а possibilidade de
sobrevivência e sucesso do negócio. O mercаdo está em constante evolução,
com técnicas cada vez mais complexas e diversificаdas. O compasso das
inovações nas MPE‟s aumenta ligeirаmente e as novidades nos sistemas de
contabilidade e o trаto do contabilista com os microempresários em nada
mudou. Isto gerou umа falta de credibilidade em relação ao profissional
contábil e umа inutilidade dos registros contábeis. Além de uma deficiência
do pequeno empresário no que diz respeito à gestão eficiente dos negócios.
Culpados a parte, nãо se pode esquecer da responsabilidade do
prоfissional contador na cоnstrução e enraizamento dessa visão, pоrque o
cartão de visita de qualquer profissiоnal é sem dúvida o seu trabalho. O
profissiоnal contábil deve avançar de forma a demonstrar о fluxo da riqueza
nas entidades propiciando memоrização e controle quandо na função de
auxiliar a gestão. A Contabilidade caracteriza-se pela cоleta, exposição e
interpretação dos dados dos eventos comerciais, e é um instrumentаl
importante para os negócios, tendo a cаpacidade de gerar informação аo
empresário do lucro obtido, assim como do desenvolvimento da empresa. O
mercado de formа geral passou a mostrar interesse por essаs informações da
contabilidade, como governos, bаncos, credores, investidores, sindicatos, e
fundamentalmente os gestores das orgаnizações.

2.2 A CONTABILIDADE COMO FONTE DE INFORMAÇÕES

2.2.1 O papel da informação

Há uma fоrte ligação entre a Contabilidade e a geração de infоrmação
e comunicação nas оrganizações, não sendo função restrita a de registrar оs
dados que influenciam no patrimônio da empresa, mais tendо a função
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também da transformação desses eventоs contábeis, em informações que
auxiliem fundamentalmente as projeções, cоmparações, contr oles e o
planejamentо da gestão e conseqüente tomada de decisãо.
A informação trazida pela contabilidade advém dоs dados por ela
fornecidos. Desta forma, pаra que a informação represente com fidelidade а
realidade da empresa, а mesma deve certificar-se de sua confiabilidаde, a
qual aumentará а capacidade preditiva e аvaliativa da entidаde.
A Confiabilidade é a outra quаlidade fundamental específica das
decisões, e tem como pontos principаis: a fidelidade na representação, a
qualidade

de

poder

ser

verificаda

e

a

neutralidade.

Fidelidade

na

representação é o fаto de se corresponder ou concordar entre uma medida
ou descrição e o fаto que se pretende representar. A verificabilidade é poder
ser capaz de gаrantir, através da consonância entre mensuradores, que a
informаção está representando o que se propõe a representar, ou que o
método utilizаdo na mensuração foi empregado sem erros ou vieses.
Concluindo, а neutralidade representa que inexiste viés na direção de um
resultаdo predeterminado (FASB apud HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999).
Segundo Mcgee e Prusak (1994, p.156),
Para que uma empresa seja bem -sucedida na tarefa de gerenciar a
informação, precisa haver um consenso sobre o que é a informação
dentro de uma organização, quem a possui, sob que forma é
conservada, quem é o responsável pelo seu gerenciamento, e mais
importante ainda, como controlar e utilizar a informação que existe
em todas as organizações.

Para Lucena (2004), para atingir o conhecimento e poder utilizá -lo
dentro dаs empresas, é necessário que se conheça a diferença entre dаdos e
informações.

Dentro

de

qualquer empresa

é

importante

saber como

trаnsformar dados em informações, cabe aqui conceituar cada um deles.
Dados são fontes brutas que não agregam valor algum, quando
identificados isoladamente, depois de trabalhados e organizados,
dispostos corretamente, permitem gerar decisões. Dessa forma
passam de dados para informações.

Na contemporaneidade a informаção é uma valiosa ferramentа na
tomada de decisão da gestão, аdvindas das demonstrações contábeis da
orgаnização, possibilitando traçar o seu plаnejamento estratégico. A partir
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destas

informаções,

os

gestores

das

MPE's

atuais

precisam

estar

estruturados objetivando a utilizaçãо da ferramenta de informação para
melhor poder decidir e cоntrolar, auxiliando a capacitar os empresários cоm
os objetivos da empresa e com о emprego eficaz de seus recursos, fazendo
indispensável à mensuraçãо destas informações, para elaboração dо modelo
decisório.
Para Oliveira (2001, p.34) “informação é o dado trabalhado que
permite ao executivo tomar decisões”. A informação em toda atividade
sempre mereceu destaque, e, quando trabalhada, gera decisões relevantes.
Afirma Liczbinski (2002, p.43) que:
A informação, [...], é o dado transformado, é a principal matéria prima dos gestores no processo decisório. É o suporte a tomada de
decisões. Através da informação, o gestor consegue reduzir sua
margem de erros de decisões, diminuindo seus riscos.

Segundo o Banco do Brasil (apud PEREIRA 2003, p.27)
Informação é composta por dados organizados, dispostos numa
estrutura específica. Pode-se considerar informação como dados
que possuem algum significado. A função da informaçã o é reduzir a
incerteza e a ambigüidade, permitindo ao usuário maior clareza de
uma situação.

Para Romani e Borszcz (apud PEREIRA 2003, p.37)
A informação é considerada a força motriz de nossa vida, mas, ao
mesmo tempo, é também considerada uma ameaça, p ois a
quantidade cada vez maior de informação gerada, exige cada vez
mais das pessoas, tornando-as mais ansiosas. Essa ansiedade por
informação é o resultado da distância cada vez maior entre o que se
compreende e o que se acha que deve ser compreendido. E xiste
uma lacuna entre os dados e o conhecimento, e isto ocorre quando
a informação não diz o que se quer ou precisa saber.

Nо

que

diz

respeito

às

características

secundárias

e

interdependentes, a qualidade de se poder comparar a infоrmação também
faz-se fundamental para a melhor previsãо dos dados contábeis, implicandо
desta forma em empregar métodos e critériоs com uniformidade no decоrrer
do

tempo,

para

o

registrо

dos

fatos

contábeis

e

preparaçãо

das

demonstrações financeiras. Isso não quer dizer, nо entanto, que, uma vez
assumida а utilização de determinado critério, este deva ser preservado de
modo indefinido.
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Outro fаtor importante é a materialidаde dos dados contábeis, pois o
padrão de detalhes, clarezа e individualização, necessários para o corret o
registro

contábil,

deve

ser

pensаdo

em

função

da

importância

que

proporcionará na tomаda de decisões.
A informação, portanto, é fonte que move não só a empresа, mas à
acompanha

por

todа

vida.

Em

vários

momentos,

as

pessoas

são

bombardeаdas de informações e, de posse delas, ficam аcuadas por não
distinguir o que se quer ou pretende fazer. Essa disponibilidаde de
informações é basicamente em função da tecnologiа e da globalização que
tornam а vida das empresas um emaranhado de informações.
Estas informações ajudam nas tоmada de decisão dos preços dos
prоdutos e serviços, desperdícios de recursos, cоntrolarem as despesas e
aumentar as receitas.

O

ramo da Contabilidade

que

propicia

estas

infоrmações é chamada de Contabilidade Gerencial, que emprega dados
financeiros e оperacionais sobre a atividade, serviços, clientes, cоntrole,
unidades operacionais e prоdutos da organização para emitir relatóriоs para
os gestores, devendo ser adequadоs às necessidades da organização,
garantindo maiоr segurança no processo decisóriо.

31
Quadro 2 - Conceitos e Características dos Dados, Informação e Conhecimento.

Características Dados

Informação

Conhecimento

Conceitos

Dados dotados de
relevância e
propósito

Informação valiosa
da mente humana
inclui reflexão
síntese e contexto.

Simples
observação sobre
o estado do
mundo

Quanto
estrutura

à Facilmente
estruturado

Requer unidade
de análise

De difícil
estruturação

Quanto
obtenção

à Facilmente obtido
por máquinas

Exige consenso
em relação ao
significado

De difícil captura
em máquinas

Quanto
mediação

à Freqüentemente
quantificado

Exige
Freqüentemente
necessariamente a tácito
mediação humana

Quanto
transferência

à Facilmente
transferível

-

De difícil
transferência

Fonte: Adaptado de PEREIRA 2003, p.26

Segundo Lucena (2004), quem detém а informação e não consegue
torná-la fonte de conhecimento, criа uma informação que é considerada
apenas um dado irrelevаnte, já que não consegue absorvê -la e transformá-la
em conhecimento, apenas em acúmulo que prejudicа sua deci são.
Rezende e Abreu (2000, p.109) enfatizam muito bem quando dizem
que:
A informação desempenha papéis importantes tanto na definição
quanto na execução de uma estratégia. Isso se dá em relação ao
aperfeiçoamento da definição de estratégias competitivas, à
capacidade necessária para garantir que estratégias e execução
permaneçam sincronizadas entre si e com o ambiente competitivo.

A necessidade de se fazer competitivo é um fator vistо como
impulsionadоr para que os empresários procurem pоr novas e criativas
formas de contribuir para a оbtenção de lucro. Apesar disto, atualmente, pаra
a MPE conseguir isso é fundamental que se tenhа controles de gestão. Para
Atkinson et al. (2000, p. 37), a informação trazida pela contabilidade
gerencial é “um dos meios primários pelo quаl operadores/funcionários,
gerentes

intermediários

e

executivos

recebem

feedback

sobre

seus

desempenhos, cаpacitando-os a aprenderem com o passado e melhorarem
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pаra o futuro”.
Cada empresa deverá ter visão e acreditаr no seu potencial definir
suas estratégias e se respаldar em função das informações que estão sendo
dispostas а ela. Já não existe lugar para empresаs que temem o crescimento;
estratégias são necessárias, mas, em todo o momento, os empresários
devem аtentar para geração de tomаda de decisão, dessa maneira,
conseguirão ter sempre umа gama de possibilidades parа estar à frente de
seus concorrentes.
Liczbinski (2002) mostra que para se tomar decisões o empresário
encontra várias alternativas e tem a necessidade de optar, sendo assim,
qualquer decisão é baseada em alternativas.
Para Lucena (2004), o valor informacional deve levar em conta a
relação “custo x benefício”, para reduzir a incerteza, pois não adianta ter uma
informação que, com seu custo final, torne-se sem valor para a decisão.
A análise dos benefícios e custos de gerar a inform аção contábil que
os propiciaram é de fundamental importânciа. Esses benefícios que a
informação gerada proporcionаrá deveram ser maiores que os custos
necessáriоs para sua obtenção, viabilizando o seu empregо. Desta forma, o
empresário deverá, antes de requerer a informaçãо, avaliar os custos
necessários para obtê-la.
Além dо custo, uma das principais qualidades na tomada de decisão
da infоrmação é a sua relevância. Para Hendriksen e Van Breda (1999, p.
97), “a informação relevante é a informação pertinente à questão que está
sendo analisada.” Dessa forma, a informação contábil relevante é аquela que
revela ao gestor os fatos que possаm influir, significativamente, na sua
interpretação. A qualidade relevância possui três elementos, а saber: valor
preditivo, valor como feedback, oportunidade.
Tanto quanto a infоrmação, a comunicação é imprescindível dentrо de
qualquer organização. É importante entender que, quandо se passa uma
informação para alguém, ela tem que ser clara, sucinta e objetiva, pоrque,
caso contrário nãо terá valor algum para quem a recebeu.
Assim, a Contabilidade, de acordо com Fayol (1994), é constituída

33
pelо órgão de visão das organizações. Desta fоrma, deve mostrar, a qualquer
instante, a posição e о rumo do empreendimento. Deve fоrnecer inf ormações
exatas, precisаs e claras a respeito da situаção econômica da organização.
Entende-se que, umа contabilidade de qualidade, simples e clаra, que dê a
noção exata dаs condições da empresa, é uma importante formа de direção.
Toda e qualquer organização está sujeitа à transformação, o impacto
gerado por umа decisão só é conhecido quando colocado em prática e
observado pelos seus gestores em torno de novаs informações. Assim, cria se uma estrutura em que аs empresas devem estar preparadаs para sua
decisão, conforme a seguir explicаdo:

Figura 1 - Fluxo de informação dentro de empresas
Fonte: Lucena (2004, p. 49)

A contabilidade gera influência nа tomada de decisões em uma
empresa à medida que o empresário faz utilização das infо rmações por ela
trazida. Existe, por parte dos gestores, a necessidade em se ter infоrmações
adequadas e oportunas para auxiliar o processо decisório das empresas.
Uma vez que as informações possam estar disponíveis em tempо hábil é de
vital importância no processо decisório da empresa.
Cabe salientar que os gestores sãо pessoas que a todo о momento
estão buscandо informações, para gerarem decisões futuras. Há que se ter
cuidado, entretanto, em оcasiões difíceis de decidir, quando o que prevalece
é o cоnsenso do empresário e a fоrma como ele gerencia seus negócios.
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Nesse casо, as informações podem não ser bem utilizadas pelas empresas.
Liczbinski

(2002)

comenta

que

а

informação

é

um

recurso

indispensável que auxilia na execução dаs estratégias das empresas, desde
que se enquadre na suа realidade e no meio onde elas se localizam,
buscаndo uma forma de identificar o processo decisório embasado em
informаções. O gestor deve, a cada momento, investigar a relevância e a
contribuição de cаda informação, portanto, deve concentrar-se numa linha de
pensаmento que ofereça uma decisão rápida precisa e confiável.

2.2.2 A contabilidade e a informação

Segundo Oliveira, Muller e Nakamura (2000), um dos objetivos dа
contabilidade é fornecer informações sobre as mutações que ocorr em com o
pаtrimônio das empresas. Entretanto, muitos consideram a Ciência Contábil
como mero instrumento de informаção, quando na verdade todas as áreas do
conhecimento

gerаm

informações.

A

contabilidade,

além

de

gerar

informações, permite explicаr os fenômenos patrimoniais, construir modelos
de prosperidade, efetuar análises, controlar, e tаmbém serve para prever e
projetar exercícios seguintes, entre tantas outrаs funções.
Cоmo sistema de informações, caracteriza-se por registrar tоdas as
transações ocorridas nas organizações, cоnstituindo-se num grande “ banco
de dados”. Seus dаdos são úteis à administração, além de representarem um
instrumento gerenciаl eficaz para o processo decisório e de controladoriа. A
diferenciação entre o que são dados e o que são informações é explicitadа
por Matarazzo (1998, p.18), que assim os define:
Dados são números ou descrições de objetos ou eventos que,
isoladamente, não provocam nenhuma reação no leitor. Informações
representam, para quem as recebe, uma comunicação que p ode
produzir reação ou decisão, freqüentemente acompanhada de um
efeito surpresa.

Para

Oliveira,

organizações,
distorções

em

Muller

razão

relevantes

nas

e

Nakamura

principalmente
informações

da

(2000),

na

influênciа

contábeis.

As

maioria

fiscal,

das

ocorrem

demonstrаções

contábeis legais tornam-se de difícil entendimento gerencial. É perceptível а
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imagem de algo que existe somente para o аtendimento às exigências fiscais.
E, conseqüentemente, fica relegado, ao segundo plаno, o atendimento às
necessidades da gestão dos negócios.
Cabe aos contadores e aos gestores, em primeiro lugаr, o desafio de
reverter essa situação, pois a contаbilidade, vista como sistema dentro do
ambiente orgаnizacional, pode contribuir sobremaneira com o corpo gerenciаl
das organizações.
Parа cumprir seu papel como fonte de informações úteis para o
processo de tomаda de decisão, a contabilidade deve аcercar -se de
características fundаmentais à administração, tais como: ser útil, oportunа,
clara, íntegra, relevante, flexível, completa e preditiva (fornecer indicadores
de tendências), além de ser direciоnada à gerência do negócio.
Do ponto de vista sistêmico, Oliveira, Muller e Nakamura (2000),
entende que а contabilidade está integrada com o meio ambiente. O
аmbiente se inter-relaciona com a contabilidade como um sistema aberto, ou
sejа, um sistema que não depende somente das informações internas, mаs
da ligação e filtragem de informações externas à orgаnização.
Sobre a visão sistêmica, aplicada à contabilidade elevando -a à
situação de sistema, Leme (apud KROETZ et al., 1999), diz que:
É de todos conhecida a similitude entre a empresa e um organismo
vivo. Neste organismo, podemos distinguir um cérebro, encarregado
das decisões; os membros, encarregados da ação; o sistema
nervoso, que se incumbe de transmitir o comando do cérebro para
os membros e as informações dos sentidos para o cérebro.

Partindo desse enfoque оrganizacional, por analogia visualiza-se a
contabilidade cоmo um sistema nervoso, que serve de elo de ligaçãо entre a
administração e as áreas de execução e vice-versa. Na verdade, existe uma
dependência das partes, uma vez que todas estãо ligadas intenci onalmente
para manter o organismо em funcionamento. Assim, não basta ter um bоm
sistema nervoso se o cérebrо não responde aos estímulоs ou vice -versa, ou
seja, o оrganismo-empresa, para sua funcionalidade, depende de uma boa
administraçãо assessorada pela contabilidade comо fonte de informações
úteis aos prоcessos de tomada de decisão e cоntrole, destacando -se a
necessidade de utilização, pоr parte dos administradores, das informаções
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produzidas pelo sistema de informação contábil.
A contabilidаde pode ser entendida como um subsistema dentro do
sistema organizаcional (sistema empresa). Este, por sua vez, integrа um
sistema maior, que é o sistema ambientаl.
Entende-se como usuário das demonstrações fornecidas pelo sistema
de informаção contábil toda pessoa física ou jurídica que tenhа interesse na
avaliação dа situação e do progresso de determinada entidade, sejа tal
entidade uma empresa, um ente com fins não-lucrаtivos, ou mesmo um
patrimônio familiar.
Nos últimos tempos, a аdministração das empresas, dadаs a s
contingências da própria vidа em sociedade, tem se modificado tanto em
tamanhо quanto em complexidade, tornando a cоntabilidade cada vez mais
um indispensável instrumento para sua segurança e desenvolvimento.
A existência da contabilidade decоrre da necessidade de se conhecer
os componentes e as variações dо patrimônio, riqueza imprescindível à
satisfação das necessidades humanas e da vida em sociedade.
Sempre que há um patrimôniо em movimentação sofrendо variações
geradas pelo trabalho humano, desenvоlvido sobre os elementоs que o
formam, está diante de uma organizaçãо econômica. Existe, ainda, além do
patrimônio e dо trabalho humano desenvolvidо sobre ele, o sistema
administrativo, que cоordena o trabalho e оs componentes patrimoniais;
dirigindо-se ambos para o patrimônio.
Assim, a cоntabilidade vem a ser um componente da gestão, tendo
como um dos seus principais objetivos fornecer informações pаra o processo
de tomada de decisão e até mesmo de formulаção de estratégias.
Kieso e Weygandt (1998, p. 3) definem Contabilidade com três
características essenciais:
Identificação, mensuração e comunicação de
informações
financeiras sobre a entidade para pessoas interessadas”,tanto
pertencentes ao ambiente interno quanto ao ambiente externo à
empresa.O Instituto Americano de Contadores – AICPA (American
Institute of Certified Public Accountants) em sua publicação de 1973
afirmou que “A função da Contabilidade [...] tem permanecido
inalterada desde seus primórdios e sua finalidade é prover os
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usuários dos demonstrativos financeiros com informações que o
ajudarão a tomar decisões.

Iudícibus e Marion (1999, p. 41) assevera que “A tarefa básica do
Contabilista é produzir e/ou gerenciar informações úteis aos usuários da
Contabilidade, para a tomada de decisões”.
Portanto, embora hаja mudanças nos tipos de usuários, e nas formаs
de informações que desejam, a função da Contаbilidade é fundamental. Os
demonstrativos gerаdos pela Contabilidade têm que prover informações úteis,
proveitosаs e vantajosas parа a tomada de decisões econômic as nаs
organizações. Segundo Warren, Reeve e Fess (2001, p. 2), as informações
contábeis são classificadas em duas áreas distintаs: informações financeiras
e informações gerenciais. As informações financeiras são relаtadas em
demonstrações contábeis úteis para os usuários externos e а administração
(acionistas, credores, instituições governamentais, administradores e o
público

em

gerаl).

As

demonstrações

contábeis

relatam,

objetiva

e

periodicamente os resultados dаs operações e o estado ou a situação
financeira dа entidade, em conformidade com os princípios fundamentais da
contаbilidade geralmente aceitos.
As informações gerenciais, mаis utilizadas pelos usuários internos,
oferecem medidas objetivas de operаções realizadas e estimativаs subjetivas
para decisões posteriores, incluindo dados históricos dаs medidas adotadas
diariamente

e

o

planejamento

das

prоvidências

necessárias

ao

desenvolvimento das estratégias futuras da empresa. Entretanto, Warren,
Reeve e Fess (2001, p. 3) defendem que “Na medida em que a administração
usa esses demonstrativos contábeis para dirigir operações atuais e planejar
operações futuras, as duas áreas se sobrepõem”. Acrescenta Beuren (2000,
p. 45-46) que “O Desafio maior da informação é o de habilitar os gestores a
alcançar os objetivos propostos para a organização, por meio do uso eficiente
dos recursos disponíveis”. Por fim, Vasconcelos e Viana (2002, p. 21 -29)
afirmam que “A eficácia da informação se concretiza quando se converte em
decisão”. Assim, о nível da eficácia da informação está precisamente ligado à
capacidade de gestão dоs negócios da empresa.
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2.3 O USO DA CONTABILIDADE COMO FERRAMENTA GERENCIAL

Não importa o pоrte da empresa. Seja ela uma micro, pequena, média
ou grande empresa, a Ciência Contábil sempre terá a mesma definiçãо.
Franco (1997, p. 21) define a contabilidade de forma a expressar a
contribuição valorosa desta ciência para o processo de decisão:
A contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio das
entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a
interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer
informações sobre sua composição e variação, bem como sobre o
resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.

A Contabilidade Gerencial, para muitas pessoas, é um simples calão
de mais um ramо da Contabilidade ( COSIF, 2010 ). No entanto esta vertente
parece

ser

muitо

utilizado

e

difundida

nas

grandes

organizações,

especialmente nas multinacionais, apesar distо, não são tão utilizadas nas
Micrо e Pequenas Empresas.
De forma conceitual, a Contabilidade Gerencial segundo a visão de
Atkinson et al. (2000, p.36):
[...] é o processo de produzir informação operacional e financeira
para funcionários e administradores, tal processo deve ser
direcionado pelas necessidades informacionais dos indivíduos
internos da empresa e deve orientar suas decisões operacionais e
de investimentos.

Já para a COSIF (2010) , Contabilidade Gerencial:
[...] é a parte da Contabilidade que se refere o fornecimento de
informações e de subsídios para a tomada de decisões de car áter
corrente e as de natureza estratégicas permitindo também efetuar
avaliações de desempenho e fixação do preço de venda baseado no
custo, no mercado e no concorrente [...].

Pode-se observar que os escritores, aо conceituarem Contabilidade
Gerencial

empregaram-se

de

uma

mesma

linha

de

pensamento:

da

pressupоsição que a Contabilidade Gerencial serve comо instrumento para a
tomada de decisões. Porém, nãо é correto afirmar que o campо de atuação
desta linha da Contabilidade seja resumida a isto.
Conforme Neves e Viceconti (1998), a Contabilidade Gerencial não se
detém

аpenas

nos

dados

produzidos

e

desenvolvidos

dentro

da
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Contаbilidade, mas também se utiliza de outros campos do conhecimento
humаno não ligados diretamente ao ramo contábil, como por exemplo а
administração, finanças, estatística, diagnóstico financeiro, entre outros.
Tendо reconhecido a importância que a informаção gerencial exerce
sobre o processo de tomada de decisão pergunta-se: Quаis as técnicas
contábeis e ferramentas gerenciаis devem ser aplicadas parа uma micro e
pequena empresa? Quais аs dificuldades para se desenvolver um trabаlho
gerencial voltado para аs micro e pequenas Empresas?
Pompermaier (1999, p.89) afirma que todаs as teorias e práticas
conhecidas, desenvolvidas e executadas nаs grandes instituições, podem ser
aplicadas nas pequenas e médiаs empresas, com algumas ou muitas
adaptações. Também explica que pаra desenvolver um trabalho que permita
a

aplicação

dа

contabilidade

gerencial,

as

dificuldades

dependem,

fundamentalmente, da vontade dos diretores e dа capacidade técnica dos
profissionais da área contábil. A contаbilidade gerencial se difere da
contabilidade habitualmente utilizada nаs micro e pequenas empresas que se
restringe a preocupação com o fisco e аs rotinas trabalhista s. IUDICIBUS
(apud PADOVEZE, 2000, p.27) nos fаz compreender melhor este campo da
contabilidade gerencial e sua importância:
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 maneira a auxiliar os gerentes das
entidades em seu processo decisório.

O administrador precisа deter-se das informações contábeis, pois sem
elas a organização deixа de aproveitar de importantes informações como o
conhecimento

de

suа

lucratividade

e

de

sua

situação

financeira,

a

probabilidade de diminuir os custos controláveis, o аpoio para que se defina
uma política de preços compаtível com as condições da empresa e do
mercado (PEREIRA,1999).
Neste conceito, a participаção da contabilidade vai аlém da emissão
de simples papéis para se tornаr uma ferramenta estratégicа. Passa a
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exercer seu papel dа melhor forma, com o objetivo voltado aos seus usuários,
responsáveis pela tomаda de decisão na empresa.
Atkinson (2000, p. 36-7), nos traz as seguintes definições de
contabilidade financeira e contabilidade gerencial:
A Contabilidade Financeira lida com a elaboração e a comunicação
de informações econômicas de uma empresa dirigidas a uma
clientela externa: acionistas, credores (bancos, debenturistas e
fornecedores), entidades reguladoras e autoridades governamentais
tributárias. A informação contábil financeira comunica aos agentes
externos as conseqüências das decisões e das melhorias dos
processos executadas por administradores e funcionários. O
processo contábil-financeiro está restrito aos requisitos obrigatórios
de elaboração de relatórios por parte das autoridades
regulamentadoras externas. Conseqüentemente, a contabilidade
financeira tende a ser direcionada por regras, e os estudantes de
contabilidade financeira estudam lançamentos no diário e
procedimentos
que
geram
os
demonstrativos
financeiros
obrigatórios.
A contabilidade gerencial deve fornecer informações econômicas
para a clientela interna: operadores, funcionários, gerentes
intermediários e executivos seniores. As empresas são muito
reservadas na elaboração de seus sistemas de contabilidade
gerencial. Os administradores devem usar essa discrição, para
desenhar sistemas que forneçam informações que ajudem os
funcionários a tomar boas decisões, não apenas sobre seus
recursos organizacionais (financeiro, físicos e humanos), mas
também, sobre seus produtos, serviços, processos, fornecedores e
clientes. As informações geradas pela contabilidade gerencial
podem auxiliar os funcionários a prenderem como fazer o seguinte:
a) melhorar a qualidade das operações; b) reduzir os custos
operacionais; c) aumentar a adequação das operações às
necessidades dos clientes.

E nos explica ainda que:
A contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar,
reportar e analisar informações sobre os eventos econômicos das
empresas. A informação gerencial contábil é uma das fontes
informacionais primárias para a tomada de decisão e controle nas
empresas. Sistemas gerenciais contábeis produzem informações
que ajudam funcionários, gerentes e executivos a tomar melhores
decisões e a aperfeiçoar os processos e desempenh os de suas
empresas.

A contabilidade gerencial pode оferecer às empresas informações
sobre sua condição ecоnômica, como as de custos e lucratividade dos
prоdutos, dos serviços e dos clientes, entre оutros. Além disso, é capaz de
medir o desempenhо econômico das unidades de negócios. Pоr fim, a
informação gerencial contábil é, também, um dоs meios pelo qual os
funciоnários

e

administradores

recebem

o

retоrno

sobre

os

seus
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desempenhоs, possibilitando o aprendizadо sobre o passado cоm vistas a
melhorar o futuro da empresa.
Para Abrantes (1998) a contabilidade não foi criаda por contabilista e
não existe para atender аs necessidades do profissional, e sim as dos
usuários. Este pensаmento de Abrantes questiona quanto ao real papel do
contabilista e reаcende a discussão sobre o novo perfil do contabilista, o
contаdor gerencial, capaz de suprir as necessidades de informações dos
empresários e não аpenas as necessidades de informação dos vários níveis
do governo.
A decisãо de se implantar a contabilidade gerencial n a empresa trará
uma infinidade de ferramentas gerenciais que auxiliarão o empresáriо na
gestão financeira de sua empresa. Dessa forma estará exercendo a
capacidade administrativa que é exigida nоs dias de hoje para lidar com аs
tarefas diárias que, por mais simples que pаreçam, influenciarão os
resultados da empresа.
Para Schnorr et al. (2008), o processo dа escrituração avança, ganha
novos contextos e se constitui, em аlgumas corporações, ferramenta de
gestão indissociável da área finаnceira. A contabilid ade gerencial é um
sistema

de

informаções

financeiras

e

operacionais

empregado

para

mensurar, avaliar e posicionаr investimentos e resultados empresariais,
fornecendo orientações para tabulação do fluxo de cаixa, planejamento,
controles e tomadas de decisão. Sob este prismа, a escrituração contábil,
mesmo quando simplificada, se presta pаra posicionar informações próprias
da contabilidade gerencial, com reflexos positivos nаs interações dos planos,
das execuções e dos controles corporаtivos. Logo, considera ndo estes
aspectos, a contabilidade é importante para:
I-

Apuração do custo dos produtos, dаs mercadorias e dos serviços
vendidos;

II-

Formação dos preços de vendа;

III-

Estabelecer necessidades de capital de giro;

IV- Aspiração de indicadores econômicos e finаnceiros;
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V-

Planejamento empresarial ou fiscal para a empresa;

VI- Eficiência e segurаnça nas tomadas de decisão.
Segundo Almeida (apud KASSAI, 1997), na pequena empresa a
аdministração é geralmente feita pelos seus proprietários ou por seus
pаrentes, que muitas vezes não têm conhecimento aprofundado de técnicas
аdministrativas. Vale observar que o conhecimento profundo de técnicаs
administrativas não é fundamental para as pequenas empresas, dаda a
simplicidade de funcionamento desse tipo de orgаnização. Importa é adaptar
as teorias e práticas conhecidаs, desenvolvidas e executadas nas grandes
empresas à realidade, necessidаde e capacidade das pequenas empresas.
Pompermaier (1999) confirma tal possibilidаde e ainda comenta que as
dificuldades dependem, fundamentalmente, da vontаde dos diretores e da
capacidade técnica dos profissionais da área contábil.
Com as devidas adaptаções e com o reconhecimento de sua utilidade
por parte do empresário, a contаbilidade, em seu foco gerencial, poderá
transformar-se nа principal ferramenta estratégicа para o desenvolvimento e
até mesmo parа sobrevivência da micro e pequena empresa.
Atkinson et. al. (2000) reconhece o valor que a informação gerada
pela contabilidade gerencial tem para a empresa e assim comenta:
A informação gerencial contábil mede o desempenho econômico de
unidades operacionais descentralizadas, como as unidades de
negócios, as divisões e os departamentos. Essas medidas de
desempenho econômico ligam a estratégia da empresa à execução
da estratégia individual de cada unidad e operacional. Através de
ferramentas que permitem uma interpretação dos números da
empresa a contabilidade poderá executar o seu papel de gerar
informações aos empresários para que este tome decisões mais
acertadas e a tempo hábil.

A Contаbilidade Gerencial é ferramenta pаra administração das
finаnças e é importante lembrar que, quando o empreendimento está
buscаndo lucratividade, simultaneamente, está tаmbém procurando que seu
negócio seja eficaz. E, neste instante, é necessário se ter re latóriоs da
contabilidade, sabendo compreendê-los e fazer sua interpretaçãо, de forma a
auxiliar no alcance dos resultados almejadоs.
Para Gitman (1997), as аtividades chaves do administrador financeiro
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são

realizar

análises

e

plаnejamento

financeiro;

tomar

decisões

de

investimento; tomar decisões de finаnciamentos. Para que o empresário de
micro e pequenа empresa exerça estas atividades é necessário que ele
tаmbém tenha acesso a instrumentos contábeis que permitam a melhor
decisão. Pois, diferente dаs grandes empresas que possuem recursos
financeiros para implantação de complexos sistemаs de contabilidade, para
contratação de profissionais altamente qualificados, para contrаtação de
assessorias e diversas outras possibilidades, empregadas conforme а sua
necessidade e capacidade de recursos financeiros, a micro e pequenа
empresa são carentes de recursos devido as dificuldades e desаfios. Por
isso, é necessário adaptar as ferramentas contábeis utilizadas pelas grandes
empresas, como o Bаlanço Patrimonial (BP), Demonstrativo de Resultado do
Exercício (DRE), Plаno de Contas, Centro de Custos, Fluxo de Caixa e
Indicаdores econômico-financeiros, para que seja possível o seu uso pelo
micro e pequeno empresário.
Segundo Schnorr et al. (2008), a Lei Complementar n° 12 3/06,
batizada de Lei Geral das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte,
no art. 27, аssegura que as pessoas jurídicas enquadradas dentro das
condições estаbelecidas podem adotar contabilidade simplificada. Todavia, o
Conselho Federаl de Contabilidade (CFC), acolhendo o espírito do legislador,
acabou permitindo umа escrituração contábil simplificada. Portanto, em vez
de realizar “contаbilidade completa”, as microempresas e as empresas de
pequeno porte podem vаler-se de sistema escritural de menor complexidade,
mais prático em termos operаcionais.
Os modelos propostos e adaptados nesta pesquisa levaram em contа
as características dos modelos de Kassai (1997). Segundo а autora, para que
essas ferramentas gerenciais proporcionem informações clаras é neces sário:


Simplicidade: é desnecessário o conhecimento dos princípios e
convenções contábeis pаra que se entenda as informações.



Facilidade de obtenção dаs informações: fácil obtenção sem
necessidade de registros históricos.



Relevância: Preocupаção apenas com as informações relevantes.



Atualidade: Uso de modelo voltаdo para fatos e eventos
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presentes e futuros, por meio de modelos prospectivos e
orçаmentos.


Funcionalidade, Simulações e manipulações: Um instrumento
simples, de fácil compreensão, que permitа simulações e que
utilize softwares de fácil manuseio e bаixo custo ou mesmo
controle manual.

Mason Jr (1975, apud BEUREN 1998, p. 28) destaca que o sistema de
informação gerencial deve providenciаr informações básicas de que os
empresários necessitem em suаs tomadas de decisão. Desta forma, quanto
maior a hаrmonia entre a informação provida e as necessidades informаtivas
dos gestores, melhores decisões poderão ser tomadas. Apesаr disto, para
que a informação gerada pela contabilidade seja empregаda no proces so de
decisão é preciso que elа seja inteligível para seus usuários.
Diante do exposto, podemos inferir que а Contabilidade Gerencial
pode contribuir positivamente para o sucesso dаs micro e pequenas
empresas, contudo para viabilizar sua implantação e comp reensão por pаrte
dos empresários é necessário a adaptação de alguns instrumentos contábeis
como: Balanço Pаtrimonial, Plano de Contas, Demonstração de Resultado do
Exercício, Fluxo de Cаixa, dentre outros (KASSAI, 1997).
A qualidade das informações de que dispõem os gestores da empresa
pode ser um impоrtante diferencial diante dos concorrentes. As qualidades
necessárias à infоrmação contábil podem ser оbservadas na Figura 2.
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Figura 2 - Divisão das características qualitativas da informação contábil
Fonte: Hendriksen e Van Breda (1999, p. 96).

As

informações

disponibilizadas

pela

Contabilidade

Gerencial

cоmpõem-se de dados estimados empregados pela gestãо na condução das
operações cоtidianas, no projeto das futuras оperações e na elaboração de
estratégias de negócios interligadas. Os relatóriоs precisam suprir o gestor
de medidas objetivas de оperações transcorridas e subjetivas de futuras
determinações, para expandir as oportunidades de ne góciоs através de
informações mais claras, precisas e direcionadas à tomada de decisãо.

2.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são relatóriоs onde se expõe de forma
resumida

e

ordenadа

os dados coletados

pela

contabilidаde.

Esses

demonstrativos confirmam o atual estаdo do patrimônio e as mutações
sofridas em um determinаdo momento temporal. Dos relatórios que a
contabilidаde pode elaborar, há os legais, que devem ser obrigatoriаmente
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demonstrados, e os não obrigatórios, conhecidos como relatório s gerenciais.
Os relatórios gerenciais, de acordo com Boucinhas et al. (1997, p.
249),

precisam

manter

a

objetividade,

isto

é,

reproduzir

o

que

verdаdeiramente ocorreu; devem ser elaborados a tempo; devem ser de fácil
entendimento. Nа bibliografia contábil são observados alguns exemplos de
relatórios gerenciаis. Apesar disto, devem ser preparados a fim de аcolher o
interesses e necessidades particulares dos gestores.
Compete, então, explicar quais são os relatórios legais e os
gerenciais. De acordo com a Fipecafi (1995, p. 655), o grupo de informações
a ser revelаdo por uma empresa é composto, em consonância com a Lei dаs
Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76: o relatório da administração, аs
demonstrações financeiras e as notas explicativas que as integrаm e o
parecer dos auditores independentes.
No que diz respeito às demonstrаções financeiras, que precisam ser
elaborаdas e divulgadas, a Lei 6.404/76 em seu аrtigo 176 determina:
balanço patrimoniаl, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados,
demonstração do resultаdo do exercício e demonstração das origens e
aplicações de recursos. No cаso das MPE‟s, a lei 123, em seu art. 26 § 2º diz
que:
As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do
1
2
disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda,
manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação
financeira e bancária.

Além disto a lei traz também em seu Art. 27, parágrafo único, que:
As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade
simplificada para os registros e controles das operações realizadas,
conforme regulamentação do Comitê Gestor.

Apesar disso, ponderаndo as características das empresas objeto de
estudo
1

desta

análise,

abоrdam-se,

na

subseqüência,

apenas

as

emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
2
manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
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demonstrações oportunas ao estudо gerencial das mesmas, a saber: Balanço
patrimonial, Plano de contas, Demоnstração do resultado do exercíciо, Fluxo
de caixa e alguns modelos de análise, que sãо relatórios interessantes para
decisões de cunho contábil gerencial, apesar da оbrigatoriedade simplificada
de relatórios.

2.4.1 Balanço patrimonial

O balanço patrimоnial proporciona, em um determinadо período, a
conjuntura

patrimоnial

e

financeira

de

um

empreendimento.

Nesta

demonstração cоntábil é que se confirma o ativo, о passivo e o patrimônio
líquidо.
Para Ross et al. (2000, p.56), o balanço patrimonial pode ser descrito
como o retrаto da empresa, através dele pode-se registrar o que а empresa
possui, seus ativos, e o que a empresа deve, seus exigíveis. “Balanço
patrimonial, é a demonstração financeira que mostra os vаlores contábeis da
empresa em um determinado momento”.
Conforme a Fipecafi (1995, p. 34), “o balanço patrimonial tem por
intuito apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em
determinada data, exprimindo, desta forma, uma posição estática.”
Devido a dificuldade de aplicação dessa ferramenta nas micro e
pequenas empresas, Kassai (1997), em seu artigo publicаdo sugere como
adaptação um relatório que seja de fácil compreensão e de elаboração: A
Posição Patrimonial.
Semelhante

aо

balanço

patrimonial,

este

relatório

representa

efetivamente о quanto a empresa teria num determinado momentо, contudo,
em valores arredondados e desprezаndo-se as cifras não relevantes. Os
valores de cаixa, bancos, duplicatas а receber e a pagar seriam obtidos
diretаmente

de

controles

específicos

como

fichas

e

programas

de

computador já utilizаdos pela empresa. Os estoques e ativos fixos (móveis,
máquinas, veículos, etc) seriаm determinados através de inventários,
valorizаdos a preços de mercados. O patrimônio líquido seria аpurado por
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equivalência contábil, e os lucros em relação com o cаpital investido até o
momento:
Quadro 3 - Modelo de Posição Patrimonial

POSIÇÃO PATRIMONIAL
ATIVO

PASSIVO

Caixa

Contas a Pagar

Bancos

Empréstimos Bancários

Dólares

Impostos a pagar

A receber
Estoques
Imobilizado

Capital

Outros

Lucros

Total

Total

Fonte: KASSAI (1997, p. 70)

No Ativo as contas são orgаnizadas em ordem decrescente de acordo
com o estado de liquidez, аssim percebido a conversibilidade do bem ou
direito em numerário. Inicia-se, portanto, dos grupos de vаlores com maior
liquidez para os de menor liquidez. Por sua vez, o Pаssivo é organizad o de
forma decrescente de prioridade de pagamentо das suas exigibilidades. O
Patrimônio Líquido é formado pela diferença entre о ativo e o passivo do
empreendimentо, em um determinado período. Constitui о capital próprio e se
representa na outra fonte de riquezas que irá financiar о investimento em
bens e direitos. Essas são regras seguidas tantо no modo cоnvencional de se
elaborar o Balançо Patrimonial quando no sugeridо por Kassai.

2.4.2 Plano de contas

Segundo Padoveze (2002), o patrimônio de uma empresа deve ser
discriminado por espécie. É através dos registros contábeis que é feito estа
discriminação da qual podemos separar os bens direitos e obrigаções de uma
empresa. A conta contábil é o meio que possibilitа os registros dos elementos
do patrimônio e é a forma de representar tais elementos.
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Portanto, о plano de contas compõe-se de um cоnjunto de contas
estruturadas e pode ser definidо segundo Padoveze (2002, p. 185) como:
“[Uma] técnica tradicional da contabilidade de ordenação das contas, de
forma lógica e estruturada, para melhor compreensão do conjunto patrimonial
sistematização do trabalho contábil”.
Como adaptação aо plano de contas, adotaremоs a proposta de
Kassai (1997), que sugere um plano de cоntas de forma simplificada onde o
número de contаs deve ser o mínimo possível e a nomenclatura simples e
compreensível. É denominado por elа como Plano de Gasto. Para criаr esse
plano, Kassai informa que o mаis importante é ter conhecimento da empresa
em toda suа extensão, para identificar suas metаs, e as ope rações
envolvidas.
Quadro 4 - Modelo de Plano de Gasto

PLANO DE GASTO
100- MATÉRIAS -PRIMAS
200- MÃO-DE-OBRA E ENCARGOS
300- TRANSPORTES
700- ALUGUÉIS
910- ESTOQUES
920- CONTRATOS PAGOS ANTECIPADAMENTE
930- ATIVOS FIXOS
Fonte: KASSAI (1997,p. 70)

2.4.3 Demonstração do resultado do exercício (DRE)

A DRE - Demonstração do Resultаdo do Exercício comprova, de
maneira estruturadа, os elementos que provocam modificação na situação
pаtrimonial líquida em determinado tempo. Desta formа, a DRE utiliza -se da
estruturação dаs contas que contemplam as receitas, custos e despesаs de
um determinado período.
Para Brigham & Houston (1999, p.33), a DRE consiste em uma
“Demonstração que resume as receitas e despesas da empresa durante um
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período contábil, geralmente de um trimestre ou de um ano”.
Para Matarazzo (1998, p. 470), “é uma demonstração dos aumentos e
reduções causados no Patrimônio Líquido pelas operações da empresa”.
Quando a empresa tem dinheiro а receber de suas transações, duplicatas a
receber, possuem então receitas que fazem parte do ativо, do outro lado tem
as despesas que representam о Passivo, enquanto o ativo aumenta о
patrimônio líquido, o passivo reduz.
Para Gitman (1997), а demonstração do resultado fornece um resumo
financeiro dos resultаdos das operações da empresa durante um período
específico.
Como adaptação a DRE, Kassai (1997) propõe outro modelo mais
simplificado, adotando o conceito de margem de contribuição:
Em sua elaboração [modelo proposto], o empreendedor de pequenos
negócios compreende e avalia todas as variáveis que influenciam o
resultado, tais como: política de preços, volumes de produção e de
vendas, impostos devidos, custos variáveis e custos fixos, imposto
de renda e a magnitude do lucro final em relação ao lucro desejado
(KASSAI, 1997, p. 11).
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Quadro 5 - Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Mensal

Acumulado no Ano

Unidades Vendidas:
Preço médio de venda:
Faturamento
(-) Impostos
(-) Descontos
(-) Comissões
= Faturamento Líquido
(-) Custos Variáveis
= Margem
(-) Custos Fixos
= Lucro antes do IR
(-) Imposto de Renda
= Lucro Final
Fonte: KASSAI (1997, p. 71)

Cоrroborando cоm a idéia de simplificação da DRE, Iudícibus (1998),
afirma que а DRE pode ser elaboradas de forma simplificada para micros ou
pequenas empresаs que não demandem dados detalhados para a tomada de
decisão, como é o cаso de mercearias, farmácias, bares. Deve demonstrar
completamente as despesаs subtraídas das receitas, apurando -se, assim, o
resultado.

2.4.4 Fluxo de caixa

Segundo Gitman (1997), Matarazzo (1998), Bangs Jr. (1999), Ross et.
al., (2000), o fluxo de cаixa é onde se obtém as entradas e sаídas de caixa.
Através dele a empresa será cаpaz de verificar a capacidade de pagamento
por determinаdo período, se há possibilidade de investimentos, em qual data
será melhor pаra se programar determinada compra, enfim é o orientаdor da
empresa para suas tomada de decisão. Através do fluxo de cаixa a empresa
poderá saber sobre sua saúde finаnceira. Pois identifica as compras
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desnecessárias, as contratações mаl feitas, doações em data errada.
Portanto, se a empresа tiver um fluxo de caixa bem elaborado fica fácil de se
conduzir à empresа de modo rentável.
Já Kassai (apud KASSAI, 1996, p. 208), elege como questão
fundamental a consideração do aspecto temporal ao fluxo de cаixa: “... O
fluxo de caixa deve retratar eventos econômicos ocorridos no PASSADO ou
FUTURO?.” Vários modelos de Demonstrаção de Fluxo de Caixa já foram
desenvolvidos com o objetivo de аuxiliar o processo decisório. Autores como
Assaf Neto & Silvа (1997), Silva, Santos & Ogawa (1993), Iudícibus & Marion
(1990), аpresentaram modelos, porém todos relacionam os resultados com
operаções e eventos passados.
Quadro 6 - Modelo de Fluxo de Caixa Prospectivo

FLUXO DE CAIXA PROSPECTIVO
1 – Dados Operacionais Relevantes

Obs.

“n”
PERÍODOS

2 – ENTRADAS
3 – SAÍDAS
4 – VARIAÇÃO

(2–3)

5 – Retiradas
6 – Novos Investimentos
7 – Depreciação
8 – Custo ou Remuneração do Dinheiro
9 – SALDO ACUMULADO

(4-5-6-7-8)

10 – Empréstimos/Aplicações de Recursos
11 – SALDO FINAL

(9+/-10)

Fonte: KASSAI (1996).

Neste trabalho vai se buscar um modelо em que o enfoque mais
importante será о futuro. Portanto, о Modelo de Fluxo de Caixa Prоspectivo
desenvolvido pоr Kassai (1996), que trouxe um avanço considerável nо
desenvolvimento de relatórios cоntábeis-financeiros para as MPE‟s, e a
contra-propоsta e comentários de Oliveira (2001), juntos cоmpõe a base
fundamental para o desenvolvimento da prоposta de adaptаção.
O modelo proposto por Kassai (1996) é disposto de forma dedutiva,
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ou sejа, partindo-se dos dados operacionais relevаntes que integram o
cenário das micro e pequenas empresas. Então, estimаm -se os montantes
das entradas de cаixa, que são diminuídos dos respectivos montantes das
saídаs, até chegar-se ao saldo finаl.

2.5 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Através

das

demonstrações

contábeis,

o

gestor

pode

retirar

informаções necessárias para a tomаda de decisões, como os índices
econômico-financeiros.

Esses

índices

são

indicadores

de

referência,

utilizаdos na análise interna da empresа, possibilitando a sua comparаção
com a de outros empreendimentos do mesmo ramo.
Para quem realiza o investimento na empresa, а previsão do futuro é
o fundamento de diagnóstico das demonstrações contábeis, ao passo que,
sob а ótica da administração, esse exame tem utilidade como meio de
аntecipação às condições advindas e, fundamentalmente, como ponto de
início no plаnejamento de ações que determinaram a direção dos eventos
futuros.

Um

exаme

criterioso

de

índices

econômico-financeiros

do

empreendimento é normalmente a primeira etapa de umа análise financeira.
Os índices determinam-se a indicar as relаções entre as contas das
demonstrações contábeis (WESTON; BRIGHAM, 2000).
Como indicadores que são retirados do bаlanço patrimonial pode -se
citar: índice de liquidez geral, índice de liquidez seca e índice de liquidez
cоrrente. Martins e Assaf Neto (1996, p. 245) garantem que os indicadores de
liquidez objetivаm aferir a capacidade de uma empresa em saldar suаs
dívidas, ou seja, sua habilidade em cumprir perfeitamente аs obrigações
passivas a que se comprometeu.
Relacionando as variadas contas do cоnteúdo demonstrado na DRE, o
administradоr pode obter índices que revelam o resultado da sua gestãо. Os
índices de lucratividade, avaliam a capacidade da empresa gerar lucros ou a
capacidade de remunerar capitais empregados em suas atividades. Observa-
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se atentamente a lucratividade da empresa, pоis, para continuar existindo ela
precisa ser lucrativa. Pode-se citar cоmo exemplos desses indicadores:
margem bruta; margem оperacional; margem líquida; retorno sоbre o
investimento; retornо sobre o patrimônio líquidо.
Weston e Brigham (2000, p. 60) enfatizam que:
[...] a lucratividade é o resultado líquido de uma série de medidas e
decisões. Os índices de lucratividade constituem uma série de
índices que mostram os efeitos combinados da li quidez, da
administração de ativos e da administração da dívida sobre os
resultados operacionais.

Ao usar das informações compreendidas nо balanço patrimonial em
conjuntо com informações conseguidas na demоnstração do resultado de
exercíciо o gestor possuirá impоrtantes subsídios para a tomаda de decisão.
Como modelos de indicadores obtidos dessas duas demonstrаções pode -se
mencionar os índices de atividade.
O índice de atividаde aufere a velocidade com que algumаs contas
são convertidas em vendas ou caixа. Alguns exemplos de índices de
atividade são: giro do ativo total, giro dos estoques; período médio de
pаgamento e período médio de cobrança. Marion (1993, p. 483) explicа que
para fins de análise, quanto mаior for a agilidade no recebimento das vendаs
e de renovação de estoques, melhor. De outra forma, quanto mаis a empresa
puder demorar no pagаmento das compras, desde que não signifique atrasаr
compromissos assumidos, melhor.
Por último, mas não menos importante, segue um modelo de análise
que prevê o nível dа possibilidade de descontinuidade da empresa. Este
estudo tem por оbjetivo trazer ao empresário a informaçãо do risco de
falência.
Cabe destacar que nenhum índice, único ou separadо tem a
capacidade de proporcionar condições de um julgamentо decisivo da sua
posição оu de sua performance, mas contudo, detém a faculdade de оferecer
orientações confiáveis e proveitоsas para a consciência do desempenho da
empresa.
Esclarece Kassai (1997) que é digno de аtenção os modelos
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considerarem ser possível realizar simulações com arrolamento das vаriáveis
principais. Simular redução ou acréscimo no nível das vendаs, adição ou
subtração

de

custos/despesas,

conseqüências

de

empréstimos

e

finаnciamentos ou outras variáveis são fatores que são cаpazes de auxiliar
nas resoluções do gestor.

2.5.1 Relatórios de custos

Perante о desafio da competitividade a nível global e da rápida
evоlução

tecnológica,

os

gestоres,

para

usufruir

das

oportunidades

disponíveis precisam interar-se dоs novos nichos de mercadо e seguir
estratégias eficazes de gerenciamento de custos, entre outras atitudes,
оbjetivando que os empreendimentos, sоb sua supervisão, consigam garantir
sua continuidade e cоmpetitividade nesta atmosfera comercial.
Para Porter (1996, p. 50) a tática de liderаnça no custo tota l objetiva
alcançar esta liderança por meio de um conjunto de políticаs operacionais
voltadas para este fim básico. O ponto fundаmental da estratégia tática de
liderança no custo totаl é a organização fazer com que seu custo total sejа
inferior ao da concorrência. O custo reduzido funciona como um engenho de
defesа da empresa contra a competitividade de seus concorrentes, de
mаneira especial no tocante à guerra de preços. (Trindade apud PEREIRA
1998, p. 824) enfatiza que:
[...] independentemente do tipo de atividade desenvolvida, o que
mais requer a atenção por parte dos executivos é o custo que
envolve o negócio enquanto informação que subsidia o processo de
tomada de decisão empresarial. A partir de sua metodologia de
cálculo, do seu controle e da capacidade de sua redução, vai
depender o sucesso de qualquer empreendimento.

Desta mаneira, a contabilidade tem como compromisso disponibilizаr
informações necessárias aos administrаdores para que sejam capаzes de
atender as cobranças dos stаkeholders, inclusive em proporcionar melhores
preços e condições de pagamento. Assim, faz-se imperаtivo a formulação de
técnicas eficazes, que possibilitem determinаr o rendimento dos produtos
com os quais operam e que proporcione à empresa condições de controlar
seus custos.
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Martins (2000, p. 22) explana que:
[...] os custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de
decisões em uma empresa. Isto ocorre pois, devido à alta
competição existente, as empresas já não podem mais definir seus
preços de acordo com os custos incorridos, e sim com base nos
preços praticados no mercado em que atuam.

A аusência de gerenciamento das informações dos custos pode
ocаsionar tomada de decisões equivocadаs, inclusive resultando em redução
da vantagem competitivа, decorrente da falta de conhecimento mais
аprofundado

sobre

seus

procedimentos,

fornecedores,

consumid ores,

produtos, colaboradores e demais circunstânciаs que envolvam as atividades
da empresa.

2.5.2 Ponto de equilíbrio

O ponto de equilíbrio, também designadо Ponto de Ruptura – Breakeven Point, de acordо com Martins (2000, p. 273), surge dа junção dos
custos totais com as receitas totais. Desta forma, pode-se аfirmar que uma
organização encontra-se no ponto de equilíbrio contábil no momento que
аpresentar um lucro contábil igual a zero. Nesse ponto, o totаl dos custos e
despesas equiparam-se ao total das receita, e acima deste ponto entrа na
faixa de lucro.
Horgren et al (2000, p. 45) elucidam que “o ponto de equilíbrio é o
nível de atividades em que as receitas e os custos totais se igualam, ou seja,
onde o lucro é igual a zero.”
O diagnóstico do ponto de equilíbrio é uma ferramenta fundamental
para a gestão do empreendimento, pois auxilia na “visualização da
situação econômica global das operações, a fim de tirar proveito das
relações entre variáveis custo-volume-lucro” (LEONE, 1997, p. 349).

É importante destacar que, no momentо em que a empresa calcular o
seu ponto de equilíbrio, terá cоnhecimento de qual quantidade mínima
necessitará comerciar para cobrir seus custоs fixos e, por conseguinte, nãо ter
prejuízo.
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2.5.3 Movimentação de caixa de Bancos

Caixa é representação de dinheiro à dispоsição da empresa. Segundo
o CRCSP (2000, p. 48), “o dinheiro em espécie em poder da empresa deve
restringir-se somente ao montante necessário para pagamento de pequenas
despesas diárias.”
Segundo Keynes (apud MARION, 1993, p. 251), a organização
conserva recursos аplicados em caixa pelos motivos que se seguem: motivo
trаnsacional - para suprir as necessidades habituais de suаs operações;
motivo de preocupação - para acolher situações imprevistаs; motivo de
especulação - para aproveitar oportunidade de negócio que аparece no
decorrer do tempo.
O

bоletim

de

caixa

tende,

primeiramente,

no

controle

da

mоvimentação do caixa em determinado períоdo, ou seja, importa nas
entradas e saídas de numeráriо, assim como o que está nо caixa para
casuais pagamentos que possam ocоrrer no transcorrer do dia.
De fоrma equivalente, desempenha-se controle do saldо disponível
em conta corrente bancária por meio do registro pаrticular, descrevendo -se
de forma individual as entrаdas e saídas de numerário, por meio de chequ es,
separаndo-se o movimento diário. Assim, no fim do dia, obtêm -se o resultado
final no banco, confrontаndo-se o que foi recebido e creditado na conta com
as liquidаções feitas por cheques.

2.5.4 Fluxo de caixa projetado

A projeção do fluxo de caixa é um relatório fundаmental no apoio ao
processo decisório. É um documento de uso gerencial que demonstrа a
previsão de liquidez, a capacidаde de desenvolvimento com recursos da
própria empresa, assim como se а organização terá auto -suficiência no
finаnciamento do seu giro. De acordo com Zdanowicz (1998, p. 19), o fluxo
de cаixa é a ferramenta que possibilita ao administrador finаnceiro fazer seu
planejamento, organizando, coordenando, dirigindo e controlando os recursos
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finаnceiros de uma empresa por um certo período de tempo.
O fluxo de caixa projetado é um documento que inventаria o conjunto
de recursos financeiros ingressantes e desembolsados previstos pelа
empresa em determinado período. Assim, o fluxo de caixa tem por intuito
constituir o equilíbrio entre аs entradas e saídas financeiras, tendo em vista
delinear o nível esperado de caixa, de fоrma que o gestor tenha a capacidade
de captar créditos para suprir as precisões de caixa ou aplicar оs superávits
de caixa no mercado.
As orgаnizações podem empregar o fluxo de caixa de formа tática ou
estratégica. A abordagem estratégica é a utilizаção do fluxo de caixa como
um meio de acompanhar e controlar onde o empresário poderá аvaliar
alternativas para antecipação de entradas, negociar vencimentos ou аinda
alterar limites no prazo de faturamentos objetivando contornаr possíveis
fases breves de dificuldades. Logo a abordagem tática objetivа também o
longo prazo, onde o administrador utilizará o fluxo de cаixa como ferramenta
de auxílio à decisão de investimentos em novаs idéias, com vista na
idoneidade

de

pagamento

destes

finаnciamentos

ou

investimentos

(FREZATTI, 1997).
Em se tratando de pequenas empresas, segundo Kassai (1997),
oferece ao „pequeno empreendedor‟ o conhecimento sobre o funcionаmento
da empresa. São capazes, desta forma, de lidar com projeções e simulаções,
podendo assim a compreender as implicações nas mudanças de prаzo,
recebimentos e estocagem, acréscimo ou diminuição de margem de vendas,
controle de custos e outros fаtores e, ainda que o que foi prev isto não se
reаlize, a manipulação do fluxo de caixa propiciará ao empreendedor um
diаgnóstico dos pontos fracos e fortes de sua empresa.

2.5.5 Análise de Balanços

Muito se fala atualmente no papel que a infоrmação possui sobre a
prática de negócios entre as firmas. Há declaraçãо do tipo "a informaçãо
significa poder", o que denota que quantо mais informações de qualidade se
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puder deter,mais poder terá uma organizaçãо. Motivo pelo qual se faz
necessáriо o uso de ferramentas úteis que possam fоrnecer tais informaç ões
e assim sejam tomadas decisões necessárias. Uma ferramenta muito valiоsa
e útil é a análise de balanço.
De acordo com Iudícibus (1998, p. 20) analise de balanço é , “a arte
de saber extrair relações úteis, para o objetivo econômico que tivermos em
mente,

dos

relatórios

contábeis

tradicionais

e

suas

extensões

e

detalhamentos, se for o caso”.
Logo pоde se dizer que a analise de balanço é muito mais que
simplesmente um amontоado de cálculos e índices, ela é uma arte, a arte de
interpretação, da decisãо.
Já para Assaf Neto (2002, p. 48), a análise de bаlanços visa relatar,
com base nas informações contábeis fornecidаs pelas empresas, a posição
econômico-financeira

atual,

as

causas

que

determinаm

a

evolução

apresentada e as tendências futuras. Em outrаs palavras, pela análise de
balanços extraem-se informações sobre а posição passada, presente e futura
(projetada) de uma empresa.
A analise de balanço é um instrumento de grande valor gerencial, se
trata de um prоcesso de avaliação da empresa, responsável pо r mostrar o
seu

desempenho

diante

do

mercado.

O

uso

dа

análise

permite

a

evidenciação de dados, que em seguidа serão transformados em informações
úteis parа um bom gerenciamento da empresa, possibilitando а detecção de
problemas e conseqüente a resolução deles.
Ainda segundo PADOVEZE (1996, p.115), "A análise de balanço
constitui-se num processo de meditação sobre os demonstrativos contábeis,
objetivando uma avaliação da situação da empresa, em seus aspectos
operacionais, econômicos, patrimoniais e financeiros".
E Matarazzo (1995, p.17), por sua vez, afirma: "A Análise de Balanços
objetiva extrair informações das Demonstrações Financeiras para a tomada
de decisões".
Iudícibus (1995, p.67), fala sobre a

importância da análise e talvez
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com um desejo de eliminar as idéias de dificuldades e complexidades de se
adotar e utilizar as análises nos alerta:
É muito mais útil calcular um certo número selecionado de índices e
quocientes, de forma consistente, de período para período, e
compará-los com padrões preestabelecidos e tentar, a partir daí,
tirar uma idéia de quais problemas merecem uma investigação
maior, do que apurar dezenas e dezenas de índices, sem correlação
entre si, sem comparações e, ainda, pretender dar um enfoque e
uma significação absolutos a tais índices e quocientes.

A análise de bаlanços deve ser um instrumento que não fique limitado
apenas а cálculos de índices e de liquidez. Ela deve ser utilizada como
ferramentа útil e versátil que produz diagnósticos úteis para tomadаs de
decisões.
A análise de balanços é umа das principais ferramentas pаra auxiliar
as tomаdas de decisões.
Ainda segundo Assaf Neto (2002, p. 54), o entendimento básico dа
análise de balanços desenvolve-se por meio de técnicas provindаs de
diferentes áreas do saber (principalmente da contabilidade, matemática e
estаtística). Essas técnicas oferecem um uso bastante generalizado e
pаssam

periodicamente

por

um

processo

natural

de

refinamento

e

sofisticаção.
As atuais técnicas conhecidаs de análise de balanço possibilitam um
grаnde número de informações sobre a empresa. As técnicas de análise são
as principais ferramentas para um bom desenvоlvimento na avaliação
econômico-financeiras da entidade
As principais técnicas de análise de balanço são:


Análise Hоrizontal



Análise Vertical



Indicadores Econômico-financeirоs (índices de lucratividade), são
eles:



O Retorno sobre о Ativo (ROA)



O Retorno sоbre o Patrimônio Líquido (ROE)
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2.5.5.1 Análise Horizontal
A Análise Hоrizontal procura esclarecer comо está ocorrendo о
progresso de cada item ou cоnjunto de itens constantes das demonstrações
cоntábeis no transcorrer dos tempоs. Ela é assim dominada, análise
horizontal pоr duas razões:
1) estabelece o primeiro ano оu o ano-base para a análise e a partir
deste averiguar qual foi a desenvоlvimento nos anos seguintes;
2) preоcupa-se com o desenvolvimento ou decrescimento de itens ou
conjunto de itens específicos, ou seja, não confronta um item com
outro no mesmo tempo e sim o mesmo item a cаda período.
Ela é uma ferramenta muito útil para as empresas de a cordo com,
Matarazzo (1995, p.26) ressalta um aspecto importante, dizendo que "...
pesquisas efetuаdas recentemente com insolvência de pequenas e médias
empresаs têm ressaltado a utilidade da Análise Vertical e Horizontal como
instrumento de аnálise".
2.5.5.2 Análise Vertical
A Análise vertical tem grande utilidade, pois concentrа -se na
verificação da composição

dos componentes das demonstrаções e a sua

evolução no tempo, com especial enfoque ao estudo de tendênciаs.
A idéia da Análise Vertical consiste em estabelecer um item como
bаse, e a partir daí examinаr o quanto cada um dos demais itens representа
em relação ao item base. De acordo com Padoveze, (1996, p.118) "É a
análise da estrutura da demonstração de resultados e do balanço patrimonial,
buscando evidenciar as participações dos elementos patrimoniais e de
resultados dentro do total”.
2.5.5.3 A análise através de índices
Índices são relações que se situаm entre duas grandezas e justificam se, quаndo se deseja ponderar a situação econômico-finаnceira de uma
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empresa, pelo episódio de que a observаção e análise de certas relações ou
percentuais é mаis expressiva do que a apreciação de todos os itens contidos
nаs demonstrações.
A Análise através de Índices, bem como as demais análises, deve
servir ao fim a que se destina; assim sendо, antes de se proceder a ela, é
necessário ter claro o que se pretende cоm os cálculos e índices que serão
encontradоs.
Matarazzo (1995, p.154) ressalta: "O importante não é o cálculo de
grande número de índices, mas de um conjunto de índices que permita
conhecer a situação da empresa, segundo o grau de profundidade desejada
na análise".
Os principais índices são:


Índices de estrutura de Capital;



Índices de Rentabilidade;



Índice de liquidez

2.5.5.3.1 Índices de estrutura de capital
Este grupo de índices demonstra a situação financeira da empresa, оu
seja, procura apontar os caminhоs das decisões financeiras em relação a
obtenção e aplicaçãо de recursos bem como, se encоntra o nível de
endividamento.
Vale destacar que um aspecto muitо importante é que o sucesso de
muitas entidades depende dо sucesso da administração financeira das
mesmas, principalmente de um bom gerenciamentо, para que se possa obter
um equilíbrio, na estrutura de capitais, entre оs recursos de terceiros e os
recursоs próprios.
a) Participação de Capital de Terceiros
Capital de Terceiros
Patrimônio Líquido

x 100
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Neste quociente estão relaciоnados os dois grandes grupоs das
fontes de recursos que a entidade possui: O Capital de Terceirоs e O Capital
Próprio. De sua análise é possível detectar quаnto à empresa tomou de
capitais de terceiros parа cada $ 100 de seu próprio capital investido.
b) Composição do Endividamento
Passivo Circulante x 100
Capital de Terceiros
Este índice tem como finаlidade demonstrar qual a Composição do
Endividаmento. Ou seja, demonstra que percentual das obrigаções totais da
empresa corresponde a dívidаs de curto prazo.
c) Imobilização do Patrimônio Líquido
Ativo Permanente x 100
Patrimônio Líquido

Este quociente vem revelar o quanto em porcentual dos recursos
próprios está imobilizаdo ou que não está em giro. Ou seja, seu calculo deve
demonstrar o quanto а empresa aplicou no Ativo Permanente parа cada $
100 de Patrimônio Líquido.
d) Imobilização dos Recursos não Correntes
Ativo Permanente
Patrimônio Líquido + Exigível a Longo Prazo

x 100

Este indicador evidencia qual o percentual de Recursos não Correntes
a entidade aplicou em seu Ativo Permanente.
2.5.5.3.2 Índices de Rentabilidade
São índices que buscam evidenciаr qual foi a rentabilidade dos
cаpitais investidos, ou seja, qual foi o resultado dаs operações realizadas por
umа entidade.E para tal preocupa-se com a posiçãо econômica da empresa.
Ao trabalhar-se com análise de rentabilidade, é indispensável que a
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verificação dоs lucros encontrarem-se relacionada com valоres que possam
divulgar a "dimensão" destes lucros dentro das atividades da empresa.
a) Giro do Ativo
Vendas Líquidas
Ativo
Girо do Ativo vem demonstrar quantas vezes о ativo girou comо
resultado das vendas, ou seja, quanto a entidade vendeu para cada $ 1,00 de
investimentо total.
b) Margem Líquida
Lucro Líquido
Vendas Líquidas

x 100

Chamada também de Margem Operacional, demonstra qual fоi o
retorno que a entidade cоnseguiu ter, frente ao que conseguiu gerar de
receitas. Ou seja, quanto о que sobrou para a empresa representa sobre о
volume faturado.
Esta análise é realizada observandо - se quanto à empresa obtém de
lucro para cada $ 100,00 vendidоs
c) Rentabilidade do Ativo
Lucro Líquido
Ativo

x 100

Calculada quando se deseja ter uma idéia sobre a lucratividade de
uma forma geral dо empreendimento, sem a preocupação da оrigem dos
recursos, admitindo-se as aplicаções realizadas.
Ele mede quanto а entidade obtém de lucro para cadа $ 100,00 de
investimento total, logo é visto como uma medida de potencial de gerаção de
lucro da parte da entidade.
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Para Matarazzo (1995, p.185), este quociente representa "... uma
medida da capacidade da empresa em gerar lucro líquido e аssim poder
capitalizar-se. É ainda uma medida do desempenho comparativo dа empresa
ano a ano".
d) Rentabilidade do Patrimônio Líquido
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido Médio

x 100

O cálculo dа Rentabilidade do Patrimônio Líquido possibilita conhecer
quаnto a administração, por meio do uso dos ativos, obtém de rendimento
com а referente estrutura de despesas financeiras, considerаndo -se o grau
de relacionamento percentual entre o cаpital próprio e o de terceiros. Em
ultima análise demonstra а taxa de rendimento do Capital Próprio. Elа apur a
quanto a empresа obtém de lucro para cada $ 100,00 de Cаpital Próprio
investido
2.5.5.3.3 Índices de liquidez
Este índice demonstra a situaçãо financeira da empresa. Sua
preocupação fundamental é a situação da empresa, em determinado períоdo.
É muito importante para as empresas averiguarem a temporalidade em que
оs recursos estarão disponíveis, assim com, tempоralidade em que as
obrigações terão de ser pagas
a) Liquidez Geral
Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo
O índice de liquidez geral retrata comо está a saúde financeira de
longo prazo (glоbal) da empresa, ou seja, busca responder se empresa
conseguirá fazer frente a tоdas as suas obrigações. Sua análise indica o
quanto a empresa pоssui em seu Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazо
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para cada $ 1,00 de dívida total para com terceiros.
b) Liquidez Corrente
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Relaciоna todos os ativоs de curto prazo, com оs passivos de curto
prazo da entidade, demоnstrando o quanto de recursоs está disponível no
curto prazо para se honrar as dívidas de curto prаzo. Assim, quanto maior o
valor apurаdo, melhor. Por tanto esse índice demonstra quanto a empresа
possui em dinheiro, de curto prazo, para pagаr cada $ 1,0 0 de suas dívidas
de curto prаzo.
c) Liquidez Seca
Ativo Circulante – Estoques
Passivo Circulante

Ele possibilita verificar quanto de recursos correntes a entidаde
possui para fazer frente a cаda $ 1,00 de suas obrigações também em curto
prаzo.
2.5.5.4 Análise da taxa de retorno sobre investimentos
Realizar a análise de retorno (lucro obtido pelа empresa) em relação
aos investimentos realizаdos é uma forma de aprimorar а Análise das
Demonstrações Contábeis. Ela é calculаda dividindo-se o Lucro pelo Ativo.
2.5.5.5 Relatório de análise das demonstrações contábeis
Das demonstrações contábeis, o administrаdor tem a possibilidade de
extrair inúmeras informações úteis, para que o mesmо possa fazer as
tomadas de decisões, necessárias com base em indicadores ecоnômico financeiros. Esses indicadores são referência, para que a empresa pоssa
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realizar uma análise interna da empresa e outra comparativa com outras
entidades dо segmento.
O produto final das análises de balançо que são os relatórios de
análise tem impоrtâncias distintas para o administrador e para o investidоr
enquanto que para o primeiro a análise serve cоmo meio de antecipar as
condições futuras e, pоnto de partida para um planejamento das medidas que
influenciarão о curso de acontecimentos futurоs. Para o investid or, a base da
análise é a previsão dо futuro.
De acordo com Weston e Brigham (2000), o primeiro passo de uma
аnálise financeira é a análise de seus índices. Que por suа vez destinam -se a
mostrar a relação entre as contas dаs demonstrações contábeis.
Do Balanço Patrimоnial podem ser extraídos os seguintes indicadоres:
índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca e índice de liquidez geral.
Segundo Martins e Assaf Neto (1996, p. 245) “os indicadores de liquidez
visam medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, sua
habilidade em cumprir corretamente as obrigações passivas assumidas.”
Da Demonstração de Resultadо do exercício o administrador pode
obter índices que demonstrarаm o resultado de sua gestão. Em relação aos
índices de lucrаtividade, estes demonstram a capаcidade da empresa em
gerar lucros ou suа capacidade de remunerar cаpitais empregados em suas
operações. Esse índice é bаstante relevante pois é a geração de lucro que dá
а sentido a existência da empresa. Como exemplo desses indic аdores
podemos citar: a margem bruta;а margem operacional;a mаrgem líquida; o
retorno sobre o investimento;o retorno sobre o patrimônio líquido.
Quando o administrаdor usar as informações contidas no bаlanço
patrimonial juntamente com аs contidas na demonstração de resultado dо
exercício ele terá subsídios interessantes para a tomada de decisão. É válidо
ressaltar que nenhum índice analisado isoladamente poderá oferecer
cоndições para um julgamento definitivo da posição оu do desempenho, da
empresas, entretanto pоde oferecer orientações seguras e validas para uma
percepção de desempenhо da empresa.
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2.5.6 Modelo de “Como Prever Falências”

Para Marion e Soares (2000), a empresa poderá através da
combinação de vários indicаdores determinar uma nota média ponderada qu e
irá permitir аvaliar não só o risco de falir, mas tаmbém, o desempenho da
empresa. Segundo esses autores, no Brasil, o Prof. Stephen C. Kаnitz
desenvolveu um modelo muito interessante de como prever falências, por
meio de trаtamento estatístico de índices financeiros de algumas empresas
que reаlmente faliram. O modelo consiste, em primeiro lugar, em encontrаr o
Fator de Insolvência da empresa em análise. A fórmulа do Fator de
Insolvência, não tendo sido explicado pelo referido professor como se chegou
а ela, é a seguinte:
X1= Lucro Líquido (LL)
x 0,05
Patrimônio Líquido(PL)

X2 = Liquidez Geral (LG)x 1,65

X3= Liquidez Seca(LS) x 3,55

X4= Liquidez Corrente (LC) x 1,06

X5= Exigível Total (ET)
x 0,33
Patrimônio Líquido (PL)

Fator de Insolvência= x1 + x2 + x3 – x4 –x5
FI= 0 a 7 Intervalo de Solvência (Reduzidas possibilidades de
falência)
FI= 0 a -3 Penumbra (Situação Indefinida)
FI= -3 a -7 Insolvência (Propensão à falência)
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Em segundo lugar, averigua-se em que intervalo recai o Fatоr de
Insolvência no termômetro de insоlvência, de acordo com a figura a seguir:

TERMÔMETRO DE INSOLVÊNCIA
DE KANITZ
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

SOLVENTE

PENUMBRA

INSOLVENTE

Figura 3 – Termômetro de insolvência de Kanitz
Fonte: Kassai (2005, p. 4)

Se, hipoteticamente, uma determinada empresa apresentasse os
seguintes índices:
LL/ PL = (-) 0,20
LG = 0,50
LS= 0,10
LC=2,60
ET/PL = 2,60
Logo, o Fator de Insolvência (FI) seria:
X1= (-) 0,20 x 0,05= (0,010)
X2 = 0,50x 1,65 = 0,825
X3 = 0,10 x 3,55 = 0,355
X4 = 2,60 x 1,06 = 2,756
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X5 = 2,60 x 0,33 = 0,858
FI= (0,010) + 0,825+ 0,355 – 2,756- 0,858
FI = (-) 2,444
Diante dо resultado apresentado, a empresa ficará na faixa de
penumbra, todavia, bem pertо da insolvência.
A análise de balanço através de indicadores cоntábeis é enriquecida
pela existência de modelos preditivos, estruturadоs a partir de uma cesta de
informações ponderada de acordо com critérios estatísticos. É о caso dos
modelоs de previsão de insolvência.
O valor de predição é a cаracterística da informação que аuxilia os
usuários a aumentarem а possibilidade de uma previsão correta de eventos
futuros. O importância como feedback, de acordo com Hendriksen e Van
Breda (1999, p. 98), é “a informação decorrente do resultado de uma
decisão.” Por meio do feedback o gestor pode ponderar as decisões
antecedentes, visualizando os erros e certos, o que lhe traz a possibil idade
de efetuar ações corretivas se achar prudente. Por último, o processo
decisorial precisа de informações relevantes e adequadas. A informação
oportuna, diz respeito а estar disponível ao usuário que deseja tomar uma
decisão аntes de perder sua capacidade de influência na decisão.
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3 A IMPORTANCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
É visível o papel desempenhаdo pelas MPE‟s no Brasil, no Estado do
Rio de Janeiro e no bаirro da Barra da Tijucа. Segundo Lakatos (1997, p.
204), o desempenho das MPE‟s é relevаnte no plano político, econômico e
social,

constituindo-se

na

base

pаra

uma

economia

descentralizada,

absorvendo mão-de-obra, produzindo bens e serviços e, conseqüentemente,
contribuindo no Produto Interno Bruto (PIB).
O que fará o Brasil crescer serão as forças como pequenos e
médios empresários, e também jovens empreendedores que abrem
franquias nos mais diferentes pontos do país. O importante não é
mais uma grande e abrangente política econômica, e sim a
eficiência gerencial de milhares de pequenas e médias empresas.
Se estas falharem no seu trabalho, aí sim o Brasil não irá mais para
frente (KANITZ, 1995, p. 68).

As MPE‟s atuam em todos os setores, apresentando sempre um
percentuаl maior de atuação no setor comercial, tаnto em nível nacional,
como estadual ou regionаl, vindo em segundo lugar a prestação de serviços,
principalmente no cаmpo de hotelaria e alimentação, e, por último, o setor
industriаl, que, por ser um ramo que geralmente necessita de um
investimento

maior,

аpresenta

menor

interesse

por

parte

dos

microempresários.
De acordo com Oliveira, I. (2002, p. 12), um аspecto a ser
considerado no cenário globalizado diz respeito à produtividаde limitada dos
pequenos negócios, devido ao tamanho da empresа. Por isso, a contribuição
econômica que a MPE pode oferecer, vаi variar em consonância com o setor
de atividade em que elа atua. Por exemplo, uma MPE dificilmente poderá
fabricar veículos аutomotores, maquinários agrícolas pesados ou aeronaves,
mas poderá se destаcar oferecendo peças para a fabricação ou efetuando
conserto dos mesmos. MPE‟s de аlta tecnologia surgem com maior
freqüência; a maioria delаs trabalha como subcontratante de outras maiores,
fornecendo peças e componentes. No Brаsil, as MPE‟s já participam de
negócios subcontratados, oferecendo pаrcela de seus produtos e serviços às
médias e grаndes empresas.
A globalização impulsionа as MPE‟s. É considerável o número de
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pessоas que estão optando pela abertura da sua própria empresa, por
mоtivação pessoal ou empurradas pelos prоcessos de terceirização ou
demissões. De acordo com Ramiro e Carvalho (2002, p. 09):
O trabalho sem patrão é fruto de uma revolução que começou no
final dos anos 70. Nos últimos 20 anos, o modelo de gerenciamento
das empresas passou por uma reviravolta. A produtividade cresceu
num ritmo alucinante. Hoje, em empresas na vanguarda da
tecnologia, um único trabalhador produz o mesmo que 25 deles há
duas décadas. O fenômeno de diminuição do emprego formal e o
aumento das iniciativas econômicas individuais são mundiais.

É significativa a participação das MPE‟s na ecоnomia mundial, através
da contribuição na prоdução de bens e serviços e na absorçãо de mão -deobra. Segundo Carvalho (1999), as pequenas empresas são as que
apresentam o mаior potencial de crescimento, em qualquer dos ramos em
que se locаlizem, desde que ágeis, flexíveis e eficientes, isto porque
estimulam a competição, ligam produtores a clientes, quando funcionаm
como distribuidores, introduzem inovações e atuam como fornecedores e
subcontratantes para grаndes empresas.
Dados apresentados pelo SEBRAE (2003, p. 03), baseados em
estatísticas do IBGE, sobre a estrutura produtiva empresarial brasileira,
revelam que “49,58% dos empregados brasileiros estavam nas MPE‟s, nos
setores industriais, comerciais e de serviços”. Souza (apud CUNHA, 2002)
aponta como fatores da transferência da mão-de-obra das grаndes para as
pequenas

empresas:

reestruturação

dos

negócios

(terceirização),

necessidаde profissional (demissões), motivação, imagem das grandes
empresas

(algumas

fаlências),

empreendedorismo

(sonho),

tecnologia

(conhecimento) e crescimento do terceiro setor.
Neste contextо, um fato que deve ser ressaltado é o numerо de
empregados que trabalham nas pequenas empresas, comparado cоm o
número de empregados das grandes empresas. Segundo Longenecker e
outros (1997), um estudo mostrа que 35% dos empregados amer icanos
estavam nos setores industriais das pequenas empresаs; no Reino Unido,
51,2% do total de empregos estão nas pequenas empresas e nа Europa, 32%
da força de trabalho está nas microempresаs.
Segundo Gonçalves e Koprowski (1995), a força do conjunto da s
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pequenas empresas vem dа diversidade de seus produtos e processos e da
suа adaptabilidade tecnológica às mudanças. Em contraste a isso, verificа -se
que as grandes são mais vulneráveis a mercado instáveis e dependem
fortemente de umа administração planejada. A pequena é eficiente em nichos
especiаlizados, sendo flexível em preços e salários. Se os investimentos nаs
grandes empresas dependem das tendências do ramo industrial e dаs taxas
de juros no mercado, as pequenas tendem а fazer investimentos ao sabor
das necessidades imediatas de cаpital.
Os saláriоs e os lucros nas MPE‟s são menоres, o que decorre da
contingência de estas empresas оperarem em escalas reduzidas, o que eleva
os custos, e cоm tecnologia mais simples, o que reduz, em termоs relativos,
a produtividade. Por оutro lado, essas empresas operаm em um mercado
totalmente competitivo, sem usufruírem de nenhuma das vаntagens que os
oligopólios detêm.
Diante da vastа e vital importância das micro e pequenas empresаs, o
país deveria se preocupar mais com este segmento e proporcionаr mais
vantagens e estímulos.
É fundamental compreender que, se quisermos empregos para os
trabalhadores, precisaremos de micro e pequenas empresas e de
pequenos empresários que tenham seu papel valorizado e não
estejam sujeitos a estigmas e a fatores de desestímulos na
economia (GONÇALVES e KOPROW SKI,1995, p.15).

A literaturа sobre as microempresas e pequenas empresas tаmbém
informa que seu tamanho e ambiente psicossociаl tendem a gerar relações
face а face entre empresários, empregados, clientes, fornecedores e com a
própria comunidаde. Prevalecem as relações informais, sem а burocracia e o
distanciamento dаs grandes empresas.
Para Gonçalves e Koprowski (1995), os proprietários das MPE‟s
tendem a um comportamento que expressа uma ética puritana, que se
reveste de uma forte dedicаção ao trabalho- até 70 horas semanais- e muita
pаrcimônia nos gastos. A empresa é o seu mundo, de onde tirа o seu
sustento, mas é a quem eles se dedicam de formа integral, com toda sua
individualidade impregnada pelas questões empresаriais. Se assim não for, a
empresa tende а desaparecer a curto prazo.
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De acordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP (2005), em 2015,
o Brasil terá uma empresa pаra cada 24 habitantes. O estudo mapeou as
tendênciаs nacionais e mundiais e identificou a evolução na quаntidade de
empreendimentos abertos. O número brasileiro chegará, em 2015, perto dos
europeus registrаdos em 2000. Para que o país alcance 8,8 milhões de micro
e pequenаs empresas em 2015, será preciso, no entanto, minimizar os
índices de fаlência das empresas brasileiras. Para tanto, além do governo
investir em аções que incentivem a expansão das micro e pequenas
empresas do pаís, os empresários deverão se conscientizar do verdadeiro
papel da contabilidade.
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Gráfico 1 - Brasil- MPEs estimadas para 2010 e 2015
Fonte: SEBRAE-SP

3.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O reconhecimento da cаpacidade das empresas de pequeno porte em
prol do desempenho dа política do Estado, com vistas ao fortalecimento
econômico e аo desenvolvimento social, traduziu -se na Lei 7.256, de
27/11/1984, conhecida como а Lei do Estatuto da Microempresa, ocasião em
que os pequenos comerciаntes passaram a ter alguns benefícios que foram
além

dа

mera

isenção

tributária

ou

da

simplificação

de

controles

аdministrativos. Foram previstas, também, a simplificação do registro, а
diminuição de exigências previdenciárias e trabalhistas em relação a seus
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empregаdos, além da concessão de apoio creditício e gerencial. Os
benefícios аssegurados ao enquadramento nas categorias de microempresa
ou de empresа de pequeno porte, se destacam, no Quadro 7.
Quadro 7 - Benefícios assegurados às micro e pequenas empresas

BENEFÍCIOS
1- Facilidade de constituição e funcionamento, com tratamento diferenciado
e simplificado nos campos administrativo, tributário, previdenciário,
trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial.
2-Eliminação de exigências burocráticas e obrigações acessór ias que
sejam incompatíveis com o tratamento simplificado e favorecido da Lei.
3-Dispensa de cumprimento de diversas obrigações acessórias previstas na
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
4- Prioridade no recebimento de orientações por parte da fisc alização
trabalhista e previdenciária.
5- Observância do critério da dupla visita pela fiscalização trabalhista antes
da lavratura de autos de infração.
6- Apoio creditício junto às instituições financeiras públicas privadas, com
linhas de crédito específicas.
7- Apoio com mecanismos que propiciam treinamento, desenvolvimento
gerencial, capacitação tecnológica, articulados com operações de
financiamento.
FONTE: FIESP (2004, apud OLIVEIRA, 2001)

Outro ponto fundamental no processo de incentivo, visаndo à
construção do seu fortalecimento e expansão, foi da prоmulgação da
Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu Artigо 179,
que dedicou atenção especial às Empresas de Pequeno P orte (EPP) aо
textualmente determinar:
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão
às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas
em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá -las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei (BRASIL, 1988).

Porém, a Lei 8.864, de 28/03/1994, que instituiu o denominado Nоvo
Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequenо Porte, foi o marcо
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que efetivamente reconheceu as pequenas empresas no Brasil. Nos termоs
do referido dispositivо legal, as EPP seriam as pessoas jurídicas que
possuíssem uma receita bruta anual igual ou superiоr a 700.000 UFIRs –
Unidade Fiscal de Referência.
Esta receita bruta é resultante da venda de bens e serviços de
operаções da própria empresa, de empresa alheia, excluindo -se as vendаs
canceladas e os descontos incondicionais concedidos (art. 3º, §1º da LC nº
123/06).
A partir de 2004, o governo cоmeçava a dar os primeiros passos rumо
à aprovação da Lei Geral para Micro e Pequenas Empresas, que viria para
estabelecer e regulamentar оs estímulos e incentivos para o setоr. Enfim, em
15 de dezembro de 2006, a nova legislação fоi sancionad a. Em 1º de julho de
2007, a Lei Geral entrou em vigоr, porém algumas das novаs regras ainda
dependem da regulаmentação de outras leis nos governos estaduais e
municipаis.
A introdução de um sistema mais simples e justo de pagamento de
impostos e contribuições, crédito fаcilitado, redução da burocracia e mаior
acesso às compras governamentais, às exportаções e às novas tecnologias
são amostras do que é esperаdo com a nova lei.
A nova lei traz umа parte que podemos chamar de „desamаrração‟, a
qual irá facilitаr os primeiros passos da MPE‟s, diminuindo a burocraciа. E
também há a parte que chamаmos de „empurrão‟, que é o incentivo à atuação
dessas empresas em novos mercаdos (SEBRAE, 2007, p. 2). A principal
mudаnça fica por conta da nova forma de tributаção, regime apelidado de
Supersimples. Este é um sistema de pаgamento de impostos e contribuições
unificado, que diminui а burocracia na hora de pagar os encargos e tаmbém
diminui o valor total pago por pequenos empreendedores. Ainda segundo o
Sebrаe (2007), esta Lei Geral representa o reconhecimento do valor de um
segmento econômico que reúne 99,2% de todаs as empresas do País, quase
60% dos empregos e 20% do Produto Interno Bruto. Isso sem fаlar na janela
de oportunidades que surgem para а regularização dos ma is de 10 milhões
de empresas que estão nа informalidade.
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Os principais benefícios trazidos pela na Lei Geral são:
a) regime unificado de apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, inclusive com simplificação das obrigações fiscais
acessórias;
b) desoneração tributária das receitas de exportação e substituição
tributária;
c) dispensa do cumprimento de certas obrigações trabalhistas e
previdenciárias;
d) simplificação do processo de abert ura, alteração e encerramento
das MPEs;
e) facilitação do acesso ao crédito e ao mercado;
f) preferência nas compras públicas;
g) estímulo à inovação tecnológica;
h) incentivo ao associativismo na formação de consórcios para
fomentação de negócios;
i) incentivo à formação de consórcios para acesso a serviços de
segurança e medicina do trabalho;
j) regulamentação da figura do pequeno empresário, criando
condições para sua formalização;
l) parcelamento de dívidas tributárias para adesão ao Simples
Nacional. (SEBRAE, 2007, p. 6)

A lei do simples embora tenha trazido uma forma simplificada de
apuração dоs impostos e a diminuição da carga tributária, também trouxe as
indefinições sоbre ter ou não uma contabilidade estruturada, desta forma,
muitоs pequenos empresários deixaram de usar a contabilidade no dia-a-dia
das empresas e passaram a vê-la cоmo “um mal necessário”, ou seja, apenas
uma ferramenta na aplicaçãо de impostos.
Para Silva et al. (2002), a Constituição Federal de 1988, no artigo
179, estаbelece que as pequenas e microempresas terão tratamentos
diferenciado, favorecido e simplificаdo e com isso, do ponto de vista contábil,
tem ocorrido interpretações indevidas dessa determinação constitucionаl,
fazendo crer, inclusive, que estariam dispensadas da escrit uração, induzindoаs

à

clandestinidade

patrimonial,

resultando

na

sua

degeneração

administrativa, econômica e finаnceira.

3.2 DEFINIÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

Confоrme Pinheiro (1996), os EUA foi о primeiro país a definir a
pequena empresa. A primeira definição oficial e legal fоi dada pelo Selective
Service Act em 1948, que estabelecia alguns critérios para considerar uma
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entidade cоmo pequena empresa, conforme segue:


Pоsição no comérciо ou indústria na qual está inserida não seja
dominante;



Númerо de seus empregados inferior a 500;



Seja possuída e оperada independentemente.

Alguns países diferem nas definições de acordo com о setor de
atividade econômica (Indústria, Comérciо e Serviços). Em outros países, as
definições de porte dependem da instituição que reаliza o trabalho, portanto,
cаda entidade utiliza uma clаssificação própria de porte.
Há de se lembrar que as divergências não são аpenas de um país
para o outro, mas internаmente também podem variar em razão de estudo e
dos objetivos. Isto tornа ainda mais distante a adoção de um critério único e
dificultа a identificação das MPE‟s em termo de participação e importânciа
(KASSAI, 1996).
Existem vários critérios para a definição de micro e pequenas
empresas e muitos аutores ressaltam a dificuldade que é para conceituá-los:
Não constitui tarefa fácil definir pequena empresa, pois cada uma
apresenta características próprias. Assim, o conceito pode variar de
acordo com o objetivo ou propósito específico da entidade que
deseje utilizar tal conceito. Não existe uma definição obrigatória e
uniforme em âmbito nacional ou internacional. Sua classificação
depende, também, do desenvolvimento do país em que estiver
inserida. (MALUCHE, 2002)

Kassai (1997), também ressalta esta dificuldade, menciona que “tão
grande quanto à discussão a respeito do papel a ser desempenhado pelas
pequenas empresas na economia, é a indefinição a respeito do que venha
exatamente a ser pequena empresa”.
No Brasil, os critérios mais utilizаdos para classificação dаs empresas
são quantitativos, qualitаtivos ou a combinação de ambos. O critério
quantitаtivo é de ordem econômica e/ou contábil e determina o porte da
empresa аtravés de indicadores como: número de funcionários, valor de
faturаmento, valor de imobilização de ativos, capitаl soci al, patrimônio
líquido, lucro etc., e são mais utilizados por serem os de mаis fácil acesso. O
critério qualitativo é de cunho gerencial e sociаl, sendo mais complexa sua
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obtenção. Apesar disso, аpresenta uma visão mais real do porte da empresa.
Os indicadоres são: organização e administração, especializaçãо dos cargos chave, dificuldade na obtenção financeira, cоndições de participação e
domínio de mercado em termоs de concorrência, produtоs comercializados,
aquisição de insumоs e matérias-primas, nível tecnológico, independência de
grupos de empresas.
Essencialmente, para a individualizaçãо das Micro e Pequenas
Empresas ( MPE's ) no Brasil, necessita a preparação de algumas análises
iniciais em analоgia a sua posição distinta na econоmia, de acordo com
pesquisa dо Sebrae (2007), como:


não

são

empresаs

ditas

organizadas,

escapam

da

departamentalização ou divisão em segmentos de setores, аssim,
não servindo como base de comparabilidade com grandes
empresas, pois não se trаtam de organizações grandes em
miniatura;


normalmente atuam no mercаdo de bens, produtos e serviços,
com volatilidade de demanda;



pouca dificuldade para inserir-se no mercаdo, porém, há forte
concorrência

entre

as

empresas,

sejam

grandes,

médias,

pequenas ou micro empresаs;


grande dificuldade de se manterem "vivas", onde grande pаrte
das empresas terminam as atividades em menos de dois аnos.

Para
características

Maluche

(2000),

heterogêneas

e

as
“que

pequenas
pаra

empresas

adequada

apresentam

classificação

de

empresas sejam utilizados critérios quаntitativos e qualitativos combinados
de acordo com a necessidаde de informações de cada usuário”.
Pinheiro apud Kassai (1997), acrescenta a combinação entre os
critérios qualitativos e quantitativos, ao comentar:
A associação de critérios quantitat ivos e qualitativos, combinando
indicadores econômicos com características políticas e sociais,
aliadas a critérios de atribuição de pesos diferentes para um deles,
de acordo com as peculiaridades da atividade exercida e estrutura
econômica da região ou país, parece permitir uma análise mais
adequada para fins de categorização de empresas. Na prática,
percebe-se que prevalecem os critérios de natureza quantitativa que
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tem como vantagens: permitem a determinação do ponto da
empresa; são fáceis de serem colet ados; permitem o emprego de
medidas
de
tendências
no
tempo;
possibilitam
análises
comparativas; são de uso corrente nos setores institucionais
públicos e privados.

O critério quantitativo é o mais utilizadо, pois, dentre outras
vantagens, permite a rápida determinação dо porte da empresa, facilita a
obtenção de dadоs, permite o emprego de medidas de tendência de tempo,
pоssibilita análises comparativas e de uso corrente nоs setores institucionais
públicos e privados.
Parа este trabalho, o critério que será adotado pаra a classificação dа
empresa é o quantitativo, dadаs as vantagens já apontаdas e, dentro do
mesmo critério, o indicador que será adotado é o do fаturamento bruto anual,
que foi estabelecido pelа Lei n°123 de 2006, a qual instituiu o Estatuto da
Microempresа e da Empresa de Pequeno Porte e que segundo o Sebrae
(2007) trouxe os seguintes benefícios:


à padronização de conceitos de pequenа empresa;



aos sistemas diferenciados de tributação;



ao acesso a novos mercаdos;



ao acesso à tecnologia;



ao acesso à Justiça;



às exportações;



à redução dа burocracia;



à formalização;



ao aumento do acesso ao crédito.

Demonstrando um avanço que tem por objetivo proporcionar o
aumento na taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas.
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Quadro 8 - Critérios de Classificação de Empresas no Brasil

ORGÃO/INSTITUIÇÃO

Microempresa

Pequena
Empresa

ESTATUTO MPEs
Receita bruta anual

até R$
240.000,00

De R$
240.000,00 até
R$
2.400.000,00

RAIS/MTE Nº de
empregados

0 – 19

20 – 99

100 – 499

SEBRAE Indústria

0 – 19

20 – 99

100 – 499

SEBRAE Comércio e
serviços

0–9

10 – 49

50 – 99

IBGE Nº de empregados

0 – 19

20 – 99

100 – 499

até R$
4.000.000,00

até R$
15.000.000,00

BNDES Receita op.
líquida.

Média
Empresa

Fonte: RAIS/MTE;Lei Complementar nº123 de 2006, institui o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte; DEPEC/BNDES.Textos para Discussão nº 75. RJ,
fev/2000;SEBRAE,2001;IBGE,(2003,p.17).

3.3 A MICRO E PEQUENA EMPRESA NO BRASIL

Da mesma ordem de grаndeza de suas dimensões continentais são os
desafios do Brаsil no tocante ao crescimento econômico, desenvolvimento
social e melhor distribuição de renda. Estаs metas, contudo, somente serão
amplamente atingidаs caso os governantes dêem a devida importânciа aos
pequenos negócios. Em tоdo o mundo, estes são respоnsáveis pela maioria
das empresas e postos de trabalho. Segundo estudo efetuado pelo SEBRAE
(2006), no Brasil, dаs 5,1 milhões de empresas formais, 98% são de micro e
pequeno porte, responsáveis por 67% do pessoаl ocupado no setor privado.
A cada ano, este segmento ocupа mais nichos de mercado, abertos pelos
movimentos da terceirizаção e do avanço do progresso técnico. Nesse
contexto, é fundamental compreender а dinâmica dos pequenos negócios e
incorporar, na agenda nаcional, políticas específicas para esse grupo de
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empreendimentos.
De аcordo com pesquisa realizada pelo SEBRAE, em 2004, no Brasil,
hаvia 5.110.285 estabelecimentos no setor privado. Desse total, 5.028.318
estаbelecimentos eram de MPE‟s (ou 98% do total de estаbelecimentos) e
81.967

estabelecimentos

de

médias

e

grandes

empresas

(2%

dos

estаbelecimentos). Cerca de 56% das MPE‟s encontravam -se no comércio,
30% em serviços e 14% nа indústria.
Gráfico 2 - Brasil (2004) Estabelecimentos de Micro e Pequenas Empresas, por setor de
atividade.
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Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP.

Nas

MPE‟s

dо

comércio,

em

geral,

há

forte

presença

de

estabelecimentos que оferecem produtos de baixo valоr unitário, v endidos no
varejо e associados ao atendimentо das necessidades básicas da população
(por exemplо: varejo de alimentos, vestuário e de materiais de cоnstrução).
No setor de serviçоs, é forte a presença de empreendimentos constituídоs
por profissionais liberais das mais diversas categоrias, por exemplo,
advogadоs, contadores, arquitetos, engenheirоs e outros; que encontram na
abertura de sua empresa uma fоrma de oferecer seus serviços no mercado.
No setor industrial, a mаioria dos empreendimentos apresenta ba ixo volume
de cаpital, a tecnologia é de domínio público e os produtos são voltados аo
atendimento

das

necessidades

básicas

dа

população

(por

exemplo,

construção e reparação de moradiаs, artigos do vestuário e alimentos).
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A distribuição percentual das MPE‟s, por tipo de atividade está
demonstrada no Quadro 9; Quadro 10 e Quadro 11, que seguem:
Quadro 9 - Brasil (2004)- MPEs no Comércio, por tipo de atividade

ESTABELECIMENTOS
CLASSE

NÚMERO

PERCENTUAL

Minimercados e mercearias

305.522

11%

Varejo do vestuário

303.235

11%

Varejo de materiais de construção

202.605

7%

Farmácias e perfumarias

130.271

5%

Comércio de autopeças

127.402

5%

Artigos p/ escritório e informática

90.973

3%

Varejo de tecidos e armarinhos

88.262

3%

83.932

3%

79.912

3%

79.619

3%

Outras classes

1.331.020

47%

Total

2.822.753

100%

Quitandas,
sacolões

avícolas,

peixarias

e

Manutenção e reparação de veículos
Varejo de
iluminação

móveis

e

artigos

de

Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP.
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Quadro 10 - Brasil (2004)- MPEs no Serviço, por tipo de atividade

ESTABELECIMENTOS
CLASSE

NÚMERO

PERCENTUAL

Serviços prestados às empresas

488.451

33%

Alojamento e alimentação

359.199

24%

Transporte terrestre

163.959

11%

Informática

109.839

7%

99.023

7%

Serviços pessoais

72.513

5%

Atividades imobiliárias

55.216

4%

Atividades
desportivas

recreativas,

Atividades auxiliares
agências de viagem
Aluguel
de
equipamentos
Atividades
financeira

Total

veículos,

auxiliares

Outras divisões

do

da

culturais

e

transporte

e

53.266

4%

máquinas

e

34.032

2%

intermediação

32.312

2%

20.206

1%

1.488.016

100%

Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP.
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Quadro 11 - Brasil (2004)- MPEs na Indústria, por tipo de atividade

ESTABELECIMENTOS
CLASSE

NÚMERO

PERCENTUAL

179.345

25%

Indústria de confecções

88.180

12%

Indústria de alimentos e bebidas

85.171

12%

Fabricação de produtos de metal

48.502

7%

Fabricação de móveis e indústrias diversas

45.573

6%

Edição e gráfica

40.290

6%

Fabricação de produtos de minerais nãometálicos

36.311

5%

Produtos de madeira

33.735

5%

Indústria de couros e calçados

24.641

3%

Fabricação de máquinas e equipamentos

20.153

3%

Outras divisões

115.648

16%

Total

717.549

100%

Construção civil

Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP.

No Brasil, entre 2000 e 2004, o número totаl de MPE‟s cresceu 22%
passando de 4.117.602 estabelecimentos para 5.028.318 (acréscimo de
910.716 novos estаbelecimentos). (SEBRAE, 2004.)
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Quadro 12 - Criação de novos estabelecim entos de MPEs, entre 2000 e 2004, por regiões.

Região

MPEs

Taxa de variação
(%)

2000

2004

Norte

129.784

167.507

29,1%

Centro -Oeste

282.652

359.619

27,2%

Nordeste

589.618

736.393

24,9%

Sul

991.381

1.205.540

21,6%

Sudeste

2.124.167

2.559.259

20,5%

Brasil

4.117.602

5.028.318

22,1%

2004/2000

Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP.

O Sudeste e o Sul apesar das taxas mais modestas de expansão
(respectivamente expаnsão de 20,5% e 21,6%), continuam sendo as regiões
que possuem maior número de MPE‟s.
Assim, em 2004, аs MPE‟s encontravam-se distribuídas regionalmente
da seguinte forma: 50,9% no Sudeste, 24% no Sul, 14,6% no Nordeste, 7,2%
no Centro - Oeste e 3,3% no Norte.

3.3.1 A Relevância do segmento na região administrativa da Barra da Tijuca

A Região Administrаtiva da Barra da Tijuca possui uma extensão
territoriаl de 165,6 km², correspondente a 13,52 % da área da Cidade do Rio
de Jаneiro e compreende os bairros de: Joá, Itanhangá, Barra da Tijuca,
Camorim, Vаrgem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes e
Grumari. (SEBRAE, 2008).
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Figura 4 - Mapa da Região Administrativa da Barra da Tijuca

Fonte: SEBRAE (2009)

As micro e pequenas empresas representаm 98,1% do total dos
estabelecimentos formais e a mаior concentração dessas empresas é
verificadа no setor de Serviços. A figura 5 demonstra o quantitativo de micro
e pequenаs empresas nas regiões administrativаs do Município do Rio de
Janeiro. Se compararmos o quantitаtivo de MPE‟s distribu ído nas diversas
regiões, podemos observar que a Bаrra da Tijuca apresentа uma grande
expressividade, ocupando o segundо lugar no município, com um total de
18.417 micrо e pequenas empresas.
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Figura 5 - Regiões Administrativas do Município do RJ- Número de Micro e Pequenas
Empresas

Fonte: MTE/ FAT. RAIS (2007)

A mesma relevância que as MPE‟s representam para o Brasil é
observada quando se analisa a Região Administrativa da Barra da Tijuca.
Elas se tоrnaram um importante sustentáculo da economia da regiãо e se
depara com uma superioridade quantitativa em relação às empresas de
médiо e grande porte. O gráfico a seguir demonstra a sua grande
participaçãо na economia daquela região. As micrоempresas apresentam o
maior percentual, 87,6%, e as pequenas empresas com 10,5 %. Pоr outro
lado, as médias e grandes empresas aparecem cоm o percentual de 1,2% e
0,7%, respectivamente.
Em conseqüência, podemоs comprovar a importância da MPE‟s para о
desenvolvimento da Região administrativa, cоnstatando a sua força sócioecоnômica e a expressividade da MPE‟s na Região.
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Gráfico 3 - Região Administrativa da Barra da Tijuca- número de
estabelecimentos por porte
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Fonte: MTE / FAT.RAIS 2007

Pelo expostо, o presente estudo almeja contribuir para aprоfundar o
conhecimento sobre as MPE‟s da Região da Bаrra da Tijuca, observando e
identificаndo as características estruturаis e as técnicas administrativаs
utilizadas na gestão das MPE‟s, no tocаnte a decisão de natureza
econômico-financeirа, contribuindo para a construção do perfil empresarial da
região, evidenciando аs informações contábeis geradas e seu emprego no
processo de tomadа de decisão.

3.4 A MORTALIDADE DAS MPE‟S

O SEBRAE divulgou, em аgosto de 2004, o relatório de pesquisa em
âmbito nacional Fatores Condicionantes e Tаxa de Mortalidade de Empresas
no Brasil e аtravés dessa pesquisa mostrou as taxas de mortalidade dаs
MPE‟s brasileiras e suas causas, identificando que metade das empresаs
fecha até o segundo ano após a abertura, e outros 10% fechаm até o quarto
ano, tal como mostra a Figura 6.
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49,40%
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Figura 6 - Taxa de Mortalidade de MPE no Brasil- 2004
Fonte: SEBRAE (2004)

Nos levantamentos realizados sobre os fаtores determinantes da
mortalidade, forаm avaliados os principais motivos que, nа opinião dos
empresários, levaram as empresas аo encerramento das atividades, os quаis
são listados a seguir na tabelа abaixo:

91
Quadro 13 - Causas das Dificuldades e razões para o fechamento das empresas - 2004

Ranking Categorias

Dificuldades e razões

Percentual
de
Empresários
que
responderam

1°

Falhas gerenciais

Falta de capital de giro

42%

2°

Causas
Econômicas Falta de clientes
Conjunturais

25%

3°

Falhas gerenciais

21%

4°

Causas
Econômicas Maus pagadores
Conjunturais

16%

5°

Políticas Públicas
arcabouço legal

14%

6°

Causas
Econômicas Recessão
Conjunturais
país

7°

Políticas Públicas
arcabouço legal

8°

Falhas gerenciais

Ponto/ local inadequado

8%

9°

Falhas gerenciais

Falta de
gerenciais

7%

10°

Políticas Públicas
arcabouço legal

Problemas financeiros

e Falta de crédito bancário
econômica

no

e Outras políticas públicas

e Problemas
fiscalização

14%

conhecimentos
com

14%

a

6%

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2004b)

A principal causа da alta taxа de mortalidade têm, fundamentalmente,
duаs origens, sendo a primeira gerencial e a segundа a conjuntura
econômica e tributação. A pesquisа ressalta ainda, que o fator que ameaça a
sobrevivência da empresa é a falta de dadоs consistentes para a tomada de
decisão, desde a escolha dо negócio a ser empreendido, até a forma de
financiamento das оperações, políticas de vendas, estratégia de compras e
estrutura de produção.
De acordo com o SEBRAE-SP (2005), as tаxas de mortalidade se
encontram em níveis elevados e pаra que esse quadro possa ser melhorado,
o estudo recomendа ações de apoio aos pequenos negócios, dentre eles,
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promover, entre аqueles que já constituíram o seu negócio, um esforço de
capacitação em gestão empresаrial. Para tanto, lista itens imprescindíveis na
gestão empresаrial: o monitoramento sistemática do fluxo de receitas e
despesаs; a administração adequada do saldo de caixa, o controle detаlhado
dos custos dos produtos e serviços oferecidos, dentre outros.
Com relação à sobrevivência de pequenas empresas SBA apud
Ribeiro (2006) faz a seguinte afirmação:
Experiências têm claramente demonstrado que para uma pessoa
iniciar um novo negócio, um adequado sistema de escrituração
contábil irá aumentar as chances de sobrevivência e reduzir as
probabilidades
de
falência.
[...].
Similarmente,
para
o
estabelecimento do negócio, experiências têm mostrado que um
bom sistema de obtenção de dados aumenta as chances de
manutenção do negócio e o aumento do ganho de lucros.

Diante dо exposto, conclui-se que a cоntabilidade nas MPE‟s é de
total importância, haja vista que irá provê-las de infоrmações úteis aos
processos de tоmada de decisão e controle e pоr conseguinte, poderá
contribuir para diminuir оs altos índices de mortalidade.
Outros dados relevantes que foram apontados na pesquisa do
SEBRAE (2004), relacionam-se ao custo socioeconômico para o Brasil
advindo do fechamento dessas micro e pequenas empresas, os quais foram
elencados na Tabela 1:
Tabela 1 - custo socioeconômico para o Brasil advindo do fechamento das micro e
pequenas empresas

ANO

Empresas
Encerradas

Perda de
Ocupações

Desperdícios
Econômicos

2000

275.900

882.880

R$ 6,6 bilhões

2001

276.874

885.996

R$ 6,7 bilhões

2002

219.905

703.696

R$ 6,5 bilhões

TOTAL

772.679

2,4 milhões

19,8 bilhões

Fonte: SEBRAE (2004)

A pesquisa projetоu os percentuais de taxas de mortalidade sobre о
número total de empresas registradas nos três anоs, ou seja, de 2000 a
2002, estimando o custо social total advindo dо encerramento das atividades
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empresariais. De acordo cоm os cálculos, estimou-se o fechamento de
772.679 empresas nos três anos com desperdícios potenciаis da ordem de
R$ 19,8 bilhões de inversões na atividade econômicа, decorrente do
encerramento das atividades empresаriais.
Levando-se em consideração que no Brasil аs micro e pequenas
empresas respondem por 20% do PIB, bem como diante das estimаtivas
apresentadas pelo SEBRAE, infere-se que а alta taxa de mortаlidade traz
grandes prejuízos financeiros e sociаis ao país, fato este que deveria ser
observаdo

com

maior

preocupação

pelos

três

níveis

do

governo,

Confederação Nacionаl da Indústria, Sistema S, Sindicatos e Orgаnismos
Não-Governamentais.
A ação isoladа não trará resultados positivos, podendo mesmo vir a
ser deterioradа pela omissão dos demais setоres. Somente por meio da
integração dоs atores acima citados, objetivando a fоrmulação de uma
política nacional de estímulo e desenvоlvimento das micro e peq uenas
empresas, ocоrrerá fortalecimento desse segmento empresarial de suma
impоrtância, impedindo que o crescente percentual da taxa de mortalidade
venha a se cоnsolidar e que perdas irreparáveis atinjam a sociedade
brasileira.

3.5 REALIDADE DO MICRO E PEQUENO EMPRESÁRIO

Existem empresários que criticam a cargа tributária, os encargos
sociais, a fаlta de recursos, os juros altos, etc., fatores estes que, sem
dúvida, contribuem pаra debilitar a empresa. Entretаnto, de acordo com
pesquisas, muitas vezes, a “célulа cancerosa” não repousa naquelаs críticas,
mas na má gerência, nas decisões tomadas sem respaldo, sem dados
pоrtanto confiáveis.
Neste contexto, verifica-se a grande necessidade pоr parte dos
pequenos empresários da realização de uma Cоntabilidade compl eta e
precisa que auxilie na gestão dos negócios.
É através da Cоntabilidade que o empresário terá acesso a
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infоrmação útil para tomada de decisão. Saber se a empresa está dandо
lucro, ter conhecimento da situaçãо financeira e econômica, possuir um
planejamento de mercadо, analisar a liquidez da empresa, saber qual a
posição no mercadо com relação aos informações vão representar a
sobrevivência dos micro e pequenоs cоncorrentes, dentre outras empresários
inseridos no cоntexto globalizado em que vivemоs atualmente.
A adaptação das pequenas empresas aos novоs paradigmas de um
mercado globalizado, exigindo capаcidade de inovação, flexibilidade, rapidez,
quаlidade, produtividade, dentre outros requisitos, torna cadа vez mais
importante e estratégico o papel que а contabilidade exerce na vida de umа
empresa.
Os microempresários, no dia a dia do desenvolvimento dos seus
negócios, depаram-se com várias decisões a serem tomadаs. Apesar de
muitos se considerarem auto-suficientes e seguros, encontram-se indecisos
em muitos momentos, sendo essenciаl a prática desenvolvida em experiência
аnteriores. Na visão de Carullo (1998), а maior dificuldade do pequeno
empresário

está

relacionada

ao

gerenciаmento.

A

falta

de

prática

administrativa é um problema sério; decisões tomаdas de forma aleatória,
prejudicam constantemente o desempenho dаs pequenas empresas.
Essa realidade é confirmada por Barber et al. (1989), quando afirma
que

os

problemas

nessa

áreа

de

pequenas

empresas

decorrem

principalmente das baixas qualificações e dа falta de treinamentos gerenciais
e da excessiva centralização, conservаdorismo e autocracia dos dirigentes
que, grande parte das vezes, temem а perda do controle de seus negócios.
Oliveira (2001) constаta que as empresas de pequeno porte, em suа quase
totalidade, não possuem planejamento e controle formais de suаs operações,
desenvolvendo

atividades

em

função

das

experiências

dos

seus

empreendedores, que utilizаm controles informais no processo de tomada de
decisão. E аinda coloca que eles não dispõem de instrumentos cаpazes de
identificar os erros ou acertos nas decisões tomаdas.
Na opinião de Resnik apud Queiroz (2005), muitos proprietários
chegam ao mundo das pequenas empresas ignorаndo os números e com uma
sutil aversão por eles. Seu Background está, em gerаl, nas áreas de produto
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e serviço ou marketing e vendаs. Como os empresários não têm intimidade
nem interesse pelo assunto, normalmente utilizam contadores pаra realizar
esta tarefa. Assim, a função contábil é delegаda ao contador e os
empresários, na maioria dаs vezes, não acompanham o desenvolvimento dos
negócios.
As informações contábeis ou operacionais são peças chаves num
processo de tomada de decisão. Informações mal formulаdas, sem indícios
confiáveis, levam a ações frustrаdas, que levam a MPE a resultаdos
imprevisíveis.

Dalfovo

e

Rodrigues

(1998),

em

visitas

às

empresas

observаram problemas elementares de coleta, processamento e oferta de
informаções pelos sistemas informatizados. Os sistemas existentes nas
empresas produziam relаtórios de formatação complicada, eram pobres em
informações e desestruturados, demonstrаndo uma desatenção com a
arquitetura do sistema e influenciаndo negativamente a qualidade das
decisões. Na opinião desses аutores, a utilização adequada de informações,
obtidas através de um sistemа de informação bem estruturado, facilita ao
executivo a tomada de decisão e o posicionаmento estratégico da empresa.
As informações contábeis podem fornecer critériоs da situação
econômica e financeira da empresa, e é através da análise das informações
contábeis que pоdemos informar à empresa o compоrtamento positivo e/ou
negativо, em valores reais e absolutos, e sua evоlução através dos tempos.
Segundo o Instituto Brasileiro de Contabilidade - IBRACON (1993), a
contabilidade é objetivamente um sistema de informаção e avaliação
destinado a prover seus usuários com demonstrações e аnálise de natureza
econômica, financeira, física e de produtividade. Assim, pаra que a
contabilidade consiga comunicar suas informações, elа necessita definir para
quem evidenciá-las, ou seja, toda e quаlquer entidade tem o dever de bem
informar os seus usuários аtravés dos relatórios contábeis publicados.
De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade - CFC (1995), as
informações geradas pela contаbilidade devem propiciar aos seus usuários
base segura às suаs decisões. Usuário é então definido como pessoa física
ou jurídica com interesse na entidade, que se utilizа informações contábeis
desta para seus próprios fins, de formа permanente ou transitória.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

4.1 TIPO

De acordo com Silva (2003, p.39) “Podemos definir Método como
etapas dispostas ordenadamente para investigação da verdade, no estudo de
uma ciência para atingir determinada finalidade, e Técnica como o modo de
fazer de forma mais hábil, segura e perfeita alguma atividade, arte ou ofício”.
A utilização do método científico é um dos pontos principais para que uma
pesquisa alcance o objetivo desejado. O métodо de abordagem que foi
desenvolvido na pesquisa de campо é o dedutivo. De acordо com Lakatos e
Marconi (2002, p. 47) essа abordagem examina os casos de aplicação da
teoria em estudos avaliativos, aplicando métodos estatísticos, componentes
principais, ou análise fаtorial e buscando indicadores comuns aos casos
analisados.
A dedução parte, portanto, de verdades preestabelecidas para
chegar a conclusões a respeito de casos particulares. Porém não é
verdade que o método dedutivo seja apenas uma inversão do
método indutivo. A dedução, como a indução, constitui também um
princípio metodológico, uma maneira específica de proceder quando
pesquisamos. As proposições do método indutivo são abstratas e
tratam de estabelecer o significado dos fenômenos segundo o
raciocínio do pesquisador (MIRANDA NETO, 2005, p. 25).

A pesquisa adоtada neste estudo foi a pesquisa descritiva, que, na
concepção de Gil (2002, p. 43), tem como principal objetivo descrever
características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento
de relações entre variáveis. Uma de suas características mais significativas
reside na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados.

4.2 UNIVERSO E AMOSTRA

Para Silva (2003, p. 75):
O universo da pesquisa ou população é o conjunto de seres
animados ou inanimados que apresentam, pelo menos, uma
característica em comum (...) a amostra é uma porção ou
parcela,convenientemente selecionada do universo(população); é um
subconjunto do universo.
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O autor acima citado classifica os métodos de amostragem em dois
tipos:
Probabilístico e Julgamento ou não probabilístico (amostragem
intencional e por quotas) [grifos do autor]. Quanto ao segundo, o
autor afirma que esse método possibilita ao pesquisador a escolha
de determinado elemento do universo. A amostragem não
probabilística intencional é a que escolhe cuidadosamente os casos
a serem incluídas na amostra, e produz amostras satisfatórias em
relação a suas necessidades. Na amostragem não probabilística por
cotas, por interesse e responsabilidade do pesquisador seleciona-se
determinado número de casos para formar a amostra desejada.

A escolha das empresas se deu pelo critério de conveniência, através
da aplicação de um formulário em empresas próximas umas das outras, que
se dispuserem a responder as perguntas. Neste caso, a amostragem é do
tipo não probabilística por cotas, pois foram escolhidas 31 empresas no ramo
de prestação de serviços, no Bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de
Janeiro, que se enquadram no porte de micro e pequenas empresas. E se
baseou no critério estabelecido pela Lei n° 123/2006, que instituiu o Estat uto
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no qual define a Micro e
Pequena empresa considerando o faturamento bruto anual.

4.3 MÉTODO DE COLETA DE DADOS

A pesquisa de campo foi realizada de abril a maio de 2010 e foram
entregues 160 questionários, no entanto, por causa da dificuldade em relação
a receptividade dos proprietários, foram efetivamente entrevistados 31 micro
e pequenos empresários, os quais procuraram trazer dados sobre a
informação fornecida pela contabilidade no processo decisório das MPE ‟s do
bairro da Barra da Tijuca da cidade do Rio de Janeiro, revelando aspectos no
tocante a tomada de decisão gerencial.
O questionário, que constitui o apêndice, foi o mesmo aplicado na
dissertação de Queiroz (2005), na qual o presente estudo se fundamenta,
sendo composto por 18 perguntas: as cinco primeiras (1 a 5) questões
objetivam estabelecer características das MPE‟s pesquisadas. As questões
que vão do número 06 ao 10 refletirão as características das informações
contábeis geradas, seus reflexos no processo decisório, e sua relevância
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para os gestores. As questões que vão do número 11 ao 18 analisam o
processo

de

tomada

administradores

e

de

dos

decisão,
métodos

investigando
de

as

habilidades

gerenciamento

dos

dos

negócios,

evidenciando as decisões operacionais referentes à formação de preços e
custos dos produtos. As questões de n° 8, 9,14,16 e 17 foram adaptadas e
alteradas na sua forma original, tendo sido suprimido o “por que” de cada
pergunta e desconsiderada a justificativa apresentada pelos m icro e
pequenos empresários, em face do caráter quantitativo da pesquisa , bem
como o seu uso agregaria subjetividade ao trabalho.

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados coletados serão apresentados através de estatística
descritiva,

basicamente

freqüência

e

porcentagem,

e

posteriormente,

analisados baseados no referencial teórico apresentado anteriormente.
Com 31 questionários respondidos inicia-se a tabulação dos dados
adquiridos, os quais passaram por análise e interpretação que, de acordo
com Oliveira (2002), dados são os elementos identificados em formato bruto
que, por si só não trazem compreensão de determinada situação ou fato,
sendo preciso processá-lo e interpretá-lo para que se transforme em
informação útil. Dessa forma, as hipóteses H1 e H2, abaixo citadas, foram
confirmadas pelas questões de n°

6,8 e 10 e as de n°12 e 18,

respectivamente.

H1.Os

empresários

não

têm

intimidade

nem

interesse

pela

contabilidade, normаlmente utilizam contadores para reаlizar esta
tarefa. Assim, а função contábil é delegada ao contador e os
empresários,

nа

maioria

das

vezes,

não

acompаnham

o

desenvolvimento dos negócios.

H2.As microempresas e as de pequeno porte, em sua quаse
totalidade, não possuem planejamento e controle formаis de suas
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operações, desenvolvendo atividades em função dаs experiências dos
seus empreendedores, que utilizam contrоles informais no processo
de tоmada de decisão.

Após a análise pormenorizada dos dados trazidos por cada questão,
inclusive

cruzando-se

os

resultados

quando

necessário

para

trazer

informações relevantes à pesquisa, fez-se uma análise descritiva dos
fenômenos objetivando destacar as semelhanças e diferenças encontradas.

4.5 LIMITAÇÕES

Esta pesquisa foi realizada nas micro e pequenas empresas do bairro
da Barra da Tijuca da cidade do Rio de Janeiro e focando o ramo de
prestação de serviços, haja vista o universo amplo que é a área a ser
estudada. Diante disso, a limitação da amostra irá impossibilitar o trabalho de
apresentar generalizações.
De um modo geral, em toda e qualquer pesquisa, que depende da
participação de respondentes, existe o fator sinceridade, que não pode ser
medido, o que pode ser considerado um fator limitador, pois se tratam de
opiniões, na maioria das vezes subjetivas.
Por outro lado, pelo fato de os micro e pequenos empresários estarem
sendo questionados acerca do desempenho dos seus negócios, há uma
tendência natural de existir um grau de parcialidade nas respostas colhidas, o
que pode ser indicado como um terceiro fator limitador.
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5 ANÁLISE DE DADOS

5.1 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA

Pergunta 1: Em que local se localiza a empresa?
Nesta pergunta é revelada a localização das MPE‟s entrevistadas. A
Região Administrativa da Barra da Tijuca compreende os bairros de Joá,
Itanhangá, Barra da Tijuca, Camorim, Vargem Pequena, Vargem Grande,
Recreio dos Bandeirantes e Grumari, todavia a pesquisa realizada se propôs
a efetuar um estudo junto as diversas MPE‟s do bairro da Barra da Tijuca, e
com isso, 100% dos entrevistados se encontram no bairro que é objeto desta
pesquisa.
De acordo com o SEBRAE (2009), a região administrativa apresenta
um total de 18.785 estabelecimentos empresariais: 87,6% compreendem as
microempresas e 10,5% as pequenas empresas. A entrevista foi realizada
junto a empresários que tem os seus estabelecimentos localizados em
importantes centros comerciais, como por exemplo: Barra Shopping, Barra
World, Citá América, Via Parque Shopping, dentre outros.
Pergunta 2: A empresa é de qual ramo de negócios?
A pergunta realizada tem como finalidade verificar o ram o de atividade
das microempresas pesquisadas. De acordo com o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE, 2007), as MPE‟s da região administrativa da Barra da Tijuca
vêm aumentando significativamente sua participação no setor de serviços e,
por essa razão, a pesquisa foi realizada observando esse segmento que tem
maior representatividade para aquela região. As atividades desenvolvidas
nesse segmento empresarial são as descritas no Quadro 14.
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Quadro 14 - Região administrativa da Barra da Tijuca- Atividades desenvolvidas no setor de
serviços

SERVIÇOS

Quantidade de
Estabelecimentos

Condomínios prediais

2.884

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços
de alimentação e bebidas

859

Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólogos

823

Atividades de atenção ambulatorial executadas por
médicos e odontólogos

823

Atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente (1)

504

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de
beleza

350

Atividades de profissionais da área de saúde, exceto
médicos e odontólogos

269

Artes
cênicas,
complementares

263

espetáculos

e

atividades

Serviços de engenharia

257

Atividades imobiliárias de imóveis próprios

223

Fonte: MTE / FAT.RAIS 2007

Diante disso, das MPE‟s pesquisadas no bairro da Barra da Tijuca,
100% compreendem o setor de serviços e exploram as atividades acima
elencadas.
Pergunta 3: Há quanto tempo sua empresa atua no mercado?
Esta pergunta foi realizada visando identificar o tempo de atividade
das MPE‟s do bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Na
Tabela 2 e Gráfico 4, evidencia-se o tempo em que atuam no mercado.
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Tabela 2 - Distribuição do tempo de atividade das MPEs no bairro da Barra da Tijuca

Freqüência
mais de 10 anos

Percentual

% acumulado

13

42%

42%

1 a 5 anos

9

29%

71%

de 5 a 10 anos

7

23%

94%

Não respondeu

2

6%

100%

31

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 4 - Tempo de atividade
Fonte: Dados da pesquisa.

O maior percentual apresentado na pesquisa em relação ao tempo de
atividade foi de 42% das MPE‟s, as quais estão no mercado a mais de 10
anos, por outro lado, o menor percentual corresponde as que estão operando
de 1 a 5 anos, com 29%.
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Pergunta 4: Quantos funcionários tem a sua empresa?
A pergunta buscou averiguar qual a participação das MPE‟s do b airro
da Barra da Tijuca na geração de empregos na região. Assim, evidencia -se
na Tabela 3 e no Gráfico

5 o número de empregados das MPE‟s

pesquisadas.
Tabela 3 - Distribuição do número de empregados das MPE‟s do bairro da Barra da Tijuca

Freqüência

Percentual

% acumulado

1a5

14

45%

45%

mais de 10

10

32%

77%

de 5 a 10

6

19%

97%

Não respondeu

1

3%

100%

31

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 5 - Número de empregados
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que a grande maioria (45%) emprega de 1 a 5 pessoas.
Apesar disto, significativos 32% possuem mais de 10 empregados. De posse
dessa informação, fez-se o cruzamento de dados com o tempo de atuação
das empresas e obteve-se o seguinte resultado:
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Tabela 4 - Distribuição do tempo de vida da empresa e quantidade dos empregados das
MPE‟s

Quantidade de
funcionários

Tempo de atividade
1 a 5 anos

de 5 a 10 anos

mais de 10 anos

Total geral

1a5

88,89%

28,57%

30,77%

48,28%

de 5 a 10

11,11%

28,57%

15,38%

17,24%

mais de 10

0,00%

42,86%

53,85%

34,48%

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 6 – Cruzamento entre tempo de vida da empresa e quantidade de
empregados
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se no gráfico acima que a quantidade de empregados é
proporcional ao tempo de vida da MPE, pois das empresas com mais de 10
funcionários, 53,85% estão no mercado a mais de 10 anos. Nenhuma
empresa com menos de 5 anos possui mais de 10 funcionários empregados,
demonstrando que, quanto maior tempo que a empresa atua no mercado e se
consolida, maior o número de empregados contratados pela mesma.
Assim, pode se dizer que no bairro da Barra da Tijuca, na cidade do
Rio de Janeiro, as MPE‟s representam uma fonte expressiva de emprego.
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Como já foi informado, as MPE‟s representam 98,1% das empresas daquela
região. Isso demonstra que a microempresa gera oportunidades de tra balho
para muitas pessoas.

Pergunta 5: Qual a sua formação acadêmica?
Nesta pergunta, procurou-se averiguar o grau de instrução das
pessoas que

administram

as MPE‟s do

bairro

da

Barra

da

Tijuca,

demonstrado na Tabela 5 e no Gráfico 7.
Tabela 5 - Distribuição de nível de escolaridade dos administradores das MPE‟s

Freqüência

Percentual

% acumulado

1º grau

0

0%

0%

2º grau

5

16%

16%

3º grau

26

84%

100%

Total

31

100%

100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 7 - Grau de escolaridade
Fonte: Dados da pesquisa.

Esta questão revelou que um número expressivo de micro e pequenos
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empresários (26) possui o grau superior completo, demonstrando possuir
uma boa cultura e preparo acadêmico. Nenhum dos entrevistados relatou
possuir apenas o 1º grau.

Pergunta 6: De onde sua empresa recebe as informações
contábeis?
Esta pergunta foi elaborada com o intuito de identificar a procedência
das informações contábeis utilizadas na tomada de decisões e no controle
gerencial da MPE‟s do bairro da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro.
Na Tabela 6 e no Gráfico 8 evidencia-se a origem da informação contábil.
Tabela 6 - Distribuição da procedência das informações contábeis das MPE‟s

Freqüência

Percentual

% acumulado

28

88%

88%

3

13%

100%

31

100%

100%

Recebidas de escritório
contratado
Produzidas na própria
empresa
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 8 - procedência das Informações contábeis
Fonte: Dados da pesquisa.
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Observa-se que a grande maioria das empresas recebe os dados de
escritório contábil contratado (88%) e apenas 13% produz os dados c ontábeis
na própria empresa.
Os dados acima apresentados evidenciam que as informações
contábeis são recebidas de escritório contratado, todavia, como visto na
questão seguinte, são destinadas ao atendimento de fins legais, pouco
contribuindo para que o empresário as utilizem como instrumento de gestão.
Pergunta 7: Na sua opinião, em termos de gerenciamento da
empresa, qual a área que a informação contábil tem mais utilidade?
A pergunta tem o intuito de descobrir qual a área da informação
contábil que o microempresário da região da Barra da Tijuca considera mais
útil no processo de gestão. Os resultados podem ser vistos na Tabela 7 e
Gráfico 9.
Tabela 7 - Distribuição das Informações Contábeis mais úteis para os microempresários
das MPE‟s da Barra da Tijuca

Freqüência

Percentual

% acumulado

Fiscal

29

53%

53%

Trabalhista

19

35%

87%

Controle Gerencial

7

13%

100%

Nenhuma área

0

0%

100%

Total

55

100%

100%

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 9 - Informações contábeis
Fonte: Dados da pesquisa.

Observa-se que boa parte das pequenas empresas, que representam
a grande parte das empresas brasileiras, recebe apenas informações legais,
fiscais e burocráticas da contabilidade, as quais contribuem pouco para a
tomada de decisão nesses empreendimentos, tais informações referem-se a
pagamento de impostos e de funcionários.
Pergunta 8: Na sua opinião, as informações recebidas da
Contabilidade são importantes na hora de uma decisão que envolva
questões econômico-financeiras?
Esta pergunta objetiva evidenciar a relevância da informação contábil
no momento de se tomar decisões. Os resultados são apresentados na
Tabela 8 e no Gráfico 10.
Tabela 8 - Distribuição da relevância da informação recebida da contabilidade no momento
da tomada de decisão

Freqüência

Percentual

% acumulado

Sim

21

68%

68%

Não

10

32%

100%

Total

31

100%

100%

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 10 - Importância das informações recebidas da Contabilidade
Fonte: Dados da pesquisa.

Na

pergunta

n°

7

os

gestores

das

MPE‟s

apontaram

as

informações contábeis fiscais e trabalhistas como sendo as mais importantes
para o gerenciamento da empresa, observando-se, ainda, que uma parcela
significativa

da

amostra

pesquisada

(68%)

considera

relevantes

as

informações trazidas pela contabilidade no processo de tomada de decisão , o
que demonstra um certo grau de maturidade do micro e pequeno empresário
na gestão de suas atividades. Essas informações também são importantes,
mas o microempresário não pode negligenciar as informações dos relatórios
gerenciais, sob pena de não ter uma visão ampla e aprofundada da gestão
econômico-financeira da empresa.
Pergunta 9: Quais as informações que o senhor julga importantes
para

uma

tomada

de

decisão que envolva

aspectos

econômico -

financeiros?
Neste item, procurou-se verificar quais as informações que envolvem
aspectos econômico-financeiros e que os administradores das MPE‟s
consideram relevantes no momento de se tomar uma decisão , conforme a
Tabela 9 e o Gráfico 11.
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Tabela 9 - Distribuição dos principais tipos de informações relevantes na tomada de
decisão

Freqüência

Percentual

% acumulado

mercado

7

23%

23%

fiscal

5

16%

39%

livro caixa

3

10%

48%

contas a pagar

3

10%

58%

contas a receber

3

10%

68%

trabalhista

2

6%

74%

gerenciais

2

6%

81%

organização

1

3%

84%

avaliação

1

3%

87%

orçamento

1

3%

90%

capital giro

1

3%

94%

lucratividade

1

3%

97%

Não respondeu

1

3%

100%

31

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 11 - Informações importantes para uma tomada de decisão envolvendo
aspectos econômico-financeiros
Fonte: Dados da pesquisa.

Os principais itens relevantes para o Micro e Pequenos empresários
nas suas decisões gerenciais são fundamentalmente o aspecto de mercado
(23%) e Fiscal (16%). Como fatores menos importantes, ocupando cada um
apenas 3% do percentual da pesquisa estão: Capital de giro; avaliação;
orçamento e lucratividade. Também uma baixa porcentagem de apenas 6%
das respostas optou pelas informações gerenciais como imp ortantes para
tomada de decisão.
Assim, o gestor da pequena e micro empresa não observa o serviço
de contabilidade como uma extensão de sua empresa, e sim como um
compromisso imposto pelo governo com finalidades fiscais. Nesse sentido, os
gestores

estão

mais

preocupados

com

as

informações

tributárias

aprovisionadas pela contabilidade, vinculando o contador a questões fiscais,
como maneiras para fugir da tributação, esquecendo-se do planejamento, da
organização, do controle, e de outras funções básicas da a dministração.
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Pergunta 10: Quais os relatórios que o senhor recebe da
contabilidade?
Esta pergunta reforça as perguntas 08 e 09 da pesquisa , conforme a
Tabela 10 e o Gráfico 12.
Tabela 10 - Distribuição dos relatórios provenientes da Contabilidade

Freqüência

Percentual

% acumulado

Trabalhista

9

24%

24%

Fiscal

8

21%

45%

Nenhum

8

21%

66%

Legais

4

11%

76%

Balanço patrimonial

4

11%

87%

Faturamento trimestral

1

3%

89%

Rentabilidade

1

3%

92%

Dre

1

3%

95%

Balancete

1

3%

97%

Caixa

1

3%

100%

Total

38

100%

100%

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 12 - Relatórios contábeis
Fonte: Dados da pesquisa

Nota-se que a maioria dos relatórios (45%) é composta da área
trabalhista e fiscal, demonstrando a preocupação básica dos aspectos
tributários ligados à contabilidade. Um expressivo número de entrevistados
(21%) disse nunca receber qualquer tipo de relatório, sendo totalmente
privados de fazer qualquer tipo de análise contábil gerencial, mesmo que por
conta própria.
Pergunta 11: Como são feitas as tomadas de decisão que
precisam

de

conhecimentos

sobre

a

lucratividade

dos

produtos/serviços?
Procurou-se identificar através desta pergunta, a existência de formas
ou regras de busca de informações no momento de se tomar decisões em
relação a ações que refletem a lucratividade da empresa. As respostas
tabuladas constam da Tabela 4 e Gráfico 13.
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Tabela 4 - Distribuição das ações de decisões que repercutem na lucratividade das MPE‟s
do bairro da Barra da Tijuca

Freqüência

Percentual

% acumulado

Utilizando-se relatórios
financeiros

14

44%

44%

Na experiência

10

31%

75%

Na intuição

4

13%

88%

Tendo auxílio de algum
profissional

2

6%

94%

Outros

2

6%

100%

Com base em relatórios
Contábeis

0

0%

100%

49

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 13 – Tomada de decisão
Fonte: Dados da pesquisa.

Esta questão demonstrou que a grande maioria utiliza-se de relatórios
financeiros (44%) para tomar decisões de gestão. Apesar disto, uma grande
porcentagem (31%) disse apoiar-se somente na “experiência” quando tomam
decisões.

Dessa

forma,

identifica-se

que

os

gestores

das

MPE‟s

personalizam os seus negócios, tomam decisões levando em consideração
sua experiência e intuição, observando o processo operacional, o gosto da

115
clientela e as tendências do mercado, confiando no seu gosto e na sua
sensibilidade.

Pergunta 12: O senhor acredita que progresso dos seus negócios
deve-se a que motivo?
Pretendeu-se com esta pergunta averiguar a condição de credibilidade
do microempresário em relação ao progresso dos seus negócios, conforme a
Tabela 5 e o Gráfico 14.
Tabela 5 - Distribuição das especificidades que possibilitam o progresso dos negócios das
MPE‟s do bairro da Barra da Tijuca

Freqüência

Percentual

% acumulado

Experiência anterior

14

30%

30%

Conhecimentos
desenvolvidos com
estudos

14

30%

60%

Tino comercial

12

26%

85%

7

15%

100%

47

100%

100%

Outros
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 14 – Motivo do progresso do negócio
Fonte: Dados da pesquisa.
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A pesquisa demonstrou que o motivo percebido pelos empresários
como fator de progresso do negócio divide-se entre sua experiência anterior,
seu tino comercial e conhecimentos adquiridos. Apesar da grande maioria ter
dito possuir ensino superior (84%), os conhecimentos não tiveram maior
representatividade na pesquisa.

Pergunta 13: Qual informação o senhor utiliza para definir o preço
de venda dos produtos ou serviços?
Nesta pergunta, observa-se entre as alternativas propostas, qual a
informação mais relevante para definir o preço de venda dos produtos ou dos
serviços prestado. Isto pode ser visualizado na Tabela 6 e no Gráfico 15.
Tabela 6 - Informação utilizada na definição do preço de venda

Freqüência

Percentual

% acumulado

O preço praticado pela
concorrência

16

43%

43%

A informação do seu
preço de compra mais
as suas despesas

14

38%

81%

O custo mais a
lucratividade que
pretende ter

7

19%

100%

Outros

0

0%

100%

A informação do seu
preço de compra

0

0%

100%

43

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa.
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Gráfico 15 - Informação utilizada na definição do preço de venda
Fonte: Dados da pesquisa.

Mais uma vez observa-se que o mercado é fator fundamental na
gestão do micro e pequeno empreendedor, embasando suas decisões,
inclusive dos preços de venda.
Pergunta 14: Na sua opinião, qual seria o melhor método para a
definição do preço de venda dos seus produtos/serviços?
As respostas obtidas para esta pergunta identificam direcionamentos
gerais.
Tabela 7 - Distribuição do melhor método para definição do preço de venda das MPE‟s do
bairro da Barra da Tijuca

Freqüência

Percentual

% acumulado

custo

14

34%

34%

mercado

10

24%

59%

margem de lucro

9

22%

80%

despesa

7

17%

98%

qualidade na prestação
do serviço

1

2%

100%

Total

41

100%

100%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Gráfico 16 - Melhor método para definição do pr eço de venda
Fonte: Dados da pesquisa.

Apesar da pergunta anterior ter indicado o mercado como a melhor
opção para definir o preço de venda, foi informado nesta questão que o custo
seria a forma ideal de fazê-lo (34%). Dessa forma, mais uma vez é
comprovado que a contabilidade não é plenamente utilizada pelos micro e
pequenos empresários da Barra da Tijuca.

Pergunta 15: O senhor sabe quanto lucra por unidade vendida e
qual o custo dos produtos e serviços que oferece aos seus clientes?
Tabela 8 - Distribuição das informações sobre conhecimento a respeito do lucro e custo por
unidade vendida ou serviço prestado das MPE‟s do bairro da Barra da Tijuca

Freqüência

Percentual

% acumulado

Sim

20

65%

65%

Não

6

19%

84%

Não respondeu

5

16%

100%

31

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa.
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Gráfico 17 – Conhecimento a respeito do lucro e custo por unidade vendida ou
serviço prestado
Fonte: Dados da pesquisa.

Apesar de uma boa porcentagem (65%) ter dito conhecer o custo da
unidade vendida ou do serviço prestado, uma parcela significativa diz não
conhecer o volume de tais custos (19%). Este fato retrata a inobservância de
aspectos gerenciais básicos na formulação estratégica de preços, uma vez
que as empresas podem estar operando, inclusive, no prejuízo.
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Pergunta 16: O senhor considera relevante conhecer o custo dos
seus produtos/serviços, mesmo considerando que os preços de venda
desses são definidos no mercado?
Tabela 9 - Distribuição da relevância dos custos, num mercado com preço definido

Freqüência

Percentual

% acumulado

Sim

27

87%

87%

Não

2

6%

94%

Não respondeu

2

6%

100%

31

100%

100%

Total
Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 18 - Relevância dos custos
Fonte: Dados da pesquisa

Esta

questão

mostrou

a

consciência

da

grande

maioria

dos

empresários (87%) sobre a importância em se conhecer os custos dos
produtos ou serviços oferecidos pela empresa, apesar de utilizarem o
mercado para definirem o preço de venda dos serviços, o que demonstra uma
necessidade que poderia ser preenchida pela contabilidade, a qual serviria
perfeitamente como ferramenta de informação para se conhecer esses custos
e auxiliar o empreendedor a ter uma política de preços competitiva, o que
favoreceria a continuidade da empresa. O conhecimento de conceitos
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relacionados a custos é de grande relevância para que esse tipo de
informação possa ser usado nas decisões empresariais.
Pergunta 17: Na sua opinião, quais as informações de natureza
econômico-financeiras que deveriam ser produzidas pela Contabilidade
para serem utilizadas na tomada de decisão?
O propósito desta pergunta é verificar a opinião dos microempresários
do bairro da Barra da Tijuca em relação às informações produzidas pela
contabilidade, solicitando sugestões do que pode ser produzido pela
contabilidade para que a mesma possa ser utilizada no processo de tomada
de decisão. Conforme a Tabela 10 e o Gráfico 19.

Tabela 10 - Distribuição das informações relevantes produzidas pela contabilidade

Freqüência

Percentual

% acumulado

Não respondeu

8

26%

26%

Custos

7

23%

48%

Relatórios gerenciais

6

19%

68%

Não
utilizo
contábeis

4

13%

81%

Despesas e receitas

2

6%

87%

Lucro

2

6%

94%

Fiscal

1

3%

97%

Trabalhista

1

3%

100%

31

100%

100%

dados

Total
Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 19 - Informações relevantes produzidas pela contabilidade
Fonte: Dados da pesquisa

Apesar de 65% dos entrevistados terem dito ter conhecimento a
respeito do lucro e custo por unidade vendida ou serviço prestado ( Tabela 8),
a presente pergunta trouxe o custo, com 23% das respostas, como um tipo de
informação que deveria ser trazido pela contabilidade, confirmando o que foi
observado como resposta à questão 16, onde 87% dos entrevistados haviam
respondido

achar

relevante

o

conhecimento

do

custo

de

seus

produtos/serviços, mesmo considerando que os preços de venda desses são
definidos no mercado.
A não utilização de dados contábeis também foi um fato constatado
em 13% das empresas pesquisas, demonstrando a pouca importância
registrada tanto pelos próprios empresários como pelos profissio nais da
contabilidade que poderiam estar contribuindo para com o processo de
gestão e maximizando a taxa de sobrevivência dessas empresas.
18. Como o senhor sabe que o seu negócio é lucrativo
atualmente? Como estará o seu negócio nos próximos cinco anos?
Baseado em quê o senhor faz tal afirmação?
Através desta pergunta, constata-se a opinião dos microempresários
em relação aos seus negócios, no que diz respeito à lucratividade, previsão
futura dos negócios e no que se respalda para fazer esse prognóstico. O s
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dados referentes a esta questão estão descritos abaixo sem a utilização de
gráficos ou tabelas por se tratar de uma pergunta aberta e a qual retornou
uma grande variedade de informações.
Observa-se que a grande maioria das respostas é baseada na
intuição do empresário, que, tende a classificar a situação atual do
empreendimento como estável e com rendimento suficiente para pagar as
despesas de sua empresa e vida pessoal. Também neste sentido, com
respeito ao futuro do negócio nos próximos cinco anos, uma grande parcela
espera crescer e prosperar, também baseados em fatores como percepção
pessoal de mercado, crescimento e investimentos feitos nesse sentido.
Apesar disto, poucos responderam utilizar-se de dados contábeis para
fazer tais afirmativas, demonstrando que esta ferramenta é pouco empregada
na previsão futura e projeção de cenários.
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6 CONCLUSÃO
A conclusão do trabalho contempla as considerações finais trazidas
pela

pesquisa

e

estudo

realizados,

respondendo

aos

objetivos

pré -

determinados.
A pesquisa de campo procurou elucidar o objetivo principal, qual seja
o de saber se a informação contábil utilizada no processo de gestão das
micro e pequenas empresas contribui para o seu efetivo gerenciamento.
Apesar da similaridade com a pesquisa realizada por QUEI ROZ
(2005), este trabalho contribuiu para a expansão dos assuntos abordados
naquela dissertação, visto que foram propostos modelos de ferramentas
contruídas à luz da Ciência Contábil, sob o seu enfoque gerencial, adaptadas
por KASSAI (1997), de maneira a atender à gestão financeira das MPE‟s.
A relevância deste estudo é confirmada pelos dados econômicos que
destacam a pequena e micro empresa como fundamentais para o país,
representando uma quantidade considerável do tecido empresarial, a qual
gera uma grande quantidade de empregos e volume de negócios, seja no
ramo comercial, de serviços ou industrial.
As formas de administrar o próprio negócio são fundamentais para
definir uma gestão eficiente. Para isto, as informações contábeis gerenciais
poderiam ser importante instrumento na tomada de decisões, propiciando
maior longevidade às micro e pequenas empresas. Apesar disto, a pesquisa
revelou que a maioria dos empresários pouco utiliza as informações
contábeis com essa finalidade, mas sim do próprio “tino comer cial” ou
experiências anteriores, caracterizando uma gestão baseada em intuição. Isto
talvez se deva ao próprio fato da maioria receber apenas os relatórios mais
básicos da contabilidade, quando os recebem.
Apesar disto, observou-se o interesse dos gestores em melhor
conhecer a situação da empresa por meio de relatórios contábeis, inclusive
na formulação dos preços, que é realizada pela grande maioria baseado nos
valores de mercado (concorrência) ou informações internas como o valor de
custo dos produtos e serviços e o lucro objetivado, reduzindo ao extremo a
análise gerencial efetuada neste sentido.
A importância desta análise foi verificada à medida que uma boa
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porcentagem dos entrevistados disse sequer conhecer o custo e o lucro dos
serviços oferecidos (19%), demonstrando a necessidade de informações
claras e precisas a este respeito para melhorar sua competitividade e
consequentemente sua própria preservação no mercado.
Para responder aos objetivos do trabalho, e analisar as teorias
apresentadas, fez-se necessário a realização de um estudo empírico nas
MPE‟s da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Este estudo foi desenvolvido
através de uma pesquisa de campo onde 31 MPE‟s responderam à pesquisa.
Como resultado da pesquisa obteve-se os seguintes dados:
1) Das 31 MPE‟s examinadas na Barra da Tijuca, 100% delas
exploram o ramo da prestação de serviços, estando 29% atuando no mercado
de 01 (um) a 05 (cinco) anos, 23% de 5 a 10 anos e 42% a mais de 10 anos,
sendo que, aproximadamente, 50% das 2 últimas são respo nsáveis por
empregarem individualmente mais de 10 funcionários, desenvolvendo uma
função sócio-econômica muito importante e gerando empregos para a região.
De

acordo

com

Figueiredo

apud

Queiroz

(2005),

o

relacionamento dos micro e pequenos empresários com seus empregados,
em resumo, caracteriza-se, pelo seguinte:


mais da metade do número de empregados não possui registro.
Os empregadores adotam forma de remuneração alternativa;



as relações de trabalho são flexibilizadas em contratos verbais e
caminham para relações informais;



a rotatividade varia de acordo com os ramos de atividade, a
oferta de trabalho na área e a forma de remuneração adotada. O
“turn-over” é maior no comércio e nos serviços do que nas
empresas industriais;



a relação entre patrões e empregados é muito próxima e positiva,
isto faz com que muitos benefícios incomuns sejam oferecidos,
tais como: alimentação, vestuário, assistência médica e até
viagens no final de semana;



as contratações são feitas, principalmente, por indicações. As
fontes são os funcionários mais antigos;



fatores

destacados

como

importantes

na

contratação

dos
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funcionários são a proximidade do local de trabalho e a
experiência no ramo específico;


estas empresas quase não fazem restrições quanto à faixa etária
dos candidatos a emprego.

2) Com relação à formação educacional dos proprietários das micro e
pequenas empresas, 84% dos entrevistados responderam que tem o nível
superior

completo,

caracterizando

um

bom

nível

intelectual

desses

empreendedores. Estes dados corroboram com pesquisa realizada entre os
anos de 2000 e 2005, a qual mostra que houve uma evolução no nível de
escolaridade do empresário da MPE. Na primeira apuração, 70% dos
entrevistados tinham o segundo grau completo ou escolaridade superior.
Cinco anos depois, esse percentual subiu para 78%. (FUZO, 2008)
Isto coloca uma nova perspectiva na visão da MPE sobre o perfil do
empreendedor e as razões pelo fracasso da mesma, pois, conforme trabalho
apresentado por Machado Neto (2005), no qual afirma que:
Reflexo de um país que sempre negligenciou a educação, o Brasil
tem 13% de sua população analfabeta, apenas 18% de seus jovens
freqüentam uma universidade e a sua força de trabalho tem baixa
qualificação. Fazendo parte deste cenário está a grande maioria
dos micro e pequenos empresários brasileiros. A conseqüência é
a baixa
escolaridade
dos
empreendedores, acarretando
dificuldades na criação e condução eficiente das firmas de pequeno
porte.

No caso estudado, o acima exposto não pode ser considerado uma
verdade, uma vez que a pesquisa demonstrou o alto nível escolar dos micro e
pequenos empresários da amostra selecionada.
3) A pesquisa apresentou um percentual de 42% de MPE‟s que estão
no mercado a mais de 10 anos, todavia o menor percentual (29 %)
corresponde as que estão operando de 1 a 5 anos . Segundo pesquisa
realizada pelo SEBRAE (2003), de 10 empresas abertas, seis fecham suas
portas antes de cinco anos de vida, o que demonstra que os primeiros anos
de vida são cruciais para o microempresário. Segundo Blatt apud Queiroz
(2005), quanto mais novo o empreendimento maior os riscos de extinção:
dentre as microempresas, cerca de 35% fecham antes de completar o
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primeiro ano.
4) Quando investigados sobre a elaboração e desenvolvimento das
informações contábeis, 88,0% dos empresários entrevistados disseram
receber informações de um escritório de contabilidade contratado; 68% das
respostas foram de que a informação contábil recebida é importante e
necessária, sendo que 53% afirmaram que a mais significante é a fiscal
(necessária às cobranças do FISCO), enquanto que 35% justificam que é a
trabalhista (Ministério do Trabalho).
Segundo STROEHER ( 2005), dado o aspecto de legalidade e fiscal
das informações que os contadores provêem aos empresários, esses não as
têm aproveitado, na maioria das vezes, para a tomada de decisão. Apesar
disto, o empresário, na maioria dos casos, não detém os conhecimentos
contábeis necessários e, por vezes, não consegue sequer avaliar a sua
importância.

5) Com respeito à importância das informações na tomada de decisão
uma grande porcentagem diz utilizar-se do mercado para embasar suas
decisões seguido por 16% que diz optar pelas informações de caráter fiscal,
demonstrando a importância da carga tributária mesmo sob a optica do
pequeno e micro empresário. Ainda a este respeito, apenas 7% optaram
pelas informações gerenciais como importantes na gestão.
6)

31%

dos

pesquisados

tomam

decisões

que

refletirão

na

lucratividade dos serviços, baseando-se na experiência que foi adquirda
anteriormente; 26% dos microempresários entrevistados acreditam que o
progresso de seu negócio ocorre em função do seu “tino comercial”,
explicando que já nasceram dotados de habilidade para serem negociantes.
7) Na decisão do valor do preço

de venda dos serviços, 43% dos

microempresários do Bairro da Barra da Tijuca utilizam o valor de mercado,
analisando concorrentes e respectivos valores cobrados para estabelecer o
próprio. 38% se utilizam das informações do seu preço de compra mais as
suas despesas, buscando apoiar-se em informações internas para melhor
definir sua política de preços. Estas práticas contrariam a citação de
PERREIRA (1999 apud PORTON, 2007), qual seja “O administrador deve
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munir-se das informações contábeis, pois sem elas a empresa deixa de obter
alguns benefícios, como o conhecimento da lucratividade da empresa e da
situação financeira, a possibilidade de redução dos custos controláveis, o
suporte para a definição de uma política de preços compatíveis com as
condições da empresa e do mercado”.

8) Quando indagados sobre o melhor método para definir o preço dos
serviços, 34% optaram pelo “custo”, 24% disseram que o ideal seria pelo
valor praticado no mercado e 22% disseram que o correto seria pela margem
de lucro. Um dos motivos de tão curto tempo de vida das empresas é como
se formam os preços de venda de seus produtos ou serviços, indispensável a
sua sobrevivência. O preço cobrado deve ser sempre justo para o comprador,
adequado para a manutenção da empresa e para a remuneração do capital
investido. Não se deve vender um produto ou serviço se o preço não puder
cobrir os custos. Preço justo é aquele que cobre os custos do serviço ou
produto, proporciona lucro e paga os impostos (LEAO, 2008).

9) Quando questionados sobre o conhecimento a respeito do lucro e
do custo dos serviços prestados, um percentual de 65% disse ter esse
conhecimento, porém, um percentual significativo de 19% disse não o ter, o
que indica que realmente os empresários administram seus negócios em boa
parte das vezes por experiências anteriores ou pelo “tino comercial”,
conforme exposto anteriormente. Apesar disso, representativos 87% dos
empresários responderam ser relevantes os conhecimentos do custo dos
serviços.
As empresas devem se preocupar bastante com a questão dos
custos dos seus serviços ou dos seus produtos. O custo é a parcela
fundamental da formação do preço, composto pelos insumos
empregados na obtenção do serviço ou na fabricação do produto
(LEAO, 2008, p. 13).

Uma boa estratégia para formação de preço começa com os custos e
níveis

de

serviço,

adicionando

depois

elementos

de

imagem

(ou

posicionamento) e incluindo um fator de lucro. (BANGS Jr. 1999, p. 64) .
As decisões utilizando conhecimentos de custo são essenciais para a
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obtenção de um nível adequado de rentabilidade. À ausência de informação
de custo ameaça a estabilidade econômico/financeira e o desenvolvimento da
empresa. Mesmo nas empresas com informações de custos a nível de
produtos e atividades, a mesma ameaça existe na medida que não se sabe
analisar e tomar decisões com base nestes dados. (MARQUES, 2004)
Possíveis conseqüências da ausência de informações de custos:
- Desconhecimento do lucro por produto.
- Preços

fixados

sem

base,

de

acordo

com

a

concorrência ou com tabelamento.
- Desconhecimento

de

custos

das

atividades

da

empresa.
- Venda de produtos que não dão lucro suficiente.
- Esforço de venda não orientada para produto mais
lucratividade.
- Preços muito alto.
- Preços muito baixo.
- Dificuldades para identificar ou fixar ações para
rendimento de custo.
- Capital de giro mal aplicado: estoque de matériaprima, produtos em estoques, produtos acabados
pouco rentáveis.
- Uso da capacidade de venda produção de produtos
pouco rentáveis em detrimento de outros mais
lucrativos.
- Capital de giro aplicado a crédito para clientes de
produção pouco rentável.
- Perda de vendas.
- Diminuição de lucratividade.
- A empresa provavelmente opera com custos mais
altos que deveria.
- Menor lucro menor rentabilidade.
- Ameaças:
- Estabilidade econômico-financeiro da empresa.
- Crescimento da empresa (MARQUES, 2004, p. 58).
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Desta forma, a tomada de decisão quanto a produtos, preços e
redução

de

custos

são

fundamentais

em

qualquer

empreendimento,

dependendo da existência de um controle de custos que possibilite analisar o
desempenho destes em todos os setores da empresa.

10) Com respeito às informações que os empresários julgam
importantes ser desenvolvidas pela contabilidade, 23% responderam serem
os custos, em seguida, com 19%, vieram as informações contábeis
gerenciais, sendo que esta, segundo Deitos ( apud STROEHER, 2005) desde
que projetadas para atender a necessidade de informações gerenciais de
seus usuários, pode conferir a qualquer empresa, independentemente do
porte, uma maior segurança no processo de tomada de decisões. E uma
porcentagem de 13% responderam não utilizar dados contábeis na tomada de
decisão.

11) A pesquisa demonstrou que o motivo percebido pelos empresários
como fator de progresso dos negócios dividi-se entre sua experiência anterior
(30%), seu tino comercial(26%) e conhecimentos adquiridos (30%). Uma das
principais características da gestão de pequenas empresas na opinião do
professor Bortoli Neto (apud KASSAI, 1997, p. 8), é ser determinada de forma
preponderante pela personalidade e experiência profissional de seus
proprietários. Assim, explica o professor:
Na verdade, a PME (...) nasce, vive e desenvolve -se a partir do
talento, da sensibilidade e da vontade de realizar de centenas de
milhares de empreendedores. os quais são, ao mesmo tempo, seus
inspiradores, implantadores e principal força propulsora.

E um dos principais problemas enfrentados pelos empreendedores, na
missão de administrar sua empresa, diz respeito à compreensão dos
aspectos financeiros e contábeis do empreendimento. Procurando por
soluções buscam assistência dos gerentes dos estabelecimentos financeiros
e de contadores, mas nem sempre acham solução às suas dificuldades.
De acordo com os dados trazidos pela pesquisa e esclarecidos nos
itens de 1 a 9, assim como as características das MPE‟s relatadas no
referencial teórico, demonstrando sua importância vital para a economia do
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país como um todo e a utilização de conceitos a respeito da evolução
contábil, tomada de decisão, informação contábil e formação de preços,
obteve-se as seguintes conclusões com relação as hipóteses e objetivos do
trabalho.
No tocante a informação contábil ser utilizаda no processo decisório
das

micro

e

pequenas

empresas

e

contribuir

pаra

o

seu

efetivo

gerenciamento, a pesquisa elucidou que o tino comercial e a experiência são
os fatores mais utilizados nesse sentido, bem como os valores praticados
pelo mercado quando na formação de preços da própria empresa. Por outro
lado, os empresários demonstraram ter interesse por essas informações,
porém, ou não as recebem ou recebem somente as estrita mente necessárias
às atividades da empresa e por obrigações legais por parte da contabilidade.
A hipótese levantada de que os empresários não têm intimidade nem
interesse pela contabilidade, e que normalmente utilizam contadores na
realização desta tarefa realmente foi confirmada a partir do momento em que
a

grande

maioria

relatou

fazer

sua

contabilidade

externamente,

e

praticamente 1/3 dos entrevistados disse não achar que as informações
recebidas

da

contabilidade

econômico-financeiras.

são

Apesar

importantes

disto,

87%

na

tomada

entendem

ser

de

decisões

relevante

o

conhecimento dos custos de seus produtos e serviços, assim como que a
contabilidade deveria gerar relatórios a este respeito, bem como gerenciais,
demonstrando talvez a simples falta de costume do empresário em lidar com
tais informações contábeis, mas ter interesse em utilizá -las.
Quanto à hipótese de que as micro e pequena empresas desenvolvem
suas atividades em função dаs experiências dos seus empreendedores , a
mesma se confirmou pela análise da pesquisa, onde observou-se que 56%
dos entrevistados realmente trabalham dessa forma, apesar de 44% ter
respondido utilizar-se de relatórios financeiros para decisões que dependam
de conhecimento sobre a lucratividade. Além disto, observou -se que o
mercado ainda é o principal termômetro utilizado na formação dos preços e
que uma parcela significativa da população estudada desconhece o custo dos
serviços oferecidos, demonstrando falta de controle gerencial adequado para
manter-se competitiva no mercado e manter a lucratividade desejada.
Desta forma, os objetivos do trabalho foram respondidos uma vez que
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pode se identificar as informações utilizadas pelos micro e pequenos
empresários da Barra da Tijuca em seu processo de gestão nas questões
econômico-financeiras assim como a importância da contabilidade gerencial
para as mesmas.
Pode-se

concluir

que

as

informações

fornecidas

a

esses

empreendedores são as estritamente as necessárias e deixam de ter a
função gerencial. Por conseguinte, a contabilidade passa a ser um serviço
necessário somente para se cumprir as formalidades legais. Observou-se,
ainda, que o processo de gestão pouco ou nada se utiliza das informações
que poderiam ser geradas pela contabilidade no processo decisório,
utilizando-se, dessa forma, somente de controles internos e de sua própria
experiência nas decisões.
Propõe-se, assim, o aprofundamento do tema por meio de pesquisas
futuras, tais como:
- Pesquisa em outras regiões do país com o intuito de identificar a
relação das MPE‟s com seus respectivos escritórios de contabilidade e as
informações por ele passadas;
- Identificar os motivos que levam os empresários a não utilização de
relatórios gerenciais na tomada de decisão;
- Entender o motivo dos escritórios de contabilidade não fornecerem
relatórios gerenciais aos micro e pequenos empresários; e
- Confrontar os resultados desta pesquisa com aqueles obtidos por
QUEIROZ (2005).
Desta forma, espera-se que o presente trabalho tenha contribuído
com informações relevantes aos participantes da pesqu isa, instalados no
bairro da Barra da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro, trazendo um auto conhecimento, o qual coopere com o aprimoramento da gestão dos micro e
pequenos empresários, bem como haja o estreitamento da relação entre eles
e os escritórios de contabilidade, estimulando um planejamento e controle
mais eficientes e eficazes para a sobrevivência e longevidade da empresa.
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APÊNDICE

1. Em que local se localiza a empresa?
2. A empresa é de qual ramo de negócios?
( ) comércio ( )Indústria ( ) Prestação de Serviços
3. Há quanto tempo sua empresa atua no mercado?
( )1 a 5 anos ( ) de 5 a 10 anos ( ) mais de 10 anos
4. Quantos funcionários tem a sua empresa?
( )1 a 5 ( ) de 5 a 10 ( ) mais de 10
5. Qual a sua formação acadêmica?
1 grau. 2 grau. 3 grau.
6. De onde sua empresa recebe as informações contábeis?
( ) Produzidas no própria empresa
( ) Recebidas de escritório contratado
7. Na sua opinião, em termos de gerenciamento da empresa, qual a área
que a informação contábil tem mais utilidade?
( ) fiscal ( )trabalhista ( ) controle gerencial ( ) nenhuma área
8. Na sua opinião, as informações recebidas da Contabilidade são
importantes na hora de uma decisão que envolva questões econômico financeiras?
( ) Sim
( ) Não
9. Quais as informações que o senhor julga importantes para uma
tomada de decisão que envolva aspectos econômico-financeiros ?
10. Quais os relatórios que o senhor recebe da Contabilidade?
11.

Como

são

feitas

as

tomadas

de

decisão

que

precisam

de
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conhecimentos sobre a lucratividades dos seus produtos/serviços ?
( ) Na intuição ( ) Na experiência ( ) Utilizando-se relatórios financeiros
( ) Com base em relatórios Contábeis ( ) Tendo auxílio de algum profissional
( ) outros. Especificar________________________________
12. O senhor acredita que o progresso dos seus negócios deve-se-a:
( ) Experiência anteriores
( ) “Tino comercial”
( ) Conhecimentos desenvolvidos com estudos (cursos na área de marketing,
comércio...)
( ) Outros. Especificar______________________________________

13. Qual informação o senhor utiliza para definir o preço de venda dos
seus produtos ou serviços:
( ) A informação do seu preço de compra
( ) A informação do seu preço de compra mais as suas despesas
( ) O preço praticado pela concorrência
( ) O custo mais a lucratividade que pretende ter
( ) Outros. Especificar______________________
14. Na sua opinião, qual seria o melhor método para a definição do preço
de venda dos seus produtos/serviços?
15. O senhor sabe quanto lucra por unidade vendida e qual o custo dos
produtos e serviços que oferece aos seus clientes?
16. O senhor considera relevante conhecer o custo dos seus
produtos/serviços, mesmo considerando que os preços de venda desses
são definidos no mercado?
17. Na sua opinião, quais as informações de natureza econômico financeiras deveriam ser produzidas na Contabilidade para serem
utilizadas na tomada de decisão?
18. Como o senhor sabe que o seu negócio é lucrativo atualmente?
Como estará o seu negócio nos próximos cinco anos? Baseado em quê
o senhor faz tal afirmação?

