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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a empresa exerce papel de grande importância econômica e 

social, por ser fonte geradora de riquezas, produtos e serviços, bem como de postos 

de trabalho. Além disso, estimula o sistema de livre concorrência e compõe relações 

jurídicas.  

Essa importância não se restringe apenas às grandes empresas, mas também 

às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos pequenos empreendedores, 

por serem fundamentais ao desenvolvimento do país. A abertura de novos negócios 

é essencial para o desenvolvimento do país. Entretanto, apenas vontade e coragem 

não são suficientes para que o empreendimento tenha êxito, visto que para se obter 

sucesso é fundamental conhecer os aspectos e as fases que envolvem a abertura de 

um negócio, a legislação aplicada, as oportunidades de mercado, assim como 

competência, vontade, coragem e afinidade com a atividade.  

Instituída em 2006, a Lei Geral veio para regulamentar e proteger as 

microempresas e à empresa de pequeno porte para seguir a Constituição e promover 

distribuição de renda e geração de emprego. Ela uniformizou o conceito de micro e 

pequena empresa ao enquadrá-las com base em sua receita bruta anual. 

A microempresa será uma empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada 

ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Se a receita bruta 

anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 4.800.000,00, a sociedade 

será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes valores referem-se a 

receitas obtidas no mercado nacional. A empresa de pequeno porte não perderá o 

seu enquadramento se obter adicionais de receitas de exportação, até o limite de R$ 

4.800.000,00. 

A Lei Geral também criou o microempreendedor individual, que é pessoa que 

trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo 

Simples Nacional, com receita bruta anual de até R$ 81.000,00. O 

microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou titular 

de outra empresa. 

 A pesquisa feita nesse artigo pretende demonstrar a importância da 

contabilidade na gestão destas pequenas e microempresas, através da análise dos 

erros e dificuldades destas empresas que resultam em seu encerramento precoce, e 
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quais as medidas que podem ser adotadas para que elas se tornem mais competitivas, 

obtenham melhores resultados e cresçam de forma organizada e eficaz.  

Nos próximos capítulos será abordada a importância da contabilidade gerencial 

na tomada de decisões empresariais e, em especial, na gestão das micro e pequenas 

empresas. 

 

2. CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A contabilidade gerencial é, nas palavras de Atkinson e outros (2015, p.2), o 

processo que fornece aos membros de uma organização “informação relevante, 

financeiras e não financeiras, para tomada de decisões, alocação de recursos, 

monitoramento, avaliação e recompensa por desempenho”. 

Padoveze (2010) afirma que a contabilidade gerencial, embora utilize diversas 

técnicas de áreas distintas, é uma área autônoma que age de forma integrativa com 

os demais campos, visto que dá à informação contábil um enfoque voltado para o 

planejamento, controle e tomada de decisão, de forma conjunta e não segmentada, o 

que é essencial para o seu sucesso. 

As informações fornecidas pela contabilidade são fundamentais para embasar 

as deliberações empresariais que se orientam através de dados seguros e relatórios 

confiáveis, tornando a contabilidade gerencial de fundamental relevância no processo 

de execução e controle de todo o ciclo administrativo. 

Importante destacar que está contabilidade vai além daquela voltada 

unicamente para atender as necessidades fiscais das empresas. Ela não visa apenas 

emitir relatórios, balancetes e guias de pagamento. Segundo Lima e Souza (2013) a 

contabilidade gerencial é um instrumento de gestão que busca a eficácia da atividade 

econômica, auxiliando no processo decisório dos planejamentos futuros e estratégias 

presentes. 

Historicamente, a contabilidade gerencial surgiu no início do século XIX como 

um sistema de controle de custos, conforme breve histórico apresentado por 

Padoveze (2010), baseado no Relatório Revisado de Março de 1998, emitido pelo 

Comitê de Contabilidade Financeira e Gerencial da Federação Internacional de 

Contadores (International Federation of Accountants – IFAC). Atkinson e outros (2015) 

ressaltam que, naquela época, os gerentes das estradas de ferro foram os 

percussores no monitoramento deste sistema, visto que necessitavam de informações 
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rigorosas quanto ao custo do transporte de diversos tipos de cargas em rotas distintas, 

de forma a tornarem mais eficientes a decisão sobre os preços, criando, com isso, 

este sistema de controle. 

No início do século XX, com o crescimento das grandes indústrias automotoras, 

fez-se necessário um maior controle na alocação de recursos além de informações 

sobre o retorno dos investimentos aplicados, alterando o foco da contabilidade 

gerencial para o controle e planejamento estratégico. Neste período, houve uma 

preocupação com a redução de desperdícios, sendo que, a partir de 1995, segundo o 

Relatório Revisado de Março de 1998 da IFAC, a contabilidade gerencial passou a 

focar no uso integral dos recursos. 

Para o crescimento e desenvolvimento de uma organização empresarial, além 

da contabilidade gerencial, é necessário a implementação de estratégias. O ciclo 

PDCA (planejar, fazer, checar e agir) desenvolvido por W. Edwards Deming, citado 

por Atkinson (2015), é imprescindível para o processo de execução estratégico 

empresarial. Importante destacar que durante este processo a contabilidade gerencial 

fornece feedback sobre a funcionalidade ou não da estratégia, através da estimativa 

de custos, elaboração de orçamentos, mensuração e monitoramento dos custos das 

operações progressivas, cálculo de rentabilidade, dentre outros. 

As novas demandas do mercado exigem cada vez mais do empreendedor que 

ele esteja atento às mudanças e o contador é essencial neste contexto, 

disponibilizando informações úteis no planejamento e controle empresarial, baseados 

nos dados e números da empresa. Através da visão do contador e da interpretação 

retirada dos relatórios contábeis, é possível otimizar processos que se encontram em 

prática ou, ainda, abandoná-los, caso seja verificado que a estratégia adotada não 

surtiu os efeitos esperados. 

Iudícibus e Marion, citados por Lima e Souza (2013, p.124), define relatório 

contábil como “[…] expressão resumida e ordenada de dados colhidos pela 

contabilidade. Ele objetiva relatar às pessoas que utilizam os dados os principais fatos 

registrados por aquele setor em determinado período”, enfatizando a sua utilização 

como ferramenta de auxílio na gestão empresarial.  

Através da análise dos relatórios e das demonstrações contábeis é possível 

apurar os indicadores econômicos da empresa, de forma a avaliar a vida econômica 

e financeira empresarial; o seu fluxo de caixa (importante na verificação do 

investimento de recursos e capital de giro, por exemplo); controlar o estoque por 
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produtos; definir preço de venda; controlar as movimentações bancárias, dentre outras 

funcionalidades. 

Conforme demonstrado, a contabilidade gerencial é uma importante ferramenta 

no processo de planejamento, controle e tomada de decisões e deve sempre atender 

às necessidades dos gestores das empresas, além de estar sempre acompanhando 

as mudanças tecnológicas, legislativas e estruturais. 

Em que pese a informação contábil-gerencial embasar a tomada de decisões, 

deve-se ter em mente que a mesma tem que ser fundamentada conforme a realidade 

empresarial. Coronado (2012) aduz que a contabilidade gerencial planeja operações 

futuras através de dados históricos e estimados e que ela não é realizada com base 

nos princípios contábeis, mas sim de acordo com os objetivos e necessidades da 

administração.  

A breve síntese acima demonstra o quão importante é a contabilidade gerencial 

na gestão empresarial, visto que visa proporcionar aos seus usuários informações de 

qualidade, baseadas nas suas necessidades, que são imprescindíveis no processo 

de planejamento, controle e tomada de decisões de toda e qualquer empresa, 

independente da sua área de atuação ou do seu porte. Mais à frente iremos 

demonstrar a importância desta contabilidade na administração das micro e pequenas 

empresas. 

 

3. PEQUENAS E MICROEMPRESAS 

     

As micro e pequenas empresas – MPEs, foram instituídas através da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que estabeleceu normas gerais 

de favorecimento e tratamento diferenciado às mesmas, em todos os âmbitos 

federados. As MPEs se dividem em três grupos, sendo eles: 

 

 Microempreendedor individual: com faturamento de até R$ 81.000,00 anuais; 

 Microempresa: com faturamento de até R$ 360.000,00 anuais; 

 Empresa de pequeno porte: com faturamento de até 4,8 milhões de reais por 

ano. 

A Lei Geral supramencionada instituiu o Simples Nacional, regime tributário 

diferenciado que reduz a carga de impostos e simplifica os cálculos e recolhimento 
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dos tributos em uma única guia, e tornou menos burocrático o processo de abertura e 

acesso ao crédito, incentivando a criação de novas empresas.  

No Brasil, segundo dados de pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2013, as 

micro e pequenas empresas representavam 99% de todas as empresas brasileiras, 

com uma representação bruta de 70% dos empregos formais dos brasileiros, 40% da 

massa salarial e um quarto do PIB nacional. O único indicador econômico pouco 

significativo de empresas desse porte é o das exportações, onde representam 

somente 1% de vendas no exterior. 

Os dados adquiridos pelo SEBRAE (2013) mostram a importância das MPEs 

para a economia nacional, sendo ela comparável a espinha dorsal da economia 

brasileira. Dessa forma, é necessário que empresas desse porte consigam sobreviver 

ao mercado, e para isso é necessário ter estrutura e organização para atingir essa 

meta. 

Novamente de acordo com o SEBRAE (2013), em 2013 haviam 3,6 milhões de 

microempreendedores individuais (MEI); aproximadamente 4,2 milhões de 

microempresas (tipo de empresa mais comum ao longo do território nacional); e em 

torno de 560 mil empresas de pequeno porte (EPP).  

Segundo Lúcio (2015), mais da metade desse tipo de estabelecimento era 

representado pelo comércio, sendo ele em torno de 52%. Logo em seguida, temos 

serviços, com 33%, indústria, com 11%, e construção civil, com 4%. 

Koteski (2004) acrescenta que as MPEs estão em franca ascensão no mercado 

brasileiro, e enumerou alguns fatores que contribuíram para isso. Um dos motivos é 

que, com a globalização, as grandes empresas, sempre em busca de aumentar a sua 

eficiência, necessitam cada vez mais de terceirizar serviços meio, aqueles que 

auxiliam a principal atividade da empresa. Além disso, com os avanços tecnológicos, 

grande parte dos desempregos estruturais gerados pela tecnologia, geralmente em 

grandes empresas, são absorvidas pelas MPEs.  

Outro fator importante é a flexibilidade presente nas MPEs, uma característica 

de sua estrutura gerencial, que ajuda na resposta rápida frente uma crise econômica, 

o que pode ter sido o motivo pelo qual foi notada uma gradual redução na taxa de 

mortalidade e uma expressiva taxa de natalidade desses tipos de empresas, na 

década dos anos 2000 (KOTESKI, 2004). 

Além disso, o mercado competitivo atual exige empresas mais enxutas com um 

maior nível de produtividade, o que é mais fácil de obter com empresas de menor 
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porte. Outro fato interessante que ajuda a aumentar o número de empresas desse 

porte, apresentado por Koteski (2004), é que o Brasil, segundo a pesquisa da Global 

Entrepreneurship Monitr (GEM), foi classificado como o sexto país, dentre 31 dos mais 

empreendedores do mundo. 

Os dados obtidos foram anteriores à crise econômica que afetou o Brasil a partir 

de 2015. Antes da crise, os dados eram promissores, com as MPEs crescendo, o país 

sem recessão econômica. Porém, após 2015, mais de 1,8 milhões de empresas 

encerraram suas atividades no âmbito nacional, com uma taxa de mortalidade 300% 

superior do que no ano de 2014 (CHIARA, 2016). 

Outra marca importante a ser analisada é que, embora a taxa de mortalidade 

tenha aumentado significativamente, o número total de empresas no país aumentou, 

uma vez que funcionários demitidos de suas empresas começaram a abrir seu próprio 

negócio, ainda que, com o cenário de crise, as probabilidades estão contra a 

sobrevivência deles (CHIARA, 2016). No próximo capítulo será abordado com mais 

profundidade sobre o encerramento precoce das MPEs. 

 

4. ENCERRAMENTO PRECOCE DAS PEQUENAS E MICROEMPRESAS 

 

Ansiosos por abrir seu próprio negócio, os pequenos empreendedores acabam 

constituindo uma empresa sem um planejamento adequado, e assim, tento 

dificuldades do mundo empresarial. O resultado desse mal planejamento na maioria 

das vezes é o encerramento precoce desses pequenos empreendimentos. Alguns dos 

desafios enfrentados pelas pequenas e microempresas, podem ser a concorrência, a 

fidelização de clientes, equilíbrio financeiro, custos, instabilidade dos mercados, 

gestão do conhecimento, tributos, dentre outros. 

Segundo dados do SEBRAE em estudo realizado sobre a “Sobrevivência das 

Empresas no Brasil”, em outubro de 2016, de 2008 a 2012 houve uma redução na 

taxa de mortalidade das empresas com até dois anos de constituição (45,8% em 2008 

para 23,4% em 2012). Contudo, se observarmos somente as microempresas, essa 

taxa se eleva: apenas 55% das microempresas constituídas em 2012 conseguiram 

sobreviver mais de 2 anos. Já as empresas de pequeno porte o número é mais 

elevado, 98% no mesmo período conseguiu se manter por mais tempo no mercado. 

Dentre os resultados obtidos pelo SEBRAE (2016), verifica-se que o perfil das 

empresas influenciou na sua manutenção/fechamento. Dentre as empresas que 
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encerraram antes de completar 2 anos de funcionamento, várias destacaram que a 

constituição da empresa ocorreu em razão da necessidade e desemprego do sócio. 

Afirmaram, ainda, que o planejamento efetuado era deficiente (ou inexistente), não 

investiam em capacitação de mão-de-obra, não possuíam recursos suficientes, nem 

controle das receitas/despesas. 

Segundo Daniella Paula de Freitas (2015) em 2015 as micro e pequenas 

empresas (MPE) representavam 92,9% das empresas brasileiras ativas. Em Goiás, 

Estado cuja pesquisa foi realizada, o cenário não era diferente: as MPEs 

representavam 94,2% das empresas e geravam mais da metade dos empregos 

formais. Com a crise de 2015, essas empresas também sentiram seus efeitos: 

somente no primeiro semestre de 2015, 15.340 MPEs fecharam as portas, 11.956 

mais do que no ano anterior. 

De acordo com Freitas (2015), para que essas novas empresas sobrevivam ao 

ambiente de recessão atual, é necessário ter uma análise de cenário e planejamento 

mais sofisticado, com ferramentas de administração como análise SWOT e Planos de 

Ações. 

SWOT é a designação das palavras strengths (forças), weaknesses 

(fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). Esta ferramenta tem 

por objetivo avaliar os ambientes internos e externos da organização e elaborar 

estratégias, avaliando os aspectos positivos e negativos, de forma a identificar o que 

pode ser melhorado, o que deve ser observado e quais pontos devem ser mais 

trabalhados na empresa.  

Outras ferramentas administrativas são importantes, no âmbito do controle 

financeiro. Muitas vezes, o pequeno empreendedor se esquece de considerar 

algumas variáveis que podem sofrer imprevistos, causando uma necessidade 

financeira que, consequentemente, pode levar a empresa ao vermelho, ou até a sua 

falência (MARTINS apud MIRANDA et al. 2016). 

Dessa forma, pode-se inferir que grande parte da alta taxa de mortalidade de 

empresas de pequeno porte é causada pela falta de conhecimento de seus gestores 

de ferramentas administrativas e técnicas de gestão, tendo uma falta de planejamento, 

tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito estratégico (MIRANDA et al. 2016). 

O Brasil demonstrou preocupação em criar empresas menores e competitivas, 

apresentando altos índices de criação de MPEs. Por este motivo, o 

empreendedorismo intensificou-se no final da década de 1990, juntado à emergência 
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em diminuir as taxas de mortalidade de tais empreendimentos.  A abertura de novas 

empresas está relacionada com o crescimento econômico, mobilizando agentes entre 

cidades e regiões. Os novos empreendedores encorajam a disputa disseminando 

ideias, colaborando para o desenvolvimento regional e local. 

A Lei nº 12.792, de 28 de março de 2013, criada pela ex-presidente da 

República Dilma Roussef, instituiu a Secretária de Micro e Pequena Empresa, cuja 

finalidade é formular políticas incentivadoras à estas empresas, de modo a torná-las 

competitivas, evitando assim a sua mortalidade, conforme pode ser observado no 

artigo 1º, parágrafo 1º, da lei em questão: 

 

§1º A Secretaria da Micro e Pequena Empresa participará na formulação de 
políticas voltadas as microempreendedorismo e ao microcrédito, exercendo 
suas competências em articulação com os demais órgãos da administração 
pública federal, em especial com os Ministros do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, da Fazenda, da Ciência, Tecnologia e Inovação e do 
Trabalho e Emprego. 

 

Em que pese a existência de legislação favorável às MPEs, para a sua 

sobrevivência ao mercado competitivo atual, agravado pela recessão econômica 

brasileira, é necessário um auxílio aos gestores, tanto no âmbito estratégico, quanto 

no âmbito financeiro, de forma que a administração das empresas de pequeno porte 

diminuam a taxa de mortalidade crescente atual, e mantenha o país como um dos 

mais empreendedores do mundo, tendo em vista a tamanha importância de empresas 

desse porte na economia brasileira como um todo, desde sua representação no PIB 

até sua grande influência em geração de empregos. 

 

5. BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL ÀS 

PEQUENAS E MICROEMPRESAS 

 

As pequenas e microempresas, conforme já demonstrando, são de extrema 

importância na economia brasileira visto que abarcam grande percentual dos 

empregos formais, com forte influência no PIB nacional. Em que pese o alto grau de 

mortalidade precoce, atualmente percebe-se o seu contínuo crescimento, alavancado 

pelos incentivos fiscais e o alto grau de terceirização das grandes empresas.  
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Neste contexto, torna-se imperioso uma administração eficaz para a abertura, 

manutenção e crescimento rentável e saudável da empresa, sendo a contabilidade 

gerencial um dos pilares de auxílio do processo decisório empresarial. 

Com a evolução tecnológica atual, o profissional contábil deixou de ser apenas 

aquela profissão de apuração de débito e crédito e passou a ser uma profissão na 

qual a informação, o modelo de gestão e os conhecimentos adquiridos são capazes 

de transformar qualquer empresa de modo que possam alcançar os objetivos 

almejados em seu planejamento. Está é a característica da contabilidade gerencial.  

 Para Iudícibus (1998), o papel da contabilidade gerencial é de extrema 

importância, devido a sua atuação pertinente voltada para o fornecimento de 

informações que satisfaçam de forma eficiente no momento da decisão dos 

administradores:  

 

A Contabilidade Gerencial, num sentido mais profundo, está voltada única e 
exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir 
informações que se “encaixem” de maneira válida e efetiva no modelo 
decisório do administrador. (IUDÍCIBUS, 1998, p. 21). 

 

Em toda trajetória da pequena ou microempresa, seja qual for, a todo tempo a 

tomada de decisões é essencial. O profissional contábil é a melhor saída para que 

haja a junção entre as demonstrações contábeis, balanços e fluxos de caixas, com as 

análises extraídas destes, que serão repassados e discutidos posteriormente pelas 

partes interessadas da empresa. 

Em destaque da importância crucial do contador, pode-se enfatizar o seu papel 

nas micro e pequenas empresas, na qual a contabilidade não pode ser vista apenas 

como meio de apuração de dados, mas sim como um modelo de gestão na qual a 

visão deste profissional é capaz de fornecer opiniões e conhecimentos eficazes a 

respeito do tema. É importante destacar, também, que para se colocar um plano 

estratégico em ação, um modelo de gestão em que se busque a redução de custos e 

aumento de lucratividade, que é o foco principal de toda pequena e microempresa, a 

interação entre todos os setores da empresa é imprescindível para que se coloque o 

objetivo em prática. 

Com a atual padronização da contabilidade, a contabilidade societária passa a 

ser o modelo essencial para tomada de decisões, com elaborações mais estruturadas 

de balanços e de demonstrações, fazendo com que a informação seja mais fácil de 
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ser visualizada e repassada aos gestores e demais interessados nas pequenas e 

microempresas. 

A informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se 

tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos1, e essa informação para pequenas 

e microempresas é essencial, o que muitas das vezes não acontecem. Segundo 

pesquisa realizada pelo SEBRAE entre julho e agosto de 2016, muitas empresas 

entram em processo de falência devido a ineficiência no modelo de gestão, sendo os 

mais recorrentes a falta de planejamento e a supervisão dos processos, geralmente 

pela falta de auxílio e da inexistência de informações, fazendo com que organizações 

tenham dificuldades em prosseguir com o negócio.  

Sendo assim, Iudícibus e Marion (2002) afirmam que a área contábil é uma 

parceira que está aliada aos gestores das empresas, por sua capacidade no momento 

de mensurar valores, classificá-los e estruturá-los em forma de relatórios e feedbacks, 

para a construção de tomadas de decisões mais criteriosas. 

 

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-
os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios 
ou comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 
(IUDÍCIBUS E MARION, 2002, p.42.) 

 
 

Em pesquisa realizada com micro e pequenas empresas de Santa Catarina 

(SANTOS; DOROW; BEUREN; 2016), pretendeu-se verificar quais os procedimentos 

e instrumentos gerenciais eram utilizados por estas empresas na tomada de decisões. 

Das entrevistadas, 58,54% das empresas não utilizavam a contabilidade como forma 

de gestão por, na maioria dos casos, sequer saberem desta utilidade. A pesquisa 

apontou, ainda, que as pequenas e microempresas tomam decisões, na maior parte, 

por meio de experiências e opiniões pessoais de familiares, não possuindo gestores 

com maior qualificação na tomada de decisões.  

Das empresas que utilizam dos instrumentos da contabilidade gerencial, as 

mais utilizadas são os controles operacionais, como os controles de custos e 

                                                           
1 Segundo o CPC-00, “a informação contábil-financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como 
dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. [...] A 
informação contábil-financeira com valor preditivo é empregada pelos usuários ao fazerem suas 
próprias predições. A informação contábil-financeira tem valor confirmatório se retro-alimentar – servir 
de feedback – avaliações prévias (confirmá-las ou alterá-las)”. 
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despesas, fluxo de caixa e contas a receber, mas utilizam pouco das demonstrações 

contábeis no planejamento estratégico.  

Através da pesquisa, foi possível constatar que estas empresas ainda 

desconhecem a importância da contabilidade como meio de gestão de suas 

empresas, bem como a necessidade de aproximação desse ramo da contabilidade 

com as práticas gerenciais. 

O objetivo da contabilidade como meio de gestão deve ser compreendido como 

um meio de instrução para administrar pequenas e microempresas. A atuação do 

contador não se satisfaz meramente com a apuração de impostos e entrega de 

obrigações acessórias. O profissional contábil deve contribuir com todo o 

conhecimento agregado durante sua formação acadêmica para preservar e otimizar a 

gestão de negócio e do patrimônio das micro e pequenas empresas.  

 

5.1. Importância da auditoria para Pequenas e Microempresas 

 

A ocorrência anual da auditoria interna em pequenas e microempresas é de 

extrema importância, pois é através da mesma que pode se identificar mecanismos 

de se obter um futuro mais longo e próspero para essa organização. A principal função 

da auditoria, segundo Barbosa, Góes e Brito (2014), é assessorar os empresários 

conferindo seus resultados e realizar trabalhos para fornecimento de um relatório 

contábil mais estruturado, de forma a evitar erros e fraudes. Essa auditoria é 

fundamental para a empresa e proporciona aos administradores mais confiabilidade 

sobre os resultados que foram obtidos naquele exercício.  

A pequena ou microempresa necessita de uma sequência de verificação sobre 

a geração de recursos e os valores que foram aplicados, por exemplo. Sendo assim, 

a auditoria interna tem por fundamento realizar um estudo bem elaborado e uma 

avaliação criteriosa das operações realizadas, financeiras, etc, para que assim 

identifiquem ferramentas que auxiliem no processo de evolução das tarefas que são 

exercidas, pois esses são pontos relevantes para a identificação de procedimentos 

internos que comprometam no desempenho da empresa. 
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5.2. Controladoria como forma de gestão para Pequenas e 

Microempresas 

 

A controladoria é a forma de evolução natural da contabilidade que possui 

mecanismos, graças à evolução tecnológica atual, que permite a troca de informação 

de forma mais precisa e tempestiva. Ela vai além das informações contábeis que são 

produzidas, pois busca analisar, gerar projeções e realizar um planejamento 

estratégico que busque aumentar a competitividade no mercado, que vem crescendo 

cada dia mais, e por fim um meio de apoio para desenvolvimento.  

De acordo com Fernandes (2007), a forma de controladoria tem que se adaptar 

as tarefas e aos acontecimentos que são recorrentes as empresas, para que essa 

ideia de gestão seja mais favorável e contribua para o segmento, pois com isso obtém 

mais facilidade em identificar os modelos de estratégias e de projeções para 

constantes melhorias que podem ser realizadas na organização. 

 

A controladoria pode ser aplicada e implementada em empresas de pequeno 
porte, porém adequando-se às peculiaridades e processos de 
funcionamento, com o objetivo de tornar mais fácil a identificação dos 
preceitos e ferramentas aplicáveis ao segmento empresarial sobre o estudo 
(FERNANDES, 2007). 

 
 

Para se obter um plano de gestão, os administradores de uma empresa devem 

prever com cautela suas decisões, sendo a controladoria a melhor saída para esse 

auxílio, visto que possui o controle de todos processos organizacionais e a interação 

entre os setores permite a otimização da eficiência e da eficácia empresarial. Essa 

forma de gestão tem como fator a diminuição dos conflitos gerados dentro da 

organização, já que possui grande parte das informações e conhecimento de todas as 

movimentações, o que lhe permite identificar cada situação gerada e quais resultados 

que poderão surgir, alinhando os interesses dos níveis estratégicos. 

Para se obter sucesso em uma pequena e microempresa, sua administração 

deve ocorrer sempre com informação atualizada, agregando sempre com 

conhecimento e técnicas bem sólidas, que pode-se destacar a controladoria gerencial, 

onde o planejamento é priorizado, a execução é precisa e o controle da empresa é a 

comparação com os resultados anteriores, para se identificar se o modelo de gestão 

está sendo ou não eficiente. 
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6. ESTUDO DE CASO: Aplicação da Contabilidade Gerencial nas 

Microempresas da Bahia. 

 

Um estudo realizado por Martins e Linhares (2013) na cidade de Barreiras, 

Bahia, com 25 empresas, pretendeu-se verificar a aplicação da contabilidade 

gerencial nas microempresas prestadoras de serviço daquela cidade. 

A pesquisa demonstrou que das empresas entrevistas, 64% fazem uso das 

informações contábeis na sua gestão, sendo que, destas, 72% utilizam do balanço 

patrimonial, 64% das demonstrações do resultado do exercício, 8% das 

demonstrações de lucro ou prejuízo. Contudo, nenhuma delas faz uso das 

demonstrações das origens e aplicações dos recursos. 

A maior parte das empresas utiliza estes relatórios para realização de 

investimentos, metade para a contratação de mão-de-obra e, uma parte menor, para 

a formação do preço de venda de seus produtos e/ou serviços. 

Quando questionados sobre o conhecimento da contabilidade gerencial, 40% 

disseram ter conhecimento sobre este ramo contábil, mas a grande maioria, 60%, 

desconhece esta área. Dos que afirmam conhece-la, 20% a utilizam na gestão 

estratégica de custos, 16% para o planejamento financeiro e 8% no planejamento 

estratégico. Dos que declararam não conhecer esta área, 32% afirmou que a 

contabilidade gerencial é desnecessária e 12% alegou ter dificuldade na interpretação 

dos relatórios contábeis. 

A importância da contabilidade gerencial ainda é muito desconhecida no 

universo pesquisado, 52% das empresas a consideram sem importância, ou seja, 

mais da metade das empresas desconhecem as funcionalidades e benefícios trazidos 

pela incorporação da contabilidade gerencial às suas práticas administrativas. 

A pesquisa realizada demonstrou aos autores que somente um terço das 

empresas que conhecem a contabilidade gerencial a utiliza como ferramenta de 

gestão, demonstrando que ainda existe um grande desconhecimento das pessoas em 

relação às funcionalidades desta gestão contábil e que ainda é necessário um trabalho 

mais aprofundado dos contadores para demonstrar os benefícios dessa integração na 

gestão empresarial, de forma a atender as necessidades particularizadas de cada 

empresa e otimizar o seu processo decisório. 
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7. DISCUSSÃO INTERGRUPAL 

 

Um bom planejamento estratégico é de fundamental importância para o 

desenvolvimento e crescimento de uma empresa, desde a sua constituição. Conhecer 

as necessidades do mercado de trabalho, bem como os métodos mais eficientes e 

eficazes para a obtenção de resultados positivos, é essencial para o sucesso 

empresarial. 

Com a criação da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

houve um incentivo para a criação destas empresas que são de fundamental 

importância na economia brasileira e na criação de novos empregos. Outros fatores 

que impulsionaram a abertura de novas micro e pequenas empresas, foi o aumento 

da terceirização trabalhista pelas grandes empresas e o grande índice de desemprego 

que levou diversos ex-empregados a utilizarem do fundo de garantia para constituírem 

um negócio próprio. 

As pesquisas, estudos e coletas de dados realizados para a confecção deste 

trabalho nos mostrou que embora existam diversos incentivos para a abertura e 

continuidade destas empresas, o número de negócios encerrados nos primeiros anos 

da sua constituição é preocupante. Em vários casos o encerramento se deu em virtude 

da falta de planejamento dos seus sócios, que não conseguiram conduzir 

adequadamente. 

Neste contexto, foi possível perceber que a presença de pessoas qualificadas 

na gestão aliado a uma contabilidade gerencial capaz de fornecer informações úteis 

aos seus usuários, com dados e relatórios que, além de números, traduzem a 

verdadeira realidade empresarial, demonstrando o que pode ser melhorado e o que 

está dando resultados, é essencial para o bom funcionamento e crescimento destas 

sociedades. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho pretendeu demonstrar a importância da contabilidade 

gerencial na tomada de decisões das pequenas e microempresas. Toda sociedade 

tem por objetivo otimizar seus resultados, maximizarem seus lucros e reduzirem seus 

custos. Contudo, a falta de uma prática gerencial adequada a sua atividade aliada a 
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ausência de um planejamento eficaz, acabam por aniquilar a perspectiva de 

crescimento e até de continuidade do negócio. 

Os benefícios fiscais e tratamentos diferenciados e favorecidos concedidos às 

pequenas e microempresas são determinantes para a escolha do tipo empresarial 

que, por ser menos burocrático e mais simplificado, induzem os sócios, erroneamente, 

a acreditarem que eles se bastam na condução empresarial. 

Conforme restou demonstrado, a contabilidade vai além da simples verificação 

fiscal e contábil. Além de auxiliar no dia-a-dia da empresa, ela pode ser utilizada como 

instrumento de gestão, fornecendo informações, relatórios e demonstrativos 

essenciais para o planejamento, controle e tomada de decisões, auxiliando na 

condução das pequenas e microempresas. 

O estudo em análise não pretendeu esgotar o tema, mas tão somente ponderar 

os benefícios da aplicação da contabilidade gerencial na administração das pequenas 

e microempresas, sem se esquecer de que um bom contador gerencial deverá 

analisar cada empresa de forma individualizada, considerando as particularidades, 

necessidades e objetivos de seus sócios, de forma a fornecer as informações úteis a 

realidade daquela empresa específica. 
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