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RESUMO

Atualmente, as micro e pequenas empresas enfrentam grandes desafios 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 intuito 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.
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