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RESUMO

A contabilidade, importante instrumento de geração de informações econômicofinanceiras, configura-se como indispensável no processo de tomada de decisões,
principalmente no que se refere à gestão financeira das empresas. No entanto, com
o advento da Lei Complementar nº. 123/2006, micro e pequenas empresas estão
dispensadas de registrar e gerar uma série de informações contábeis e muitas
negligenciam a relevância dessas informações como instrumento que poderia
subsidiar, com efetividade, os processos de tomada de decisões. Neste contexto, o
objetivo deste trabalho foi identificar o nível de utilização das informações contábeis
como instrumento de controle interno e auxílio ao processo de gestão de micro e
pequenas empresas na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Realizou-se uma pesquisa
quantitativa e qualitativa pautada na aplicação e análise de questionários
respondidos pessoalmente pelos gestores financeiros de 90micro e pequenas
empresas da referida cidade. Os resultados obtidos revelam que apenas uma (1,1%)
delas possui contabilidade própria e que os gestores de todas as empresas incluídas
nesta pesquisa praticamente não fazem uso de qualquer informação contábil na
condução dos negócios, à exceção daquelas estritamente necessárias por
imposição fiscal. Observou-se também que, ao contrário do prescrito na literatura,em
37,9% das empresas entrevistadas os gestores ainda confundem os recursos
financeiros das empresas com

os próprios,

o

que

revela

ausência

de

profissionalismo no trato desses recursos.

Palavras-chave: gestão financeira, sistema de contabilidade, informações contábeis.

ABSTRACT

Accounting, as an instrument that provides relevant economical and financial
information, is indispensable to the decision making process, especially for the
companies’ financial management. However, Supplementary Law No. 123/2006 has
exempted the Brazilian micro and small companies from the obligation of recording
and producing a number of pieces of accounting information, and many of them have
neglected the relevance of accounting as an instrument that could effectively inform
their decision making. Against this background, this study aims at identifying the
actual level of use of accounting information as a tool of internal control and support
to the management in micro and small companies in the Municipality of Oliveira,
Minas Gerais, Brazil. This is qualitative and quantitative research building on the
analysis of questionnaires personally answered by the financial managers of 90
micro and small companies in the municipality. The results show that only one (1.1%)
of them develops its own accounting, and the managers of all of them does not use
any accounting information to carry out their businesses, except for those strictly
regulated. In contrast with the literature, managers in 37.9% of the companies does
not discern their companies’ financial resources from their own private resources.
This shows a substantial level of amateurship of these managers in making use of
these resources.

Keywords: financial management, accounting system, accounting information.
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1 INTRODUÇÃO

1.1Tema
É notória a importância das micro e pequenas empresas no cenário econômico
nacional. Em 2010, elas foram responsáveis por aproximadamente 13,1 milhões de
empregos formais urbanos no país, conforme aponta o Anuário do Trabalho na
Micro e Pequena Empresa 2010, organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2011a, 2011b). A participação dessas
empresas é maciça no conjunto dos estabelecimentos formais brasileiro:
correspondendo a 99,25% do total em 2010, suplanta a barreira dos 5,82 milhões de
empresas formais estabelecidas, de acordo com os dados da Relação Anual de
Informações Sociais de 2010 (MTE, 2011).

A despeito dessa participação expressiva, as estatísticas indicam que a taxa de
sobrevivência dessas empresas é bastante insatisfatória, mesmo com o registro de
algumas melhoras nos últimos anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Qualidade e Produtividade (IBQP, 2010), 22% delas fecham suas portas antes de
completar um ano. Uma das causas apontadas para esse fracasso é a utilização
nula ou incipiente dos dados contábeis como ferramenta de auxílio à gestão nessas
empresas. Em outras palavras, a maioria das micro e pequenas empresas
negligencia o papel da contabilidade como um importante instrumento de geração de
informações econômico-financeiras e, consequentemente, embasamento dos
processos de tomadas de decisão.

O uso adequado de informações mínimas sobre a situação econômico-financeira de
uma entidade é capaz de propiciar uma visão antecipada de grande parte dos
problemas que podem vir a comprometer seu futuro. A não utilização dos recursos
contábeis no processo de tomada de decisão dificulta a sobrevivência da empresa,
ferindo o postulado da continuidade e o objetivo principal, senão único, de a
empresa gerar resultados positivos para promover a satisfação financeira de seus
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proprietários. O referido postulado está entre aqueles que conferem caráter científico
à contabilidade, conforme apontam Iudícibus, Martins e Gelbcke (1996, p.70):
Para a Contabilidade, a entidade é um organismo vivo que irá viver (operar)
por um longo período de tempo (indeterminado) até que surjam fortes
evidências em contrário...

O objetivo principal do administrador deve ser o de maximizar a riqueza da entidade
por meio da busca da valorização dos ativos e do retorno de seus investimentos,
garantindo a satisfação dos proprietários. É na contabilidade que se encontramos
mecanismos competentes para aferição dessa satisfação e do grau de maximização
da evolução patrimonial. Bulgacov (1999, p. 220) afirma que são objetivos da
administração financeira nas pequenas e nas médias empresas:
a) Maximizar o valor de mercado do capital próprio. Este objetivo é tido
como normativo das empresas na atualidade e implica dizer que a
administração financeira é mais útil para os proprietários da empresa
quando ajuda a identificar bens e serviços que criam valor para a
empresa porque são desejados e valorizados no mercado.
b) Maximizar a remuneração do capital próprio. Um objetivo pouco
expresso pelos empresários, particularmente os de pequena e média
empresa, é aquele de assegurar uma boa remuneração do capital
próprio, distribuída preferencialmente sob forma de pró-labore mensal.

A contabilidade também é fundamental para apontar, tempestivamente, evidências
ou sinais de que algo não está acontecendo de forma satisfatória e sugerir ações
gerenciais que impeçam que esses sinais de anormalidade minem o patrimônio da
empresa e os bens particulares dos sócios. Casos desafortunados como esses são
frequentes e o mundo globalizado, caracterizado entre outros aspectos pelo
acirramento da concorrência, obriga as empresas a adotar uma boa gestão de
preços e custos, bem como ações rápidas e contínuas para que possam produzir
riqueza e gerar valores ininterruptamente.

Ficou para trás aquele tempo em que, quando se indagava ao velho comerciante da
esquina sobre o seu lucro, ele sorria e mostrava as prateleiras abarrotadas de
produtos. Outrossim, já foi o tempo em que se via uma casa de comércio, outrora
próspera, apresentando contínuos sinais de decadência e seu proprietário, herdeiro
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em terceira geração, insistindo na manutenção do mesmo negócio em honra e
memória de seus antepassados.

É nesse contexto que entra em destaque a contabilidade gerencial. Para Iudícibus
(2006, p. 19),
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[...]. 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.

Tendo em vista, portanto, a relevância da contabilidade e a fragilidade de muitos
micro e pequenos negócios, esta dissertação buscou identificar qual o nível de
utilização das informações contábeis como auxílio ao processo de gestão desses
empreendimentos? Parte-se do pressuposto de que o alto índice de mortalidade
observado nessas empresas é atribuído, em parte, ao não uso dessas informações.

A presente abordagem se insere no escopo da contabilidade gerencial, que consiste
na utilização de relatórios, dados estatísticos e controles, processados a partir da
contabilidade comercial, com o objetivo de auxílio à gestão de uma entidade. Como
Gitman (2010, p.25) ensina, “a contabilidade gerencial é transformação dos dados
contábeis em informações úteis ao processo de decisão”.

1.2 Problema de Pesquisa
Apesar de a contabilidade ser uma ferramenta de controle e, por conseguinte, de
tomada de decisões, muitos administradores e empresários conduzem as empresas
sem contar com o auxílio desse instrumento gerencial. Essa é a realidade
principalmente das micro e pequenas empresas, em parte por falta de formação e de
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conhecimento de seus administradores, em parte por falta de estrutura
organizacional nessas empresas.

Parte do brasileiro é considerado um povo empreendedor, conforme revela uma
pesquisa internacional desenvolvida pelo IBQP (2010). A mesma pesquisa conclui
que esse espírito empreendedor se revela muito mais pela falta de uma
oportunidade de emprego com salários e condições dignas do que exatamente por
vocação. Pela falta de um bom emprego que satisfaça suas necessidades mínimas
de remuneração e dignidade, muitos brasileiros optam pela abertura do próprio
negócio.

Contudo, observam-se altas taxas de mortalidade entre as micro e pequenas
empresas no Brasil. De acordo com o IBQP(2010), embora venham sendo
observadas algumas melhoras, das 490 mil novas empresas abertas anualmente,
50% sequer chegam a celebrar o terceiro ano.

Ao abordar a questão da gestão das pequenas empresas, Bulgacov (1999, p. 219)
pondera:
A forma de gerenciar os negócios e as finanças nas pequenas e médias
empresas tem mudado significativamente nos últimos anos devido ao
aumento na competição.
Essas mudanças foram mais marcantes ainda no Brasil devido a seu
estágio de desenvolvimento, marcado por altas taxas de inflação nas
décadas de [19] 70 e [19] 80 e parte da de [19] 90. Além disso, o país se
caracterizava por grandes intervenções governamentais, baixo grau de
abertura de mercado, pesada carga tributária, altos custos dos transportes,
portos ultrapassados, carência de serviços de telecomunicações e um
sistema de financiamento caracterizado pelas maiores taxas de juros do
mundo. Neste contexto, surgiu a maior parte das atuais pequenas e médias
empresas existentes no país. As empresas precisam cada vez mais
conquistar e manter clientes, garantir qualidade e assegurar fluxo de caixa
positivo e crescente. Essas três funções, fáceis de serem discorridas,
tornam-se missão extremamente difícil no dia a dia das pequenas e médias
empresas devido à falta de visão, criatividade, capital, talentos humanos,
dedicação, garra e inúmeros outros fatores que diferenciam os empresários
vencedores dos perdedores.

No referido contexto, a contabilidade também se coloca como fator diferencial. Na
condição de instrumento de análise, gerência e tomada de decisão, a contabilidade
informa aos administradores a situação econômico-financeira da empresa. Os
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subsídios dessa área são imprescindíveis para que o administrador atue com
competência na execução da atividade operacional.

A contabilidade desenvolveu-se à medida que o homem teve necessidade de novas
técnicas para a administração de seu patrimônio. Conforme Sá (2010), “nas
civilizações da Antiguidade em que surgiram os primeiros movimentos comerciais,
foram utilizados sistemas contábeis e de auditoria no âmbito da administração
pública”. Hoje, a contabilidade é um instrumento vital para o conhecimento do
desenvolvimento e do resultado econômico-financeiro das organizações, sejam elas
orientadas para o lucro ou voltadas para fins sociais. Como explica Tasso (2005, p.
1-2): “se existe um lugar onde estão centralizados todos os atos de gestão ele
encontra-se na contabilidade”.

O empresário, ao criar uma organização econômica especializada, deve dispor de
uma

capacidade

de

mensurar

e

atenuar

riscos

que

ameaçam

o

bom

desenvolvimento de suas atividades. Para tal, o trabalho dos contadores é de
fundamental importância. Não obstante, sofre séria desvalorização, principalmente
no âmbito das micro e pequenas empresas, que, com objetivo de minimizar custos,
deixam de investir na contabilidade gerencial, cumprindo estritamente as obrigações
fiscais e legais e, assim, negligenciando instrumentos auxiliares à tomada de
decisões. Muitos se esquecem de que, por meio de inúmeros relatórios e
demonstrativos da situação patrimonial fornecidos pelo setor contábil, as áreas
gestoras podem tomar suas decisões levando em conta fatos cujos acertos estão
comprovados em seu passado ou cujos erros implicam necessidade de mudança
nos rumos de suas ações.

Nesse cenário, em que a contabilidade é, ao mesmo tempo, comprovadamente
fundamental para a gestão e negligenciada pelos gestores, enfocando a realidade
de um único município – Oliveira, Minas Gerais –, esta dissertação se debruça sobre
um problema de pesquisa que pode ser configurado na seguinte pergunta:

Qual é o grau de utilização das informações contábeis como instrumento de
auxílio à gestão do negócio das micro e pequenas empresas da cidade de
Oliveira, localizada em Minas Gerais?
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Para responder a essa pergunta, realizou-se uma pesquisa de campo entre abril e
julho de 2012, com utilização de questionários de abordagem quantitativa e, em
alguns casos, qualitativa. Os objetivos buscados com esta pesquisa são
discriminados na seção a seguir.

1.3 Objetivos
O objetivo geral desta dissertação foi identificar o nível de utilização das informações
contábeis no processo de gestão de micro e pequenas empresas (MPEs) na cidade
de Oliveira-MG. Para tal, foram delineados os seguintes objetivos específicos:

a) Identificar as principais decisões que requerem informações contábeis;
b) Identificar as informações atualmente disponíveis para os gestores dessas
empresas;
c) Descrever as informações contábeis atualmente em uso pelas empresas
em questão;
d) Identificar as limitações e problemas relacionados com as informações
contábeis disponíveis para os gestores das micro e pequenas empresas;
e) Listar as dificuldades dos gestores das MPEs em usar as informações
contábeis; e
f) Colher opinião dos gestores em relação à suficiência dos controles e
informações contábeis atualmente disponíveis.

1.4 Justificativa
A Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o SIMPLES
Nacional, uma forma simplificada e unificada de pagamento do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) e dos impostos federais, estaduais e municipais.
Contudo, a referida lei, na sua busca por facilitar e promover a simplificação
burocrática e do cumprimento de normas, dispensou as empresas nela enquadradas
de uma série de obrigações referentes ao registro e geração de informações
contábeis:
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Art. 27. 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.

Esse aspecto, aliado a uma intensa competição entre os escritórios prestadores de
serviços contábeis, acaba por manter os honorários em valores às vezes abaixo do
satisfatório (conforme mostram a interação profissional e convivência social do autor
deste trabalho com diversos contadores). Faz ainda com que a utilização dos
serviços contábeis pelas micro e pequenas empresas fiquem limitados ao
cumprimento de obrigações fiscais e ao preenchimento de guias para pagamento de
impostos e contribuições. Com isso, deixa-se de lado a elaboração de informações
gerenciais que poderiam ser utilizadas pelo empresariado na condução das
atividades econômicas. Grande parte das informações gerenciais pode ser obtida a
partir dos dados contábeis, pois a permissibilidade de adoção de contabilidade
simplificada pela Lei Complementar nº 123/2006, não dispensa a adoção do regime
de competência para escrituração das receitas, despesas e custos e da elaboração
e transcrição no livro Diário, ao final de cada exercício social, do Balanço Patrimonial
e da Demonstração do Resultado, assinados pelo profissional de contabilidade e
pelo empresário.

A negligência das informações contábeis pelos empresários, além de contribuir para
o não crescimento da empresa, frequentemente é apontado na literatura e em
trabalhos estatísticos como uma das principais causas do alto índice de mortalidade
das micro e pequenas empresas, alimentando a estatística de que 22% delas
fecham suas portas antes de completar um ano. Resnik (1990 apud CABIDO, 1996,
p. 136) registra: “uma das principais causas dos desastres com pequenas empresas
é não manter os controles contábeis apropriados e não usá-los para administrar a
empresa”.

A elaboração e o ato de tornar públicas as informações contábeis são atividades
exclusivas de profissionais devidamente habilitados pelos Conselhos Regionais de
Contabilidade (CRC). Todavia, nada impede que o responsável pela micro ou
pequena empresa produza dados internos que possam, continuamente, fornecer
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informações importantes e estratégicas para a sobrevivência da empresa e
maximização dos resultados. Por exemplo, a contínua monitoração de um índice de
liquidez, mesmo sem o suporte de informações contábeis oficiais, consiste em uma
poderosa ferramenta de auxílio à gestão e ao processo de tomada de decisão,
capaz de antever e indicar tempestivamente necessidades de alteração de rumo no
processo de gerenciamento.

Portanto, as informações contábeis abordadas neste trabalho vão além daquelas
extraídas dos informativos oficiais. Mais precisamente, desdobrando a pergunta
apresentada no final da Seção 1.2, busca-se responder às seguintes indagações:

a) Os responsáveis pelas micro e pequenas empresas utilizam-se de

informações contábeis, obrigatórias ou não, no processo de tomada de
decisões e condução do negócio?
b) Qual é o nível de conhecimento que os gestores têm a respeito das

informações gerenciais que podem ser geradas a partir da contabilidade?
c) Os gestores dessas empresas estão dispostos a acolher sugestões e

inovações para melhoria dos processos?

Além do espaço estratégico que as micro e pequenas empresas ocupam no cenário
econômico nacional e o seu alto índice de mortalidade, o tema também se justifica
pelo interesse profissional do autor em conhecer o grau de informações e controles
internos que os gestores dispõem para a condução do seu negócio.

1.5 Delimitação do Estudo
Oliveira, cidade onde reside e atua profissionalmente o autor deste trabalho,
acompanha o cenário nacional de desenvolvimento econômico, apresentando um
número crescente de micro e pequenas empresas. Considerando que o objeto deste
estudo são essas micro e pequenas empresas (MPEs) instaladas na referida cidade,
faz-se necessário definir, primeiramente, quais são os critérios de classificação do
porte das empresas em tela.
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Existem diversos critérios que podem ser utilizados para definição do porte de uma
empresa: quantitativos, qualitativos ou a combinação de ambos. Os critérios que
classificam o tamanho de uma empresa constituem um importante fator de apoio às
micro e pequenas empresas, permitindo que estabelecimentos, dentro dos limites
instituídos, possam usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações.

Atualmente, esses critérios são adotados em diversos programas de crédito do
Governo Federal em apoio às MPEs. Contudo, o regime simplificado de tributação
(SIMPLES), que é uma lei de cunho estritamente tributário, adota um critério
diferente para enquadramento das micro e pequenas empresas. Os limites,
conforme disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, são:

a) Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00; e
b) Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00.

Cada estado brasileiro, em consonância com a própria situação econômica e fiscal,
tem ainda uma variedade de conceitos e critérios para classificar as micro e
pequenas empresas. Os municípios carecem de leis nesse sentido, sendo poucos
aqueles que contemplam o segmento da MPE com legislação própria. A criação de
leis municipais é um incentivo ao surgimento de novas empresas, desde que traga
benefícios fiscais, operacionais, financeiros e até menor burocracia às empresas.

Além do critério adotado no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, tem-se o do
SEBRAE, que adota como parâmetro o número de funcionários nas empresas,
principalmente nos estudos e levantamentos sobre a presença das MPEs na
economia brasileira. Os referenciais utilizados são os seguintes:


Microempresa:
a) Na indústria e construção: até 19 funcionários;
b) No comércio e serviços: até 9 funcionários.



Pequena empresa:
a) Na indústria e construção: de 20 a 99 funcionários;
b) No comércio e serviços: de 10 a 49 funcionários.
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para
diferentes modalidades de apoio financeiro, tem a seguinte classificação, em relação
à receita operacional bruta anual: microempresa – menor ou igual a R$2,4 milhões e
pequena empresa – maior que R$2,4 milhões e menor ou igual a R$16 milhões.
Limites fixados pela Circular nº 11/2010, de 05 de março de 2010.

Nos levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os
dados sobre micro e pequenas empresas são os mesmos supracitados para o
SEBRAE, isto é, o quantitativo de funcionários, conforme estudo “As micro e
pequenas empresas comerciais e de serviços no Brasil 2001”, elaborado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Nos levantamentos dos censos
e pesquisas socioeconômicas anuais e mensais, o IBGE classifica as empresas
segundo as faixas de pessoal ocupado total. O conceito de “pessoas ocupadas” em
uma empresa abrange não somente os empregados, mas também os proprietários.
Essa é uma forma de se dispor de informações sobre o expressivo número de micro
unidades empresariais que não empregam trabalhadores, mas funcionam como
importante fator de geração de renda para seus proprietários.

Conforme mencionado, o devido enquadramento das empresas é necessário para o
gozo de determinados privilégios ou não. No âmbito da Constituição Federal
(CF/88), há alguns artigos que sustentam essa afirmação. Os art. 146, 170 e 179
contêm os marcos legais que fundamentam as medidas e ações de apoio às micro e
pequenas empresas no Brasil.

O art. 170 da CF/88 insere as MPEs nos princípios gerais da ordem econômica,
garantindo-lhes tratamento diferenciado. O art. 179 orienta as administrações
públicas a dispensarem tratamento jurídico diferenciado às micro e pequenas
empresas, visando, por meio de leis, incentivá-las, pela simplificação ou redução das
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e de crédito. Ademais, o art.
146, ainda na referida Constituição, contém dois novos dispositivos, aprovados pela
Reforma Tributária de 2003, prevendo que uma lei de hierarquia superior, a lei
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complementar, deve conceder tratamento diferenciado às MPEs, incluindo um
regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados e
dos Municípios, além de um cadastro unificado de identificação. Em suma, esses
artigos constituem as principais referências para a adoção de medidas de apoio às
MPEs.

Como visto, as classificações de porte de empresa apresentam variabilidade entre
as instituições que as categorizam. Para efeito do presente estudo, não são feitas
distinções entre micro e pequenas empresas, adotando-se o valor máximo instituído
pela Lei Complementar nº. 123/2006, qual seja: empresa com faturamento anual
igual ou inferior a R$3,6 milhões, independentemente de gozar ou não dos
benefícios instituídos na referida lei.

Definido o critério de classificação do porte das empresas objeto da pesquisa,
buscou-se classificá-las por natureza jurídica, pois as consequências da utilização
ou não dos critérios contábeis são diferenciadas. As categorias, de acordo com o
Código Civil de 2002, são: (i) empresário individual, (ii) sociedade simples, (iii)
sociedade limitada, (iv) sociedade anônima, (v) cooperativa ou (vi) empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI). Conforme ensina Campinho (2003,
p. 43, sic),
a caracterização do elemento de empresa se faz onde há o ordenamento da
atividade, de forma a melhor realizar a sua exploração econômica, com o
concurso de elementos materiais e imateriais sendo dispostos e
implementados para a busca de melhor perfeição da organização. Onde se
verifica a conjugação desses elementos adotados como estratégicos,
inclusive com investimentos em marketing; desenvolvimento de uma marca
que lhe distinga os serviços; utilização da figura do título de
estabelecimento, que consiste na identificação do estabelecimento físico
onde se desenvolve a atividade, sendo a forma pela qual o empresário
acaba por ser conhecido perante seus clientes.

O presente trabalho não contemplou a figura do profissional liberal, que, de acordo
com o novo Código Civil, instituído pela Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, é
aquele que exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística,
sem constituir em elemento de empresa. Tampouco faz parte do escopo deste
trabalho o MEI - micro empresário individual – definido como aquele que apresenta
faturamento anual de até R$60 mil, conforme apontado pela Lei Complementar
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nº. 123/2006 –, em virtude de o mesmo ser dispensado, pela referida lei, da
escrituração contábil e demais obrigações fiscais, sendo lhe apenas exigida
anualmente a declaração do faturamento.

No tocante às características das empresas contempladas no presente estudo,
adotam-se as definições dadas por Campinho (2003), conforme resumo no
QUADRO 1 a seguir, em consonância com o Código Civil.
QUADRO 1: Natureza jurídica das empresas e suas definições
Natureza Jurídica

Definições

Empresário Individual

A pessoa física ou jurídica que exerce profissionalmente (com
habitualidade e escopo de lucro) atividade econômica organizada para
a produção ou a circulação de bens ou de serviços no mercado
(Ibidem, p. 14)

Sociedade Simples

São as sociedades que adotam forma de cooperativa ou que exercem
objeto atinente à atividade própria de empresário rural ou executam
atividades definidas por lei como não empresarial, como as localizadas
no parágrafo único do art. 966 do novo Código Civil (Ibidem, p. 14)

Sociedade Limitada

Como em todas as sociedades empresárias, o perfil característico da
sociedade limitada repousa na responsabilidade dos sócios perante
terceiros, credores da pessoa jurídica. Em face da sociedade, cada
sócio cotista é obrigado a entrar apenas com o valor de sua cota.
Integralizado esse valor, nada mais deve à sociedade. Perante
terceiros, todavia, todos os sócios responderão pela parte que faltar
para preencher o pagamento das cotas não inteiramente liberadas, isto
é, não inteiramente integralizadas (Ibidem, p. 133)

Sociedade Anônima

É aquela que tem seu capital dividido em ações, obrigando-se cada
sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que
subscrever ou adquirir (Ibidem, p. 267);

Limita-se aqui a “indicar aqueles elementos essenciais à constituição
do seu perfil, a saber: (i) variabilidade ou dispensa do capital social; (ii)
concurso de sócios em número mínimo necessário à composição de
seu órgão de administração, sem, entretanto, haver restrição ao
número máximo; (iii) limitação do valor das quotas de capital social que
cada sócio poderá deter; (iv) intransferibilidade das quotas do capital a
terceiros estranhos ao corpo de cooperados, ainda que em razão de
herança” (Ibidem, p. 269).
Fonte: baseado em Campinho (2003).
Cooperativas

Para Gitman (2010, p. 4),
uma firma individual é uma empresa que pertence a uma só pessoa que a
opera em busca de lucro para si. Diferentemente do Brasil, cerca de 75%
das empresas norte-americanas são firmas individuais, geralmente um
pequeno empreendimento, como uma oficina de bicicletas, um serviço de
personal trainer ou uma empresa de encanamentos.
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No Brasil, desde 9 de janeiro de 2012,já é possível ser constituída a EIRELI
(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), cuja existência decorre da
publicação da Lei nº. 12.441/2011. Trata-se de uma empresa constituída por uma
única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, não
inferior a 100 vezes o maior salário-mínimo vigente no país. O nome empresarial
deve ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI” após a firma ou a
denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. A pessoa
natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente pode
figurar em uma única empresa dessa modalidade.

Na sociedade por quotas (sociedade empresária limitada), conforme o Código Civil
de 2002 tem-se a participação de dois ou mais indivíduos que se reúnem para
formar a empresa. Nesse tipo de sociedade, o modo de participação de cada um dos
sócios é regido por um acordo denominado contrato social.

Quanto às sociedades por ações (sociedade anônima), Ross, Westerfield e Jaffe
(2010, p. 31) esclarecem:
Dentre as muitas formas de organização de empresas, a sociedade por
ações é, de longe, a mais importante. Trata-se de uma entidade jurídica
distinta. Como tal, uma sociedade por ações pode ter um nome e gozar de
muitos dos poderes legais das pessoas físicas. Por exemplo, as sociedades
por ações podem adquirir e transferir propriedade. Podem assinar contratos
e podem acionar e ser acionadas na Justiça.

Nessas empresas, os acionistas não são pessoalmente responsáveis pelas
atividades e a gestão é frequentemente controlada por profissionais, e não pelos
proprietários, que têm a faculdade de se retirar da sociedade, isto é, vender sua
participação quando lhes convier. Essas características dão ao conjunto de
empresas do tipo “sociedade” anônima uma coerência maior com relação aos seus
objetivos, tendo em vista o alto nível de profissionalismo na condução dos negócios
e o foco permanente, se não o único, na busca de resultados e, consequentemente,
satisfação dos proprietários.

Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p.31) apontam que as sociedades por ações têm
sua missão influenciada por três motivações básicas (i.e., sobrevivência,
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independência e autossuficiência) que as obrigam sempre a dispor de recursos
suficientes para sustentar suas atividades, ao mesmo tempo em que as mantêm
livres para tomar decisões sem recorrer a agentes externos. Naturalmente, a
captação de recursos externos, quando bem contratados, planejados e utilizados,
constitui-se numa prática saudável e agregadora de valor para a entidade.
Gitman (2010, p. 18) coloca que “o objetivo da empresa e, por conseguinte, de todos
os administradores e empregados, é o de maximizar a riqueza dos proprietários”. Na
sociedade por ações, como geralmente a sua propriedade se distingue de sua
Administração, “ao considerar cada alternativa de decisão financeira ou possíveis
medidas, em termos de seu impacto no preço da ação da empresa, os
administradores financeiros devem implementar somente aquelas medidas que se
espera que elevem o preço da ação” (Ibidem, p. 18). Nas palavras de Ross,
Westerfield e Jaffe (2010, p. 25): “a tarefa mais importante de um administrador
financeiro é criar valor a partir das atividades de orçamento de capital, financiamento
e liquidez da empresa”.

Após definir o critério de classificação do porte das empresas objeto da pesquisa e
classificá-las por natureza jurídica, também foi feita uma segregação das empresas
respondentes de acordo com a Tabela CNAE (Código Nacional de Atividades
Econômicas), instituída pela Secretaria da Receita Federal (cf. TAB. 1, Subseção
4.1). A CNAE é o instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade
econômica e dos critérios de enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da
Administração Tributária do país. Trata-se de um detalhamento das atividades
econômicas aplicado a todos os agentes econômicos que estão engajados na
produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas
privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados,
instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos (pessoa física).

1.6 Estrutura da Dissertação
Visando cumprir os objetivos ora delineados, com enfoque nas micro e pequenas
empresas de Oliveira – Minas Gerais, conforme delimitação apresentada na Seção
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1.5, esta dissertação é constituída por cinco capítulos, incluindo esta Introdução. No
Capítulo 2, foi dispensado um tratamento analítico sobre: (i) a função da
contabilidade e do sistema de informações contábeis; (ii) a importância do controle
interno como ferramenta para a fidedignidade das informações contábeis e para a
proteção do patrimônio empresarial; (iii) os aspectos conceituais acerca do capital de
giro das empresas e reflexões sobre as principais contas contábeis que o compõem;
e (iv) o uso das informações contábeis no processo de gestão empresarial.O
Capítulo 3 trata do procedimento metodológico adotado, do universo, da amostra e
dos critérios de estruturação do questionário de pesquisa. O Capítulo 4 apresenta a
análise dos dados, baseada na comparação e interpretação da frequência relativa
dos dados na amostra. O Capítulo 5 traz a conclusão sobre os resultados da
pesquisa, elucidando a real situação do papel conferido à contabilidade pelos
gestores das micro e pequenas empresas da cidade de Oliveira, Minas Gerais, e
apresentando recomendações para estudos futuros acerca do assunto.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O presente estudo, sobre o grau de utilização das informações contábeis como
instrumento de auxílio ao processo de gestão e de tomada de decisões nas micro e
pequenas empresas da cidade de Oliveira, considera não somente aquelas
informações produzidas pelas áreas contábeis. Inclui, também, quaisquer outras
informações de natureza contábil ou financeira que são produzidas internamente
pelos gestores financeiros e imprescindíveis para o processo diário de gestão e
tomada de decisões. Por essa razão, o referencial teórico diz respeito tanto às
informações

oficialmente

produzidas

pela

contabilidade

quanto

às

outras

informações de natureza contábil ou financeira produzidas internamente.

2.1 A Função da Contabilidade e o Sistema de Informações Contábeis
Ramos et al. (1998, p.21),ao tratar das questões que envolvem as funções da
contabilidade, oferecem a seguinte contribuição:
a contabilidade, na qualidade de ciência aplicada, com metodologia
especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e
interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras
e econômicas de qualquer ente, seja este pessoa física, entidade de
finalidades não lucrativas, empresa com finalidade lucrativa ou mesmo
pessoa de direito público, tais como Estado, Município, União, Autarquia
etc., tem como campo de atuação circunscrito as entidades
supramencionadas, o que equivale a dizer muito amplo. [...] Na verdade, o
desenvolvimento inicial do método contábil esteve intimamente associado
ao surgimento do Capitalismo, como forma quantitativa de mensurar os
acréscimos dos investimentos iniciais alocados a alguma exploração
comercial ou industrial. Não é menos verdade, todavia, que a economia de
mercado e seu florescer foram, por sua vez, fortemente amparados pelo
surgimento e aperfeiçoamento das partidas dobradas, o que equivale dizer
que se verificou uma interação entre os dois fenômenos.

Em uma abordagem mais ampla, conforme ensina Sá (2009), pode-se dizer que a
história da contabilidade se inicia nos tempos do homem das cavernas. Pesquisas
arqueológicas recentes realizadas na Síria, em Israel e no Iraque (antiga
Mesopotâmia) localizaram fichas de barro que possivelmente foram usadas para
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controle de estoque e que remontam a aproximadamente 8000 a.C. Já naqueles
tempos, o homem se preocupava em ter o controle dos estoques dos seus bens.

Na pré-história, quando a inteligência humana ainda era pouco desenvolvida, o ser
humano buscava alimento apenas para satisfazer sua necessidade imediata. Com o
tempo, o homem percebeu que poderia acumular riqueza através da criação
extensiva de animais e do cultivo de cereais. Surgia então a necessidade de se fazer
o controle dos excedentes da produção. À medida que o homem passou a acumular
riqueza e esta a se transformar em patrimônio, a contabilidade apareceu como a
técnica para o controle do seu patrimônio. (MARION, 2004).

Segundo Iudícibus, Marion e Farias (2009), a história da contabilidade é tão antiga
quanto a própria história da civilização. Está ligada às primeiras manifestações
humanas da necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e
interpretação dos fatos ocorridos. À medida que o homem começava a possuir maior
quantidade de valores, intensificou a sua necessidade de saber quanto esses
valores poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses.
Tais informações, quando já em maior volume, não eram de fácil memorização,
requerendo registros adequados.

A contabilidade é um instrumento que fornece informações úteis para a tomada de
decisões dentro e fora da empresa. Existe para auxiliar as pessoas a controlar seus
patrimônios e tomar decisões (MARION, 2004). Todas as movimentações que
houver no patrimônio de uma empresa são registradas pela contabilidade, que, em
seguida, resume os dados registrados em forma de relatórios e os entrega aos
interessados em conhecer a situação da empresa. Esses interessados fazem uso
desses relatórios para analisar os resultados obtidos e tomar decisões em relação
aos fatos futuros. Segundo Gomes, M.(2003, p.5),
Em resumo, pode-se dizer que o conhecimento sobre os conceitos
contábeis por parte das pessoas com formação em áreas não relacionadas
à contabilidade é importante para: análise e interpretação de dados
financeiros; planejamento e controle do patrimônio (pessoal ou empresarial);
cooperação, coordenação e comunicação com outras áreas da empresa.
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No processo de administrar os recursos da empresa, tanto de curto quanto de longo
prazo, a contabilidade exerce um papel fundamental para a excelência das funções
financeiras ao fornecer informações úteis a esse processo de gestão. Nos termos de
Frezattiet al. (2007, p. 1), “a contabilidade se apresenta como um recurso válido e
importante no sentido de apoio ao processo decisório e do controle por meio do
fornecimento de informações úteis aos gestores”. Sendo assim, uma contabilidade
bem estruturada e ágil na prestação de informações é fundamental para uma boa
gestão empresarial.
Tártari e Olinquevitch (2005, p. 3) afirmam que “é por meio da contabilidade que os
acontecimentos na empresa são codificados, processados e transformados em
informações para que pessoas de outras áreas possam usufruir as mesmas na
gestão das organizações”. Nesse sentido, cabe considerar a falta de registros
contábeis adequados como uma das causas que levam o empresário a ser
ineficiente na sua tomada de decisão, o que acarreta o fracasso de muitos
empreendimentos. Em outras palavras, as informações contábeis são de extrema
relevância, tanto para a contabilidade gerencial quanto para a gestão financeira, pois
proporcionam o apoio necessário ao processo gerencial.
Para Frezatti et al. (2007, p 5), “a contabilidade existe na administração
principalmente para facilitar o desenvolvimento e a implementação da estratégia
empresarial”. Ela oferece informações que constituem a base da gestão financeira
ao permitirem a identificação das melhores estratégias empresariais. Ela também
tem papel importante no monitoramento do desempenho, ou seja, é fundamental no
processo de controle financeiro e de planejamento estratégico da empresa. Para
Junior et al. (2012, p 48.) “as informações contábeis representam a base
informacional para a avaliação de ativos e também de companhias”.

Santos, C. (2010, p.8), na mesma linha de raciocínio sobre a função da
contabilidade e dos sistemas de informações contábeis, expõe:
a contabilidade tem como finalidade, tanto para uma organização com fins
lucrativos, quanto para uma organização sem fins lucrativos, estudar,
interpretar e registrar os fenômenos que afetam o patrimônio de uma
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entidade, ou seja, a contabilidade alcança sua finalidade por meio do
registro e análise de todos os fatos relacionados com a formação, a
movimentação e as variações do patrimônio da entidade, com o propósito
de assegurar seu controle e fornecer a seus gestores as informações
necessárias à ação administrativa e demais pessoas interessadas.

Diante do exposto, fica evidente a importância da contabilidade para o planejamento,
o controle e o processo de tomada de decisões por meio de orçamentos e outros
padrões financeiros como gestão do capital de giro, de contas a receber, de contas a
pagar e do estoque. Frezatti et al. (2007, p. 6) afirmam que “o fornecimento de
informações torna-se um dos elementos prioritários no processo de tomada de
decisão, o que tem provocado mudanças na natureza das informações prestadas
pela contabilidade ao longo dos últimos anos”. Para Coelho et al. (2011, p. 164), o
mínimo que se pode esperar das demonstrações contábeis são informações claras e
compreensíveis, facilitando a tomada de decisões, a fim de que o usuário possa
identificar as alternativas de ação e selecionar a que mais se afine com seus
objetivos. Da mesma forma, Corrêa et al. (2012, p. 138) afirma que cada vez mais as
informações contábeis estão voltadas para auxiliar a tomada de decisão dos
usuários externos, especialmente investidores. Isso pode ser visto explicitamente no
Pronunciamento Conceitual Básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC).

Para Souza e Passolongo (2005, p.1),
como atual ambiente competitivo, as empresas precisam de informações
adequadas para a tomada de decisões. Essas informações podem ser
provenientes de diversas áreas da empresa. No entanto, as informações
financeiras são consideradas cruciais para a prosperidade da empresa, pois
sem as informações financeiras adequadas o gestor pode tomar decisões
errôneas que podem levar à falência da empresa.

Franco (1996) sublinha ainda a importância das informações contábeis não apenas
para uso interno da empresa, mas também para um amplo leque de usuários
externos, que de alguma forma têm interesse nas informações produzidas pela
contabilidade. Assim expõe o autor:
Nos tempos modernos, com a formação de grandes empresas, a
informação contábil passou a ser de interesse de grupos cada vez mais
amplos de indivíduos, que incluem não somente acionistas, mas também
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fornecedores, financiadores, banqueiros, poderes públicos (arrecadadores
de impostos) e até empregados que participam do lucro ou dos resultados
das empresas. (FRANCO, 1996, p. 20)

Corroborando os comentários dos dois últimos autores e ainda oferecendo outras
contribuições, ao admitir que as informações contábeis podem auxiliar nas
definições estratégicas de futuras ações, Passos (2010, p. 1) assim discorre sobre a
função e importância da contabilidade:
... durante anos a contabilidade foi vista como um instrumento para fornecer
informações tributárias, mas atualmente com o mercado altamente
competitivo, ela é observada também como um instrumento gerencial que
auxilia os administradores nas decisões e no processo de gestão,
planejamento e controle. A partir das informações atuais e do passado de
uma empresa, é que se determina [sic] todo planejamento e estratégias das
futuras ações que determinam o sucesso da tomada de decisão.

Catapan et al. (2012, p. 92) apud Atkinson et al (2000), afirmam que:

...a contabilidade gerencial produz informações operacionais e financeiras
que são direcionadas pelas necessidades informacionais dos indivíduos
internos da empresa e deve orientar suas decisões. Nesse sentido, os
gestores têm uma variedade de ferramenta de contabilidade gerencial à sua
disposição. Cada uma dessas ferramentas fornece um ou mais tipos de
informação contábil gerencial, e essas várias ferramentas podem, desse
modo, apoiar, capacitar encorajar os gestores no processo de tomada de
decisões.

De acordo com Souza et al. (2007, p.1), “transformações têm exigido cada vez mais
o desenvolvimento de estratégias empresariais eficientes e dinâmicas para
assegurar a sobrevivência e possibilitar o crescimento no mercado”. Os dados
financeiros são reunidos e organizados na contabilidade, que os transforma em fonte
de informações, as quais dão suporte ao desenvolvimento dessas estratégias e à
posterior mensuração dos resultados.

Franco (1996) afirma que a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do
patrimônio administrativo, por meio do fornecimento de informações e orientações
sobre a composição e as variações patrimoniais. Também entram no escopo da
contabilidade informações e orientações sobre o resultado das atividades
econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins, que podem ser

37

lucrativos ou meramente ideais (sociais, culturais, esportivos, beneficentes ou
outros). Em ambos os casos, a contabilidade se mostra como importante elemento
no processo de decisão. Na mesma linha, Santana et al. (2012, p. 84) também
afirma que a contabilidade tem o papel de fornecer informações para a tomada de
decisão, seja de usuários internos (administração), seja de externos.

Na visão de Brasil e Brasil (2002),
... a empresa é um organismo vivo, em constante mudança, cujo valor
patrimonial está em constante aumento. Assim, é importante para o
empresário ter em mãos um instrumento que possa lhe dizer como a
empresa poderá honrar seus compromissos, mantendo-se em
funcionamento.

Para os dois últimos autores, é importante que os gestores financeiros das
organizações procedam da seguinte forma:

a) Tornar a contabilidade funcional: deixar transparecer, na estrutura de seus
demonstrativos, a imagem da empresa nos níveis operacional, tático e
estratégico; e
b) Dar à contabilidade um enfoque sistêmico: explicitar alguns parâmetros
através dos quais seja possível atuar para corrigir rumo ou simular
situações dentro do sistema e subsistemas.

Como se percebe é a partir dos dados contábeis que se extraem inúmeras
informações importantes para o processo de tomada de decisões, tanto
internamente pelos gestores, quanto por usuários externos, como acionistas,
investidores, entidades financeiras ou mesmo fiscais públicos. Atualmente, a
facilidade de acesso aos meios eletrônicos de processamento de dados aumentou a
necessidade de os gestores financeiros fazerem uso das informações geradas a
partir da contabilidade. O desconhecimento ou a falta de utilização das informações
pode trazer prejuízos capazes de comprometer o negócio.
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Outro ponto importante no que diz respeito às informações prestadas pela
contabilidade é a qualidade do sistema de informações gerenciais utilizado pelo
departamento contábil. Para que sejam úteis, é necessário que as informações
contábeis sejam precisas, confiáveis, verídicas e tempestivas.
Segundo Welsch (1983 apud FREZATTI et al., 2007, p. 5), “o sistema de informação
contábil está dividido em dois subsistemas principais: financeiro e gerencial”, os
quais não necessitam ser independentes; pelo contrário, em termos ideais, os dois
subsistemas devem ser integrados e ter bases de dados interligadas. De acordo
com Souza e Passolongo (2005, p.2), “as empresas que utilizam sistemas de
informações podem, por meio do gerenciamento adequado das informações, obter
vantagens competitivas e estratégicas e tomar decisões de maneira mais eficiente e
eficaz”.

O sistema de informação contábil (SIC) são um dos componentes dos sistemas de
informações. Como apontam Souza et al. (2006, p. 2),
... um SIC é uma coleção de recursos humanos e materiais utilizados para
transformar dados contábeis e financeiros e outros dados em informações
utilizadas por vários tomadores de decisões. Os SICs contribuem para a
geração de relatórios com informações contábeis e financeiras relevantes
para a gestão e utilização mais eficiente de recursos e para a manutenção
do equilíbrio financeiro da empresa.

O SIC deve ser capaz de colocar à disposição dos gestores uma gama de
informações contábeis e financeiras que satisfaçam

as necessidades de

informações dos diferentes responsáveis pelas decisões. Conforme sublinham
Giongo e Bianchi (2005, p. 4), “os gestores têm grande dependência do recurso
informação, que se constitui na matéria-prima do processo de gestão”, devendo o
sistema de informações ser configurado de forma a atender eficientemente às
necessidades informativas de seus usuários.

O sistema de informação contábil está inserido em um sistema maior, que integra
todos os dados e processos de uma organização. O SIC, de acordo com Padoveze
(2004), é o meio que o contador utiliza para efetivar a contabilidade, fonte das
informações contábeis, que, juntamente com outras informações (e.g., financeiras,
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logísticas e macroeconômicas), são imprescindíveis para o processo de tomada de
decisão.

O sistema de informação contábil deve auxiliar os administradores na tomada de
decisões mais acertadas. No entanto, nem sempre as informações contábeis, da
forma como são fornecidas, são as mais adequadas para o uso imediato dos
administradores. Muitas vezes, elas precisam ser modificadas para atender às
necessidades de seus usuários.

De acordo com Padoveze (2004, p. 4484):
Sistema de Informação Contábil ou o Sistema de Informação de
Controladoria é o meio que o contador geral, contador gerencial ou o
controller utiliza para efetivar a contabilidade e a informação contábil dentro
da organização, para que essa seja utilizada em toda a sua plenitude. Para
tanto, há necessidade de se aplicar à estruturação do sistema de
informação contábil o enfoque sistêmico, pois, além de ser um sistema de
informação, a contabilidade, como um sistema aberto, está inserida dentro
do ambiente do sistema empresa.

Como destaca Barros (2005, p. 108), “a contabilidade pode suprir o gestor de
informações em todas as etapas do processo decisório: planejamento, execução e
controle”; porém, “a valorização das informações deve ser mais qualitativa que
quantitativa”. A autora também ressalta, à mesma página:
A produção em massa de informações, em virtude das facilidades
tecnológicas, não parece ser a solução, mas sim um dos problemas
relativos aos sistemas de informações de uma organização. Segundo a
autora, uma informação só é útil se atender às necessidades do usuário, o
que implica que sua utilidade varia de acordo com aquele que a utiliza.

A autora ainda esclarece que é indispensável incentivar a divulgação das
potencialidades das informações contábeis como elemento de subsídio ao processo
de gestão das organizações.

De acordo com Venturini (2012, p. 26), a Contabilidade, como sistema de
informações, caracteriza-se por registrar todas as transações ocorridas nas
organizações.Constitui-se em um grande banco de dados que são úteis à
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administração e representam um instrumento gerencial eficaz para o processo
decisório.

Como se observa, as empresas não se interessam apenas pelo registro histórico
dos fatos patrimoniais; também as previsões são relevantes para a gestão moderna.
A contabilidade já não é entendida apenas como um elemento de simples
interpretação de dados históricos, mas também como uma técnica eficiente de
gestão. Com efeito, a gestão moderna não se limita a conhecer o passado e o
presente. Devido a diversos fatores, entre os quais a concorrência, é cada vez mais
necessário realizar previsões a fim de estabelecer objetivos e planejar as atividades
mediante uma prévia seleção das diversas alternativas possíveis, sendo essenciais
elementos de diversos tipos (como os dados fornecidos pela contabilidade) que
fundamentem essas escolhas.

Uma vez estabelecidos os objetivos e formulado o planejamento, existe a
necessidade de estabelecer formas de controle de gestão e, novamente, a
contabilidade emerge como um importante instrumento auxiliar. Um exemplo disso é
o tratamento dispensado ao lucro,tradicionalmente apresentado por meio da
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), que consiste na “representação,
em forma resumida, das operações realizadas pela empresa, durante o exercício
social, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do exercício”
(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2000, p. (290). Entretanto, essa demonstração
não analisa a contribuição dos agentes econômicos para a geração da riqueza da
empresa e, por isso, não evidencia a parcela que tocou a cada um deles no
processo produtivo, pois está voltada para a apuração e divulgação do lucro, que
pertence ao proprietário.

Santos, A. (1999, p. 20), discorrendo sobre a visão particular de como o lucro é
evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício, também aponta limitação
dessa demonstração e conclui:
Nesse aspecto, a Demonstração do Valor Adicionado – DVA – é muito mais
abrangente,pois não está exclusivamente voltada para a apuração do
resultado, porquanto considera outros fatores de produção e aponta suas
respectivas remunerações. São componentes dessa demonstração, além
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da informação relativa à riqueza gerada pela empresa, a forma com que
essa riqueza é distribuída através de impostos pagos ao governo e juros
destinados a financiadores externos, remunerações pagas aos
trabalhadores e lucros e dividendos (ou juros sobre o capital próprio, como
previsto na legislação brasileira) atribuídos aos proprietários, sócios e
acionistas.

Percebe-se que a contabilidade é uma ferramenta indispensável à gestão de
negócios. Contadores, administradores e responsáveis pela gestão de empresas há
muito entendem que a amplitude das informações contábeis vai além do simples
cálculo de impostos e atendimento de legislações comerciais, previdenciárias e
legais. A contabilidade gerencial, em síntese, é a utilização dos registros e controles
contábeis com o objetivo de gerir uma entidade. A gestão de entidades é um
processo complexo e amplo, que necessita de uma adequada estrutura de
informações – e a contabilidade é a principal delas.

Além disso, o custo de manter uma contabilidade completa (e.g., livros diário, razão,
inventário e conciliações) não é justificável para atender somente o fisco. É provável
que haja desperdício de informações relevantes quando a contabilidade é concebida
como mera burocracia para cumprimento de exigências governamentais.

Objetivamente, o custo médio dos serviços contábeis de uma empresa de pequeno
ou médio porte é expressivo em relação aos seus custos totais. Tais empresas
precisam aproveitar ao máximo as informações geradas, pois obviamente este será
um fator de competitividade em relação a seus concorrentes: a tomada de decisões
com base em fatos reais e dentro de uma técnica comprovadamente eficaz, ou seja,
o uso da contabilidade.

Machado (2007, p.15), discorrendo sobre o aproveitamento das informações
geradas pela contabilidade ressalta:
... a maioria dos empresários não sabe o que a contabilidade pode oferecer,
mas se espontaneamente recebe benefícios por orientações qualificadas,
amplia o valor que dá ao profissional e não se importa de remunerar melhor.
A remuneração é um efeito onde a utilidade do serviço é a causa.

Para entrar em um mercado competitivo, é necessário atentar para as variáveis que
afetam o grau de excelência de uma empresa em termos de resultado no mercado
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em que atua, a começar por uma boa escrituração das movimentações e geração
dos relatórios contábeis, afirma Santos, C. (2010, p. 8). Uma boa escrituração se faz
observando a correta classificação e interpretação dos atos praticados pela
administração,

a

tempestividade

desse

procedimento

e

a

suficiência

da

documentação envolvida.

A contabilidade gerencial, que é a transformação dos dados contábeis em
informações úteis no processo de decisão, não cria dados, mas lastreia-se na
escrituração regular dos documentos, contas e outros fatos que influenciam o
patrimônio empresarial. Dentre as utilizações da contabilidade para fins gerenciais,
Gitman (2010) destaca:

a) Projeção do fluxo de caixa;
b) Análise de indicadores;
c) Cálculo do ponto de equilíbrio;
d) Determinação de custos padrões;
e) Planejamento tributário; e
f)

Elaboração do orçamento e controle orçamentário.

Todas as informações produzidas pela contabilidade gerencial geram ações
inerentes à gestão financeira, em especial quando se trata de micro ou pequena
empresa. De acordo com Gitman (2010. p. 9),“as atividades de finanças e
contabilidade estão intimamente relacionadas e, em geral, se sobrepõem”. Na
verdade, muitas vezes é difícil distinguir a administração financeira da contabilidade.
Nas empresas de pequeno porte, o administrador com frequência executa a função
financeira e, nas maiores, muitos contabilistas estão envolvidos com diversas
atividades financeiras.

O responsável pela pequena empresa tem dificuldade em lidar com a questão
financeira, sobretudo quando se trata de endividamento. Resnik (1990 apud
CABIDO, 1996, p. 48) salienta:
Muitos proprietários-gerentes chegam ao mundo das pequenas empresas
ignorando os números e com uma sutil aversão por [sic] eles. Seu
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background está, em geral, nas áreas de produto e serviço ou marketing e
vendas. As funções contábeis e de controle são tidas como não produtivas.

Essa aversão aos números, que os empresários apresentam, pode ser verificada
nos dados existentes sobre o pequeno número deles que realiza o planejamento e o
controle financeiro.

Cabido (1996, p. 48) ainda relata:
Poucos são os empresários do segmento de micro e pequenas empresas
que mensuram riscos [...]; raros são os que efetuam um planejamento
financeiro ou mantêm os instrumentos de controles financeiros fidedignos à
sua realidade empresarial. Quando o fazem, muitas vezes não sabem
utilizar os índices econômicos que a contabilidade lhes proporciona.

Aliada a essa aversão aos números, também está a aversão ao uso de recursos de
terceiros – fenômeno esse que esbarra em uma questão moral. O responsável pela
pequena empresa tem rejeição a dívidas, associada a conotações negativas (de
cunho moral), o que caracteriza uma visão tradicional, relacionada a um valor social
remanescente na sociedade. Contrair dívidas com terceiros, ainda que com
entidades financeiras, tem relevado efeito negativo na visão do responsável pela
pequena empresa.
Moreira et al (2013, p. 120), enfrentando a questão da necessidade de maior
controle nas pequenas empresas, aponta:
A fragilidade dessas empresas, associada à falta de informações contábilfinanceiras em seu processo de decisão, faz com que estas tendam a
apresentar uma situação de maior risco diante da concorrência, o que
remete à necessidade de um controle maio eficaz que permita decisões
mais estruturadas, de modo a conduzir à obtenção de melhores resultado.

Todos esses fatores demonstram as peculiaridades e as dificuldades que os
empresários das pequenas empresas enfrentam ao lidarem com a área financeira.
Mesmo em casos de estabilidade econômica, os controles financeiros são as
maiores fontes de informações internas da empresa e, pelo que se constata,
constituem uma atividade menosprezada pelos gestores das pequenas empresas.
Cabido (1996, p. 48), com base em dados do CEBRAE(1989), revela:
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... que a pouca existência de controles orçamentários seja uma
característica das pequenas empresas, mais acentuadamente das
microempresas, devido, inclusive, à dispensa legal de documentação
formal, o que propicia a falta de controles gerenciais, considerados pelos
empresários como atividades para uma etapa posterior à consolidação da
empresa.

Esse fato, além de contribuir para o não crescimento da empresa, pode culminar na
sua falência. Resnik (1990, p. 136 apud CABIDO, 1996 p. 48) registra: “uma das
causas dos desastres com pequenas empresas é não manter controles contábeis
apropriados e atualizados e não usá-los para administrar a empresa”. A falta de um
sistema eficaz de contabilidade não é apenas um problema contábil – é um
problema administrativo. Sem registros e controles financeiros adequados, não se
consegue compreender a empresa em sua plenitude.

Moreira et al (2013, p. 122), em seu estudo, ainda oferece a seguinte contribuição:

Se, por um lado, a informação contábil é importante na tomada de decisão
empresarial, muitos usuários não conseguem compreender as informações
veiculadas por meio dos demonstrativos contábeis por não conhecerem o
significado de muitos termos que são utilizados na evidenciação de eventos
econômicos e financeiros. Esse fato tem contribuído para uma precária
interpretação das informações fornecidas nesses relatórios. Assim, essas
informações não têm contribuído com a finalidade a que se propõem, que é
o de comunicação dos eventos econômicos. A falta de habilidade para
entender e manusear os artefatos fornecidos pela contabilidade nas MPEs é
uma das dificuldades encontradas em muitas pesquisas.

2.2 O Controle Interno como Ferramenta para Garantir
a Confiabilidade das Informações Contábeis
Para o estabelecimento de metas e objetivos, as empresas adotam ações que
aumentam a probabilidade de sucesso na consecução dos mesmos. É nesse ponto
que entra o controle interno, que abrange a alta administração e os níveis gerenciais
apropriados.
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O controle interno e sua finalidade são apresentados por Yoshida e Reis (2005, p.1)
nos seguintes termos:
... o controle interno se refere a um conjunto de normas e procedimentos
adotados por uma empresa de acordo com suas reais necessidades, com a
finalidade de evitar, prevenir e detectar possíveis erros, fraudes ou
omissões; comprovar a veracidade dos relatórios contábeis, financeiros ou
operacionais; estimular a eficiência do pessoal, mediante a vigilância que
exerce através dos relatórios; salvaguardar seus ativos, e, de maneira geral,
obter-se um controle eficiente de todos os aspectos vitais para a empresa.

Como se percebe a elaboração de controles internos serve para evitar concentração
de poder, erro, fraude e, principalmente, ineficiência. São fundamentais para que as
entidades resguardem os seus ativos, assegurem a fidelidade e integridade dos
registros,

demonstrações,

informações

e

relatórios

contábeis,

conheçam

efetivamente a realidade delas próprias, estabeleçam e conheçam quais são os seus
compromissos com a gestão, bem como orientem e estimulem a organização
estrutural e funcional.

De acordo com Gomes, J. e Salas (1999, p.13),
... o controle de gestão tem experimentado considerável expansão
conceitual a partir da década de 50(do séc. XX). Ao longo de todo esse
período, e principalmente durante a década de 70, surgem novos enfoques
que incorporam novos conceitos, muitos emprestados de outras áreas
(economia, psicologia, sociologia, administração etc.). É, porém, durante os
anos 80, que diversos trabalhos passam a chamar a atenção para a crise
existente na área contábil de gestão, devido a diversos fatores que têm
dificultado sua utilização.

Para Almeida (1996, p.50), “o controle interno representa em uma organização o
conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os
ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução
ordenada dos negócios da empresa”. O Instituto de Auditores Internos do Brasil
(AUDIBRA, 1992, p.48) aponta:
Controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada pela
administração (assim compreendida tanto a alta administração como os
níveis gerenciais apropriados) para aumentara probabilidade de que as
metas e objetivos estabelecidos sejam atingidos. A alta administração e a
gerência planejam, organizam,dirigem e controlam o desempenho de
maneira a possibilitar uma razoável certeza de realização.
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Para Yoshida e Reis (2005, p.1), “o controle interno se refere a normas e
procedimentos adotados para melhor gerenciar a empresa com o objetivo de
proteger seu patrimônio”. Os controles internos, que são constituídos, dentre outros
fatores, pelas normas e procedimentos estabelecidos pela administração, com o
objetivo de proteger o patrimônio, salvaguardar os interesses da empresa e garantir
a confiabilidade e tempestividade dos relatórios contábeis e gerenciais, auxiliam no
alcance dos desafios e metas propostos.

Diante

desses

conceitos,

cabe

ressaltar

que

o

controle

interno

não

é

necessariamente um sistema complexo de rotinas e procedimentos burocráticos,
cujo funcionamento satisfatório está atrelado à sua implementação exatamente
como indicado nos livros e normas. A filosofia do administrador determinará a
capacidade de implantar sistemas de controle que apresentem condições favoráveis
para a empresa, atendendo às particularidades do negócio.

Ao implantar um controle, o gestor deve ter em mente que o benefício esperado
desse controle consiste na redução do risco de falhas quanto ao cumprimento dos
objetivos e metas de uma atividade; nesse caso, o custo de um controle não deve
exceder aos benefícios que ele possa proporcionar.

Em administração, na perspectiva de Chiavenato (1993, p.262), existem três
significados para a palavra controle, a saber:

a)

O controle como função restritiva e coercitiva, que serve para coibir ou
limitar certos tipos de desvios indesejáveis ou de comportamento não
aceitos. É também chamado de controle social, pois inibe o individualismo
e a liberdade das pessoas; nesse sentido, apresenta um caráter negativo e
limitativo;

b) O controle como sistema automático de regulação, que tem como objetivo
manter dado nível de fluxo ou funcionamento de um sistema. Dentro desse
mecanismo de controle se detectam possíveis desvios ou irregularidades; e
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c) O controle como função administrativa, que é o controle como parte do
processo administrativo, que também inclui o planejamento, a organização
e a direção.

O controle, de acordo com a acepção (c), está diretamente relacionado com as
demais funções do processo administrativo: planejamento, organização e direção.
Representa um reflexo de todas as demais funções administrativas, propiciando a
mensuração e a avaliação dos resultados da ação empresarial. Chiavenato (1993)
concebe o controle sob uma perspectiva mais ampla e realista, pois, em vez de
considerá-lo simplesmente como uma questão de estabelecimento de padrões,
mensuração de desempenho e correção de desvios, entende-o como um sistema
baseado em realimentação.

A partir do conceito de controle interno, pode-se estabelecer uma distinção entre
controles contábeis e controles administrativos. Consoante Attie (2009, p. 148), os
controles contábeis “compreendem o plano de organização e todos os métodos e
procedimentos relacionados com a salvaguarda do patrimônio e dos registros
contábeis”, ao passo que os controles administrativos“ compreendem o plano de
organização,bem como os métodos e procedimentos relacionados com a eficiência
das operações, voltadas para a política de negócios da empresa e, indiretamente,
com os registros financeiros”.Em outros termos,enquanto o controle contábil se
preocupa com os princípios que guardam o patrimônio e os registros da empresa, os
controles administrativos são voltados aos interesses da operação da empresa.

O controle interno tem como objetivo proteger os ativos, produzir dados contábeis
confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da
empresa.Busca ainda assinalar as faltas e os erros a fim de que se possa repará-los
e evitar sua repetição, sendo aplicável a tudo: às coisas, às pessoas, aos atos. Em
síntese, no QUADRO 2a seguir, tem-se as áreas de interesse para o controle
interno, e sua aplicação.
QUADRO 2: Áreas de interesse de controle interno e sua aplicação
Área de interesse
Administrativa

Aplicação
É necessário assegurar-se de que o programa existe, é aplicado e está em
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dia.
Comercial

É preciso assegurar-se de que há correspondência entre os materiais que
entraram e saíram no que refere à quantidade, à qualidade e ao preço e se
os inventários estão corretos.

Técnica

É preciso observar a marcha das operações, seus resultados e suas
desigualdades.

Financeira

É preciso que o controle se estenda aos livros, ao caixa, aos recursos e às
necessidades financeiras.

Segurança

É necessário assegurar-se de que os meios adotados para proteger os bens
sejam eficientes.

Contábil

É preciso verificar se os documentos necessários chegam rapidamente ao
setor contábil, se proporcionam visão clara da situação da empresa, se o
controle encontra nos registros elementos de verificação e se não existem
documentos ou estatísticas inúteis.
Fonte: Attie (2009, p. 149).

Danta (2006, p. 32) discorrendo sobre os objetivos e aplicações do controle interno
nas empresas, subdivide-o em quatro segmentos:

... os objetivos do controle interno incluem a garantia de que várias fases do
processo decisório, o fluxo de registro e informações, a implementação das
decisões e feedback sobre medidas tomadas, se revestem da necessária
confiabilidade e, portanto, se subdividem em:
i) Controles internos preventivos, que têm a finalidade de evitar que o erro
ou a fraude ocorra;
ii) Controles internos analíticos, dirigidos à análise, de maneira contínua,
dos atos e fatos ocorridos na empresa;
iii) Localizadores de erros, irregularidades ou ineficiências, que são
controles de natureza posterior ao fato [...]; e
iv) Estimuladores de ação, que são aqueles de natureza dinâmica,
executados de forma concomitante às próprias operações.

De acordo com Attie (2009, p. 150), pode-se analisar os objetivos do controle interno
em quatro tópicos básicos, quais sejam:

a) A salvaguarda dos interesses da empresa;
b) A precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis,
financeiros e operacionais;
c) O estímulo à eficiência operacional; e
d) A aderência às políticas existentes.
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No que diz respeito à salvaguarda dos interesses, o objetivo do controle interno
remete à proteção do patrimônio contra quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou
irregularidades (ATTIE, 2000, p.117). As principais práticas (i.e., requisitos de
controles internos) que podem dar suporte à salvaguarda dos interesses são
apresentadas no QUADRO 3, acompanhadas da sua respectiva conceituação:
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QUADRO 3: Requisitos de controle interno e sua conceituação
Requisito

Conceito

Segregação de funções

Estabelece a independência para as funções de execução operacional,
custódia física e contabilização.

Sistema de autorização e
aprovação

Sistema de autorização e aprovação: compreende o controle das
operações através de métodos de aprovações, de acordo com as
responsabilidades e os riscos envolvidos.

Determinação de funções
e responsabilidades

A existência de organogramas claros determinando linhas de
responsabilidades e autoridades definidas por toda a linha hierárquica.

Rotação de funcionários

Corresponde ao rodízio dos funcionários designados para cada trabalho.
Dessa forma, é possível reduzir a ocorrência de fraudes e contribuir para
o surgimento de novas ideias.

Legislação

Corresponde à atualização permanente sobre a legislação vigente,
visando diminuir riscos e não expor a empresa a contingências fiscais e
legais pela não obediência aos preceitos atuais vigentes.

Contagens físicas
independentes

Corresponde à realização de contagens físicas de bens e valores, de
forma periódica, por intermédio de pessoa independente, visando
maximizar o controle físico e resguardar os interesses da empresa.

Fonte: Attie (2009, p. 155).

Fica visível, portanto, a preocupação do controle interno com a proteção do
patrimônio, munindo-se de várias práticas de gestão que formam um conjunto de
requisitos indispensáveis para o sucesso desse objetivo de salvaguardar o
patrimônio contra erros e irregularidades.

Em se tratando da precisão e confiabilidade dos informes e relatórios contábeis,
financeiros e operacionais, o objetivo é a geração de informações adequadas e
oportunas, fundamentais no campo gerencial e administrativo, para compreensão
dos fatos e eventos ocorridos na organização. Attie (2000, p. 119) enfatiza essa
necessidade de confiabilidade e precisão quando explica:
Uma empresa necessita constituir, para si, sistemas que lhe garantam
conhecer os atos e eventos ocorridos em cada um dos seus segmentos. Os
efeitos ocorridos através da realização de cada ato devem ser escriturados
e levados, em tempo hábil, ao conhecimento dos administradores.

O mesmo autor, quando expõe sobre esse objetivo de controle, enumera alguns
meios que possibilitam sua realização, conforme mostra QUADRO 4 a seguir:
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QUADRO 4: Instrumentos de controle interno
Meios
Documentação
confiável
Conciliação

Conceitos
Corresponde à utilização de documentação hábil para o registro das
transações.
Indica a precisão ou diferenças existentes entre diversas fontes de informação,
visando à manutenção equilibrada dessas fontes e à eliminação tempestiva de
possíveis pendências.
Análise
Compreende a identificação da composição analítica dos itens em exame.
Plano de contas
Estabelece a classificação da empresa perante uma estrutura formal de
contas. A existência de um manual de contabilidade normatiza o uso dessas
contas e fomenta a classificação e a utilização adequada de cada conta.
Tempo hábil
Determina o registro das transações dentro do período da competência e no
menor espaço de tempo possível.
Equipamento
A utilização de equipamento mecânico visa facilitar e agilizar o registro das
transações, fomentando a divisão de trabalho. A organização precisa munir-se
mecânico
de relatórios e sistemas que sejam confiáveis e eficientes, garantindo, assim,
um espelho da situação econômico-financeira da instituição.
Fonte: Attie (2009, p. 157).

A política de recursos humanos é outro aspecto que interfere na eficácia dos
controles internos,no que toca ao estímulo à eficiência operacional. A eficácia dos
meios de controles estabelecidos depende da competência e integridade do pessoal
em exercer as funções relacionadas com os mesmos. Na acepção de Attie
(2009,p. 158), são nove os principais meios que promovem a obtenção de pessoal
qualificado. Esses meios e seus objetivos são apresentados no QUADRO 5 a seguir.
QUADRO 5: Instrumentos de controle interno em recursos humanos
Meios
Seleção

Objetivos
Obter pessoal qualificado para exercer com eficiência as funções específicas.

Treinamento

Capacitar o pessoal para a atividade proposta.

Plano de carreira

Estabelecer a política da empresa quanto às possibilidades de remuneração e
promoção, incentivando o entusiasmo e a satisfação do pessoal.
Relatórios de
Identificar cada funcionário, apontando suas virtudes e deficiências, bem como
desempenho
sugerindo alternativas necessárias ao aperfeiçoamento pessoal e profissional.
Relatório de horas
Administrar, de forma mais eficiente, o tempo despendido pelo pessoal e
trabalhadas
indicar mudanças necessárias ou correção das metas de trabalho.
Tempos e métodos Acompanhar, com mais eficiência, a execução das atividades e regular
possíveis ineficiências do pessoal
Custo-padrão
Acompanhar permanentemente o custo de produção dos bens e serviços
produzidos, identificando benefícios e ineficiências do processo de produção.
Manuais internos
Expor claramente os procedimentos internos, possibilitando práticas uniformes,
normatização e eficiência dos atos que previnem a ocorrência de erros e
desperdícios.
Instruções formais
Definir
procedimentos,
expectativas
e
comportamentos,
evitando
interpretações dúbias, mal entendidos e a possibilidade de cobranças.
Fonte: Attie (2009, p. 159).
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De nada adianta a administração munir-se de sistemas e relatórios sofisticados, se o
seu material humano não estiver corretamente selecionado e treinado para trabalhar
de acordo com as políticas determinadas. A eficácia dos meios de controle
estabelecidos depende da competência e integridade do pessoal em exercer as
funções relacionadas com os mesmos. Assim sendo, é conveniente que a política de
pessoal da organização leve em consideração os aspectos supramencionados.

No que tange à aderência às políticas existentes, o objetivo de controle é assegurar
que

as

políticas

e

procedimentos

definidos

pela

administração

sejam

adequadamente seguidos e respeitados pelo pessoal. Embasado nessas políticas,
Attie (2009, p.159) define como meios de controle:

a)

Supervisão permanente: possibilita melhor rendimento pessoal, reparandose rapidamente possíveis desvios e dúvidas decorrentes da execução das
atividades;

b)

Sistema de revisão e aprovação: aponta se as políticas e procedimentos
estão sendo seguidos, através de método de revisão e aprovação; e

c)

Auditoria interna: permite a identificação de transações realizadas pela
empresa que estejam em consonância com as políticas determinadas pela
administração.

A supervisão, o sistema de revisão e aprovação e a instituição de uma auditoria
interna contribuem para a eficácia de um bom sistema de controle interno e devem
ser considerados especialmente pela auditoria no desenvolvimento de seus
trabalhos, pois existem limitações que devem ser reconhecidas ao se levar em conta
a eficácia de qualquer meio de controle. Trata-se de um processo passível de falhas
humanas, como: interpretação errônea de instruções, negligência e conluio.

Conhecendo-se os objetivos do controle interno, é possível afirmar que visam à
configuração de segurança adequada às atividades praticadas no escopo de toda a
organização, de forma vertical e horizontal. Os procedimentos de supervisão, de
revisão e aprovação e de auditoria interna determinam se os controles internos
oferecem um grau de confiança razoável, se estão sendo aplicados corretamente e
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se, de fato, compreendem a forma como os objetivos definidos pela administração
serão alcançados.

A implantação de procedimentos de controle próprios precisa levar em conta o custo
de implementação e o benefício esperado. Embora o cálculo do benefício apresente
dificuldade prática, devido ao fato de que nem sempre é possível estimar os
benefícios que o controle propiciará no futuro, é preciso levá-lo em consideração,
principalmente nos casos em que a implantação de novos controles pode ter efeito
relevante sobre os custos da empresa (ATTIE, 2009, p. 160). O controle interno
deve representar para a instituição um benefício, e sua implantação merece análise
para averiguar se o custo não será, porventura, superior ao efeito positivo a ser
proporcionado.

Ademais, com vistas a prevenir erros e irregularidades, devem ser adotados
princípios de controle interno, que, segundo o Conselho Regional de Contabilidade
de São Paulo (CRC-SP, 1994, p.61), são aqueles delineados no QUADRO 6 a
seguir.
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QUADRO 6: Princípios de controle interno
Princípios

Definição

Definição de
autoridade

A autoridade deve ser determinada de acordo com a orientação da
administração. Caso contrário, o controle tende a ser ineficiente.

Segregação das
operações

A contabilização e as operações propriamente ditas devem ser segregadas.
Um colaborador ou um departamento não deve ocupar uma posição em que
tenha ao mesmo tempo o controle das transações e de seus registros
contábeis.

Sistema de
autorizações e
aprovações

Todas as transações da empresa devem ser realizadas mediante autorização
prévia. A autoridade máxima em uma organização pertence aos acionistas ou
controladores e é delegada à administração, que, por sua vez, estabelece as
condições nas quais devem ser executadas.

Sistema de provas
independentes.

É preciso utilizar provas independentes para comprovar se as operações e a
contabilidade estão registradas de forma exata e adequadas. As transações
registradas na contabilidade devem coincidir com as existentes nos demais
sistemas operacionais da empresa e devem estar documentadas.

Definição de
responsabilidade

Nenhum colaborador da organização deve ter sob controle a responsabilidade
de todo o ciclo de uma transação comercial. As operações devem ser
planejadas de modo que mais de uma pessoa ou departamento participe de
cada transação. Dessa forma, o trabalho de um torna-se a prova do outro.

Rotação de
empregados

A rotação de colaboradores na execução dos trabalhos é fundamental, já que
essa atitude minimiza as oportunidades de ocorrência de fraudes, estimula
inovações e aumenta a qualificação técnica e profissional dos colaboradores.
Além disso, a adoção desse princípio frequentemente resulta em novas ideias
sobre sistemas, métodos e processos.

Exigência
sistemática do gozo
de férias

É de fundamental importância que todos os colaboradores da empresa saiam
de férias. O descanso colabora para a “reposição de energias” e é um direito
trabalhista. Possuir funcionários que não gozem férias significa, também,
manter encobertas fraudes e erros que porventura existam.

Instituição de
manual de controle e
normas internas

É importante que a instituição organize e distribua aos seus colaboradores um
manual de controle interno, no qual constem as instruções operacionais,
normas e procedimentos adotados. Assim, contribui-se para coibição de erros
de execução e também para a garantia da qualidade dos processos.

Sistema de seleção
e treinamento de
empregados

Todos os colaboradores, em especial os envolvidos com as atividades de
controle, devem ser cuidadosamente selecionados e treinados. É saudável
conhecer a vida pregressa e as referências apresentadas pelos candidatos ao
emprego. O treinamento familiariza os colaboradores com as novas tarefas e
os situa dentro do contexto e normas da empresa. Ao compreender o que
dele se espera, o funcionário contribui para o aumento da eficiência
operacional e a redução de custos.

Exigência de seguro
fidelidade

Os responsáveis pela custódia de numerários e outros ativos da empresa
devem ter seguro fidelidade, permitindo proteger os ativos em caso de
possíveis fraudes, o que contribui também como inibidor de ações danosas
contra o patrimônio da organização. Os colaboradores devem estar cientes de
que a companhia seguradora só indenizará a empresa dos prejuízos quando
houver registro de ocorrência dessa natureza às autoridades policiais e os
responsáveis forem devidamente conhecidos.

Fomento da
É recomendável a utilização de meios eletrônicos para o registro automático
utilização de meios
das transações. O avanço tecnológico e o barateamento dos recursos de
eletrônicos para
informática permitem o desenvolvimento de sistemas que aumentam
registros das
consideravelmente a eficiência do controle, possibilitando realizar e registrar
transações.
simultaneamente as transações.
Fonte: CRC-SP (1994, p. 61).
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Esses são apenas alguns princípios fundamentais para a implantação de um
sistema de controle interno eficiente. Cada organização deve avaliar e assumir
aqueles que se conjugam melhor com os seus valores.

Atenção especial deve ser dada ao sistema de controle interno sobre os bens e
valores que compõem o capital de giro das micro e pequenas empresas, que são
objeto

deste

estudo.

Limitadas por fatores

como

falta

de

preparo

dos

administradores ou custos elevados no estabelecimento de controles internos, essas
empresas, frequentemente, são alvo de erros e fraudes, que comprometem a sua
saúde financeira.

2.3 A necessidade de informações financeiras no processo de tomada de
decisões.
No cenário econômico atual, caracterizado por intensa concorrência entre as
empresas, as organizações cada vez mais dependem de informações financeiras
para o êxito ou mesmo para a sobrevivência do negócio. Uma grande parte das
decisões, antes de serem adotadas, necessariamente passa primeiro por consultas
à disponibilidade financeira momentânea e ainda os reflexos destas decisões no
comportamento das disponibilidades financeiras de curto e longo prazo. Assim é
relevante que os informes contábeis, que são fontes das informações financeiras,
sejam dotados de algumas características que garantam a qualidade destas
informações financeiras. De acordo com a Resolução CFC 1.121/2008 “as
demonstrações contábeis objetivam fornecer informações que sejam úteis na
tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o
propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos
de usuários”. Ainda de acordo com a referida resolução:

As demonstrações contábeis preparadas com tal finalidade satisfazem as
necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase
todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de
decisões econômicas, tais como: decidir quando comprar, manter ou vender
um investimento em ações; avaliar a Administração quanto à
responsabilidade que lhe tenha sido conferida, qualidade de seu
desempenho e prestação de contas; avaliar a capacidade da entidade de
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pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios; avaliar a
segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à
entidade; determinar políticas tributárias; determinar a distribuição de lucros
e dividendos; preparar e usar estatísticas da renda nacional; ou
regulamentar as atividades das entidades.

Para Cardoso (2001, p. 92), Para que a informação seja útil, é necessário que ela
seja material. Além disso, é preciso que ela também seja relevante e confiável.
De acordo com a Resolução CFC 1.121/2008:

Uma informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar
as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas
demonstrações contábeis. A materialidade depende do tamanho do item ou
do erro, julgado nas circunstâncias específicas de sua omissão ou
distorção. Assim, materialidade proporciona um patamar ou ponto de corte
ao invés de ser uma característica qualitativa primária que a informação
necessita ter para ser útil.

Esta mesma resolução também traz a seguinte definição de informação relevante:
“As informações são relevantes quando podem influenciar as decisões econômicas
dos usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou
futuros ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores”.
Quanto à informação confiável, este mesmo documento a define como “aquela livre
de erros ou vieses relevantes e representam adequadamente aquilo que se propõe a
representar”.
A informação confiável deve apresentar um conjunto de
características como substância, neutralidade, prudência, ser completa e possuir
uma descrição válida da realidade, como se depreende da leitura da Resolução CFC
1.121/2008, que trata da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das
Demonstrações Contábeis. Ainda enfrentando a questão da confiabilidade das
informações contábeis, a mesma resolução alerta que a confiabilidade para sua
plenitude, deve ainda observar a sua tempestividade e equilíbrio entre custo e
benefício.
A tempestividade envolve oferecer a informação confiável dentro do tempo de
execução da decisão. Quando há demora indevida na divulgação de uma
informação, é possível que ela perca a relevância. Para fornecer uma informação, na
época oportuna, pode ser necessário divulgá-la antes que todos os aspectos de uma
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transação ou evento sejam conhecidos, prejudicando assim a sua confiabilidade. Por
outro lado, se para divulgar a informação a entidade aguardar até que todos os
aspectos se tornem conhecidos, a informação pode ser altamente confiável, porém
de pouca utilidade para os usuários que tenham tido necessidade de tomar decisões
nesse ínterim. Para atingir o adequado equilíbrio entre a relevância e a
confiabilidade, o princípio básico consiste em identificar qual a melhor forma para
satisfazer as necessidades do processo de decisão econômica dos usuários. Tratase de uma premissa difícil de ser testada em muitos casos e a determinação dos
custos e benefícios, de uma informação, acaba sendo um tanto quanto subjetiva.

De acordo com Cardoso (2001, p. 90), a gestão financeira de empresas tem
adquirido uma importância crescente nas organizações e, basicamente, as decisões
financeiras podem ser divididas em: decisões de investimento (onde aplicar o
dinheiro); e decisões de financiamento (onde conseguir o dinheiro a ser aplicado).
Cardoso (2001, p; 90) apud Bodie & Merton (1999, p. 30) define as decisões de
investimento como “processo de orçamento de capital”, que “consiste em identificar
idéias para novos projetos de investimento, sua avaliação e a decisão de qual deles
adotar, para em seguida implementá-las”. Quanto às decisões de financiamento,
dependem das “decisões de estrutura de capital”, que seria a determinação de “um
plano de financiamento viável para a empresa. Assim que isso for conseguido, pode
ser abordada a questão do mix de financiamento ideal”.
Cardoso (2001, p. 91) ainda registra:

Ao lado das decisões financeiras relativas a investimentos e financiamentos,
a organização tem que tomar decisões de curto prazo, e estas residem
basicamente na gestão do caixa da empresa. “A administração do capital de
giro é essencial para o sucesso da empresa. Os melhores planos de longo
prazo podem ir por água abaixo se a empresa não cuidar das questões
financeiras do dia-a-dia”. Para uma perfeita gestão financeira das empresas,
portanto, é fundamental possuir as informações acerca da entrada e saída
de recursos de curto prazo, possibilitando com isto uma gestão do fluxo de
caixa de maneira eficiente e eficaz.

Como se percebe a função dos sistemas de informação contábil é registrar e
evidenciar, de forma ordenada, os efeitos das transações comerciais e outros
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eventos econômicos, enquanto os sistemas de informação financeira, suportados
pelas informações geradas pela contabilidade, apoiam os gestores financeiros nas
decisões relativas às fontes de financiamento e à alocação e controle dos recursos
financeiros da entidade.

2.4 Aspectos Conceituais do Capital de Giro
Capital de giro, ou capital circulante, é definido por Assaf Neto (2008, p. 450) como
“os recursos que giram (circulam) várias vezes em determinado período”. Em outras
palavras, corresponde a uma parcela de capital aplicado pela empresa em seu ciclo
operacional, caracteristicamente de curto prazo, o qual assume diversas formas ao
longo de seu processo produtivo e de venda. De acordo com Gitman (2010, p. 619),
“capital de giro refere-se aos ativos circulantes que sustentam as operações do dia
adia das empresas, ou seja, é a parcela do investimento que circula de uma forma a
outra, durante a condução normal dos negócios”. Dentre os principais itens que
compõem o capital de giro, citam-se: caixa e bancos, aplicações a curto prazo no
mercado financeiro, contas a receber de clientes e estoques de matérias-primas,
mercadorias para a venda, produção em andamento e produtos acabados.
Segundo Di Agustini (1999, p. 23), “a característica predominante dos itens que
compõem o capital de giro é a transformação, ou seja, cada componente é
rapidamente convertido em outras formas de ativo ou receita”. Em termos de curto
prazo (ou circulante), Brealey e Myers (1992) destacam que o planejamento
financeiro

constitui-se

basicamente

em

instrumento

de

identificação

das

disponibilidades de recursos em face dos desembolsos previstos, bem como de
avaliação das condições mais vantajosas à implementação dos investimentos de
curto prazo.
A gestão do capital de giro é um dos aspectos mais importantes da gestão
financeira, por lidar diretamente com a liquidez da empresa. Por conseguinte, é
importante que as empresas mantenham um nível satisfatório de capital de giro, isto
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é, suficiente para cobrir seus passivos circulantes e garantir, assim, uma boa
margem de segurança. O objetivo da administração do capital de giro é gerenciar
cada um dos ativos circulantes de forma a assegurar um nível aceitável de capital
circulante líquido.

Assaf Neto (2003, p. 15) sublinha:
A administração do capital de giro diz respeito à administração das contas
dos elementos de giro, ou seja, dos ativos e passivos correntes
(circulantes), e às inter-relações existentes entre eles. Neste conceito, são
estudados fundamentalmente o nível adequado de estoques que a empresa
deve manter, seus investimentos em créditos a clientes, critérios de
gerenciamento do caixa e a estrutura dos passivos correntes, de forma
consistente com os objetivos enunciados pela empresa e tendo por base a
manutenção de determinado nível de rentabilidade e liquidez.

Para Ross, Westerfielde e Jaffe (2010, p. 39), “quando uma empresa se diz
saudável, é porque ela tem um saldo positivo, ou seja, seu capital de giro é
suficiente para cobrir o fluxo de caixa que exceder em determinado período, e o
ativo circulante excede o passivo circulante”. Isso implica que uma das
preocupações do gestor financeiro é manter a liquidez e, consequentemente, a
solvência da empresa. Assaf Neto (2003) destaca que o enfoque da área financeira
para a realização das tarefas de otimizar o capital de giro necessário às operações
da empresa centra-se, basicamente, na procura pela eficiência na gestão de
recursos, o que é feito com base na maximização dos retornos e minimização dos
custos.
Segundo Brasil e Brasil (2002, p. 51), “a principal fonte de recurso do Capital de Giro
(CDG) é o autofinanciamento resultante da geração de recursos próprios”. De
acordo com Pereira (2004), quando se projetam a venda e o recebimento, é possível
detectar de quanto a empresa necessitará, e quando, para fazer um controle de
forma que o recebimento das vendas cubra o pagamento aos fornecedores. Os
níveis dos itens do capital de giro variam de acordo com o segmento do negócio, o
perfil da empresa, as estratégias de gerenciamento e as políticas da organização. As
necessidades de uma empresa de serviço são diferentes das de uma empresa
comercial, que, por sua vez, são diferentes das de uma indústria.

60

Di Agustini (1999) mostra que o capital de giro pode ser próprio ou de terceiros. É
próprio quando o ativo circulante é maior que o passivo circulante, ou seja, os
haveres, bens e direitos conversíveis no prazo de até um ano são maiores do que as
dívidas ou obrigações exigíveis no mesmo prazo; e é de terceiros quando o passivo
circulante é maior que o ativo circulante, o que indica que terceiros estão financiando
as operações de curto prazo da empresa.

Ante o exposto, verifica-se a importância de uma boa administração do capital de
giro para a competitividade das empresas e para a sua própria sobrevivência. No
entanto, a excelência na administração desses ativos requer estudo e preparo, pois
é necessário o emprego de técnicas e modelos financeiros adequados a cada
segmento de negócio e a cada perfil de empresa. O contínuo monitoramento dos
indicadores de liquidez, que medem a capacidade de pagamento da organização, é
uma técnica que muito contribui para a excelência na administração do capital de
giro.

Também conhecido como Capital Circulante Líquido (CCL), o capital de giro líquido
é a diferença entre os ativos circulantes e os passivos circulantes. Gitman (2010,
p. 616) aponta que “o capital de giro líquido é uma medida conveniente da liquidez
da empresa e também reflete sua capacidade de gerenciar suas relações com
fornecedores e clientes”. O autor ainda pondera que a administração ineficiente do
capital de giro afeta drasticamente o fluxo de caixa das empresas.

As empresas necessitam manter certo volume de CCL, uma vez que nem todas as
entradas e saídas de caixa são perfeitamente sincronizadas. O capital de giro líquido
pode ser positivo, nulo ou negativo. Quando os ativos circulantes superam os
passivos circulantes, a empresa tem capital de giro líquido positivo, situação mais
comum. Na visão de Wendlandet al. (2012, p. 9) “a administração de capital de giro
auxilia o administrador no contexto decisório das finanças empresariais, permitindo
visualizar melhor como as empresas formam, aplicam e gerenciam seus recursos
financeiros”.
As subseções a seguir abordam alguns aspectos da capital de giro. Mais
especificamente, abordam-se os seguintes temas: instrumentos de gestão do capital
de giro e administração de caixa, de contas a receber e de estoques.
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2.5 Instrumentos de Gestão do Capital de Giro
As decisões financeiras estão diretamente ligadas aos números levantados no
balanço patrimonial e nos demais relatórios contábeis. Para Ross, Westerfield e
Jaffe (2010, p. 39),
... o balanço patrimonial é um retrato da empresa, pois ele é o resumo do
que a empresa possui (seus ativos), o que ela deve (seus exigíveis), e a
diferença entre os dois (patrimônio líquido da empresa), num determinado
momento. [...] um bom conhecimento de como utilizar demonstrações
financeiras é desejável simplesmente porque tais demonstrações, e os
números derivados dessas demonstrações, são os principais meios de
comunicação de informações financeiras tanto dentro quanto fora da
empresa.

No modelo tradicional de gestão financeira, pode-se dizer que a empresa tem um
controle nas contas de curto prazo quando o ativo circulante for maior que o passivo
circulante, ou seja, desde que exista capital de giro líquido. A partir do balanço
patrimonial, pelo modelo tradicional de análise financeira, é possível determinar os
índices de liquidez, os de estrutura de capital e os de rentabilidade de uma empresa.
Segundo Matarazzo (1998, p. 29), “é através do diagnóstico da empresa pela
análise de balanços que se podem determinar pontos críticos e até mesmo a
solução dos problemas antes que eles aconteçam”.

Os índices que se extraem do modelo tradicional de análise financeira, em especial
os índices de liquidez, sofrem variações decorrentes do ciclo operacional de cada
empresa. O ciclo operacional é definido por Gitman (2010) como “o período de
tempo que vai do ponto em que a empresa adquire matérias-primas e se utiliza de
mão de obra no seu processo, até aquele em que recebe o dinheiro pela venda do
produto ou serviço resultante”. Em outras palavras, o ciclo operacional é a soma do
período médio de duração dos estoques mais o período médio de cobrança das
vendas.
Pode-se dizer que o ciclo operacional é composto por todas as fases das atividades
operacionais de uma empresa. Assaf Neto (2003) esclarece que, quanto mais longo
se apresentar esse período, maior será a necessidade de recursos para financiar o
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giro da empresa, ou seja, o ciclo operacional é o período em que não ocorrem
ingressos de recursos financeiros na empresa. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe
(2010, p. 414), “o ciclo operacional descreve como o produto se move entre as
contas do ativo circulante”. Sua vida começa como estoque, o qual é convertido em
contas a receber ao ser vendido e termina em caixa, quando as vendas são pagas.
Em cada uma dessas etapas, o ativo vai se aproximando do caixa.

O ciclo econômico começa com as compras das matérias-primas e termina com as
vendas dos produtos ou serviços acabados ou entregues, havendo entre esses dois
eventos vários outros, dependendo do tipo de negócio (BRASIL; BRASIL,
2002).Assaf Neto(2003, p. 21) define ciclo econômico da seguinte forma:
O ciclo econômico considera unicamente as ocorrências de natureza
econômica, envolvendo a compra dos materiais até a respectiva venda. Não
leva em consideração, pelo próprio enunciado do ciclo, os reflexos de caixa
verificados em cada fase operacional, ou seja, os prazos de recebimentos
das vendas e os pagamentos dos gastos incorridos.

O ciclo financeiro, também chamado de ciclo de caixa, é definido por Gitman (2010,
p. 670) como “o período de tempo em que os recursos da empresa se encontram
comprometidos entre o pagamento dos insumos e o recebimento pela venda do
produto acabado resultante”.De acordo com Assaf Neto e Silva (1997, p. 22),
[o] ciclo financeiro mede exclusivamente as movimentações de caixa,
abrangendo o período compreendido entre o desembolso inicial de caixa
(pagamento de materiais a fornecedores) e o recebimento da venda do
produto. Em outras palavras, representa o intervalo de tempo em que a
empresa irá necessitar efetivamente de financiamento para suas atividades.
Evidentemente, ocorrendo desconto dos títulos representativos da venda a
prazo, o ciclo de caixa e, consequentemente, o período de necessidade de
caixa reduz-se [sic] pelo prazo da operação.

De acordo com as definições supramencionadas, o ciclo operacional, o ciclo
econômico e o ciclo financeiro de uma empresa industrial correspondem às
expressões 1, 2 e 3 a seguir.

Ciclo Operacional = PME (Mp) + PMF + PMV + PMC

(1);

Ciclo Financeiro = Ciclo Operacional –PMPF – PMDD

(2);

Ciclo Econômico = Ciclo Operacional – PMC

(3);
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em que:
• PME Mp) = prazo médio de estocagem de matérias-primas;
• PMF = prazo médio de fabricação;
• PMV = prazo médio de venda (prazo médio de estocagem dos produtos
acabados);
• PMC = prazo médio de cobrança (prazo médio de recebimento);
• PMPF = prazo médio de pagamento a fornecedores; e
• PMDD = prazo médio de desconto de duplicatas.

Os relatórios contábeis são de grande importância nesse processo, pois fornecem
informações necessárias à apuração dos ciclos operacionais e econômicos da
empresa. Assaf Neto (2003, p. 21) afirma que “não é suficiente conhecer somente as
durações das fases operacionais da empresa para chegar-se a suas efetivas
necessidades de financiamento e ao montante ideal de capital de giro”. É preciso
ainda que haja um planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo.

No tocante à extensão dos ciclos analisados, Assaf Neto (2003, p. 35) apresenta
ainda os seguintes esclarecimentos:
É sabido que a extensão do ciclo operacional é o fator determinante das
necessidades de recursos do ativo circulante; ele é administrado através de:
a) Negociações com fornecedores e outros credores visando alongar os
prazos de pagamento;
b) Medidas mais eficientes de valores a receber, sem prejuízo de vendas
futuras, objetivando reduzir o volume de clientes em atraso e
inadimplentes;
c) Decisões tomadas na área com intuito de diminuir os estoques e
incrementar seu giro;
d) Concessão de descontos financeiros, sempre que economicamente
justificados, na expectativa de redução dos prazos de recebimentos das
vendas etc.

Diante do exposto, verifica-se a importância do controle dos ciclos operacionais,
econômico e financeiro aliada a decisões comerciais acertadas, para se atingir o
sucesso da gestão financeira. Na acepção de Groppelli e Nikbakht (2006, p. 28),
“administradores financeiros que executam seus trabalhos observando a oferta e a
demanda dos preços e aprendem a lidar com esses fatores conseguem ferramentas
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importantes para a elaboração de um efetivo planejamento financeiro” que possa
identificar e resolver problemas financeiros com o objetivo de alcançar metas
predeterminadas.

É fundamental que as empresas estabeleçam suas metas operacionais e,
concomitantemente, estabeleçam o planejamento financeiro, o qual viabilizará o
sucesso operacional e financeiro no futuro. Gitman (2010, p. 588) aponta:
O planejamento financeiro é o processo que inicia com planos financeiros a
longo prazo (estratégicos) e que direciona a formulação de planos e
orçamentos a curto prazo”. [...]o planejamento financeiro é de grande
importância para o bom funcionamento das empresas, pois fornece dados
para dirigir, coordenar e controlar suas ações a fim de alcançar seus
objetivos. É por meio do planejamento que a empresa pode avaliar se as
quantias de fundos e os prazos são suficientes para cumprir suas
obrigações e satisfazer suas necessidades.

Brealey e Myers (1992, p. 707) destacam que o planejamento financeiro é um
processo de:
a. Análise das opções de financiamento e de investimento de que a
empresa dispõe.
b. Projeção das implicações futuras das decisões presentes, de modo a
evitar surpresas e a compreender a ligação entre as decisões presentes
e futuras.
c. Decisão sobre quais as alternativas a seguir (essas decisões estão
incorporadas no plano financeiro final).
d. Avaliação do desempenho posterior em função dos objetivos fixados no
plano financeiro.

Brasil e Brasil (2002, p. 77) asseveram que “o planejamento financeiro deve
amarrar-se, em nível econômico e financeiro, ao crescimento equilibrado da
empresa a curto e longo prazos”. Acrescentam ainda que o crescimento pressupõe,
em primeiro lugar, a sobrevivência pura e simples da empresa no mercado,
dependendo, em seguida, de uma escolha acertada dos investimentos.
Nesse processo de planejamento emerge outro conceito importante, o de “equilíbrio
financeiro”, que corresponde ao nível ideal de capital que as empresas devem
manter e também à distribuição desse capital nos diversos ativos. Assaf Neto e Silva
(1997, p. 24) sublinham que “o conceito de equilíbrio financeiro de uma empresa é
verificado quando suas obrigações financeiras se encontram lastreadas em ativos
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com prazos de conversão em caixa similares aos dos passivos”. Em outras palavras,
o equilíbrio financeiro exige vinculação entre a liquidez dos ativos e os desembolsos
demandados pelos passivos.
Para Ross, Westerfield e Jaffe (2005, p. 526), “longo prazo, para efeito de
planejamento financeiro, é geralmente o período compreendido entre dois e cinco
anos”, sendo que o planejamento financeiro de longo prazo é o que formaliza o
método pelo qual as metas financeiras devem ser alcançadas. Com efeito, esse
planejamento consiste nas previsões para a área financeira, ou seja, a declaração
formal do que se deverá fazer no futuro.

O planejamento a curto prazo, formulado para um período de até12 meses, decorre
dos estudos do ambiente e dos objetivos inclusos no plano inicialmente feito para
vários futuros. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2005, p. 534), “as finanças de
curto prazo envolvem uma análise de decisões que afetam os ativos e passivos
circulantes e frequentemente exercem impacto sobre a empresa dentro do prazo de
um ano”. Pereira (2004, p. 53) afirma que “adotar uma política nas suas finanças de
curto prazo, decidindo entre uma política flexível ou uma política restritiva, é função
do gestor financeiro, assim como medir as consequências e riscos para a empresa”.
O autor ressalta que o planejamento financeiro, tanto de curto quanto de longo
prazo, é importante por obrigar a empresa a fazer uma reflexão sobre suas metas e,
como tal, procurar atingi-las, o que a leva a um desempenho constante.

Fleuriet, Kehdye Blanc (1978) fazem duas observações a respeito do capital de giro,
quais sejam:

a) O capital de giro possui o mesmo valor que o capital circulante líquido,

definido no sentido financeiro clássico como a diferença entre ativo e
passivo circulantes. Somente seu cálculo é realizado de maneira diferente.
O capital de giro é um conceito econômico-financeiro, e não uma definição
legal, constituindo uma fonte de fundos permanente utilizada para financiar
a necessidade de capital de giro da empresa;
b) O capital de giro apresenta-se razoavelmente estável ao longo do tempo.

Ele diminui quando a empresa realiza novos investimentos em bens do
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ativo permanente (i.e., aumento do ativo permanente). Todavia, é
aumentado

pelo

autofinanciamento,

pela

contratação

de

novos

empréstimos a longo prazo e pelo aumento de capital em dinheiro.

2.6 Administração de Caixa
Segundo Gitman (2010, p. 664), “caixa é a moeda corrente à qual todos os ativos
líquidos podem ser convertidos”. Para Frezatti (1997, p. 13), “caixa é o ativo mais
líquido disponível na empresa, encontrado em espécie na empresa, nos bancos e no
mercado financeiro de curtíssimo prazo”. Para Dalbello (1999, p.13, sic),
o fluxo de caixa é o mais importante instrumento de gerenciamento
financeiro, onde melhor evidencia a estimativa da liquidez como ponto
relevante na tomada de decisões comparada à restrita avaliação feita pela
demonstração do resultado do exercício onde utiliza o princípio da
competência, não o de caixa”.

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 436), “o objetivo básico, na
gestão de caixa, é manter o investimento em caixa o mais baixo possível e ao
mesmo tempo operar a empresa de forma eficiente e eficaz”. A administração do
caixa (caixa e bancos) é uma das áreas-chave da administração do capital de giro,
uma vez que representa os ativos mais líquidos da empresa, possibilitando recursos
disponíveis para cobrir desembolsos e evitar crises de liquidez na empresa. O caixa
é o denominador comum para o qual convergem todos os outros ativos
(e.g., duplicatas a receber e estoques).

Mehta (1978, p. 151) relaciona algumas questões que devem ser respondidas para
uma administração efetiva de caixa:

a. Qual o saldo “adequado” de caixa que cobrirá todos os
compromissos quando eles vencerem?
b. Se os saldos de caixa forem superiores ao nível adequado em dado
momento, valerá a pena investir uma parte ou a totalidade?
c. Se o saldo de caixa ficar aquém do necessário para saldar os
compromissos, que montante de títulos negociáveis deverá ser
vendido e quando?
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Como se percebe, as questões que Metha (1978) relaciona para uma administração
efetiva de caixa exigem um complexo sistema de informações – sistema esse que
compõe o planejamento financeiro de curto e longo prazo, conforme visto
anteriormente. De fato, as respostas a essas indagações somente estarão
disponíveis para os gestores financeiros a partir da elaboração e monitoramento
cotidiano de todos os quesitos necessários para um bom planejamento financeiro de
curto e longo prazo.

Gitman (2010) identifica três motivos que levam as empresas (e também as
pessoas) a manter determinado nível de caixa:
a) Negócio: também chamado de motivo “transação”, é explicado pela

necessidade de manter dinheiro em caixa para efetuar os pagamentos
oriundos das operações normais da empresa;
b) Precaução:

devido

às

incertezas,

é

comum

ocorrerem

despesas

imprevistas e extraordinárias nos negócios empresariais; quanto maior for o
saldo de caixa para enfrentar essas exigências monetárias inesperadas,
tanto maior será a margem de segurança de atuação da empresa; e
c) Especulação: o aproveitamento de oportunidades especulativas em relação

a certos itens não monetários (estoques, normalmente) – desde que a
empresa acredite em uma valorização atraente de seus preços – pode
justificar maiores investimentos de caixa.

Os motivos “precaução” e “especulação” exigem do gestor financeiro atenção maior
quanto ao nível ideal do caixa a ser mantido, especialmente em períodos de taxas
de inflação elevadas. Investimentos maiores em caixa, se bem administrados,
podem efetivamente trazer benefícios financeiros a partir do aproveitamento de
oportunidades de negócios que possam surgir; entretanto, podem também resultar
em prejuízos pela perda do poder aquisitivo do seu valor.
Frezatti (1997, p. 14) ressalta: “uma boa gestão do caixa traz benefícios a toda a
organização, contudo, o sucesso na gestão só será atingido se o fluxo de caixa for
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considerado um instrumento gerencial da empresa, e não apenas do tesoureiro”. A
insuficiência ou excesso de recursos aplicados em capital de giro refletirá no caixa
da empresa, cabendo aos administradores realizar algumas ações que podem
favorecer a gestão do capital de giro, como: negociações com fornecedores,
políticas de créditos aos clientes, cobrança de duplicatas e administração dos
estoques.
Como explicam Ross, Westerfiel e Jaffe (2005, p. 554), “o saldo apropriado de caixa
envolve um equilíbrio entre os custos de oportunidade da manutenção de um saldo
excessivo e os custos de transação decorrentes da manutenção de um saldo muito
pequeno”. Para manter um saldo de caixa, provavelmente a empresa deixará de
aproveitar diversas oportunidades de investir em outros ativos. Por isso, é
necessário manter um mínimo de recursos em disponibilidade, para que a empresa
possa saldar suas dívidas, sem, contudo, perder oportunidade de realizar outros
investimentos. Em virtude disso, a gestão do caixa se torna uma das áreas mais
críticas do gerenciamento do capital de giro.

O fluxo de caixa é um instrumento de controle que permite ao administrador
financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros
de sua empresa em um determinado período. Ross, Westerfield e Jaffe (2010) o
definem como uma ferramenta básica do planejamento financeiro a curto prazo, que
permite ao administrador financeiro identificar necessidades e oportunidades
financeiras, bem como analisar as necessidades de financiamento a curto prazo.
Assaf Neto (2003, p. 35) define fluxo de caixa como “um instrumento que relaciona
os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos monetários no âmbito de uma
empresa em determinado intervalo de tempo”.Esclarece, ainda, que o fluxo de caixa
é de fundamental importância para as empresas, constituindo-se em uma
indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios. Para se manterem
em operação, as empresas devem liquidar corretamente seus vários compromissos,
devendo, como condição básica, apresentar o respectivo saldo em seu caixa nos
momentos dos vencimentos. A insuficiência de caixa pode determinar cortes nos
créditos e suspensão de entregas de materiais e mercadorias, bem como ser causa
de uma séria descontinuidade em suas operações.
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A administração de caixa envolve a gestão das entradas e saídas de caixa de uma
organização. Uma correta administração de caixa auxilia no alcance da lucratividade
ao reduzir o período de cobrança e os custos de transação relacionados com o
processo de cobranças e pagamentos. Os administradores financeiros, quando
envolvidos com a administração de caixa, procuram acelerar os recebimentos de
valores e retardar os pagamentos, tentando minimizar a necessidade de
financiamento.

As previsões de fluxo de caixa (diária, semanal ou mensal) são de fundamental
importância para a organização, pois auxiliam na identificação de futuros déficits ou
excessos de caixa. A administração eficiente desses déficits ou excessos de caixa
possibilita a sobrevivência da organização a longo prazo.

Embora diversas informações financeiras sejam obtidas de relatórios contábeis, os
quais são elaborados de acordo com o regime de competência, o fluxo de caixa é
elaborado de acordo com o regime de caixa. Assim, algumas dessas informações
deverão ser ajustadas para o regime adequado ao fluxo de caixa. Se os fluxos de
caixa são otimizados, reduz-se automaticamente a necessidade do capital de giro, o
que é, portanto, um exercício vital para as empresas brasileiras, cujos custos
financeiros são significativamente elevados.

De acordo com Gitman (2010) e Assaf Neto e Silva (1997), os principais objetivos do
fluxo de caixa são:

a) Projetar as entradas e as saídas de recursos financeiros em um
determinado período;
b) Facilitar a análise e o cálculo na seleção das linhas de crédito a serem
obtidas junto às instituições financeiras;
c) Programar os ingressos e desembolsos de caixa de forma criteriosa, a fim
de (i) determinar o montante e o período em que deverá ocorrer carência
de recursos e (ii) disponibilizar tempo suficiente para a adoção das
medidas necessárias;
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d) Permitir

o

planejamento

dos

desembolsos

de

acordo

com

as

disponibilidades de caixa, evitando-se o acúmulo de compromissos
vultosos em épocas de pouco encaixe;
e) Determinar qual é o nível de recursos próprios de que a empresa dispõe
em certo período e aplicá-los da forma mais rentável possível, bem como
analisar os recursos de terceiros que satisfaçam as necessidades da
empresa;
f) Proporcionar o intercâmbio dos diversos departamentos da empresa com a
área financeira;
g) Desenvolver o uso eficiente e racional do disponível;
h) Financiar as necessidades sazonais ou cíclicas da empresa;
i) Providenciar recursos para atender aos projetos de implantação, expansão
ou modernização industrial e/ou comercial;
j) Fixar o nível de caixa, em termos de capital de giro;
k) Auxiliar na análise dos valores a receber e estoques, para que se possa
julgar a conveniência em aplicar nesses itens ou não;
l) Verificar a possibilidade de aplicar possíveis excedentes de caixa;
m) Estudar um programa de empréstimos e financiamentos; e
n) Integrar as atividades da empresa, facilitando os controles financeiros.

O fluxo de caixa é, portanto, um dos instrumentos mais eficientes de que dispõe o
administrador financeiro, que pode utilizá-lo para gerenciar adequadamente as
atividades operacionais e financeiras da empresa.

2.7 Administração de Contas a Receber
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 638), as duplicatas a receber de
uma empresa representam a concessão de crédito feita a seus clientes e
constituem, juntamente com os estoques, os principais ativos circulantes mantidos
pela maioria das empresas que oferece crédito no intuito de conservar os clientes
atuais e atrair outros. O administrador financeiro deve tentar minimizar os
investimentos em duplicatas a receber (pois, em geral, representam itens monetários
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passíveis de perda do poder aquisitivo do seu valor), ao mesmo tempo em que
mantém um nível adequado dos serviços de concessão de crédito a seus clientes.
As políticas de crédito, segundo Gitman (2010, p. 696), “são determinações quanto à
seleção, padrões e condições de créditos concedidos aos clientes”. Assaf Neto e
Silva (1997, p. 103) afirmam que “os elementos que compõem uma política de
crédito são quatro: padrão, prazo, desconto e cobrança”. Por sua vez, Ross,
Westerfield e Jaffe (2010, p. 646) esclarecem que, “se uma empresa decidir
conceder créditos a seus clientes precisará criar procedimentos com relação à
política de crédito, cujos componentes são: condições de venda, análise de crédito e
política de cobrança”. Brealey e Myers (1992) destacam que a gestão de crédito
comporta cinco etapas principais:

a) Determinação do prazo e das condições em que se propõe vender os
produtos;
b) Decisão sobre a titularização da dívida;
c) Estudo sobre quais os clientes que mais provavelmente irão pagar as
faturas;
d) Decisão sobre qual o limite de crédito que se deve conceder ao cliente; e
e) Decisão sobre a cobrança do dinheiro na data do vencimento.

Percebe-se que as etapas principais que compõem a gestão de crédito convergem,
para salvaguardar o patrimônio da empresa na medida em que ela, por exigência do
seu sistema de controle interno, fixa padrões de condições de créditos como forma
de minimizar perdas com créditos não liquidados.

Pelo exposto, constata-se que, de maneira detalhada ou sintética, todos os autores
consultados referem-se aos mesmos elementos. Tomando-se por base o trabalho de
Ross, Westerfield e Jaffe (2010), as condições de venda estipulam como a empresa
se propõe a vender seus produtos e serviços. Se conceder crédito a um cliente, as
condições de venda especificarão o prazo de crédito, o desconto por pagamento à
vista e o período de desconto, bem como o instrumento de crédito.
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Para Assaf Neto e Silva (1997) e Gitman (2010), quando uma empresa altera seus
padrões de crédito (i.e., torna-os mais rígidos ou mais flexíveis), deve esperar
alterações em seu volume de vendas, investimento médio em duplicatas a receber e
perda com incobráveis. Uma vez que a empresa tenha estabelecido seus padrões
de crédito, precisa desenvolver procedimentos para avaliar os clientes. Conforme
esclarecem Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 446),
ao conceder um crédito, uma empresa determina o esforço que fará para
distinguir entre clientes que pagarão o que devem e clientes que não
pagarão. As empresas utilizam uma série de instrumentos e procedimentos
para determinar a probabilidade de que os clientes não paguem; em
conjunto, esses instrumentos formam a análise de crédito.

Nas palavras de Assaf Neto (2003, p. 501), “no processo de análise de riscos, a
empresa deve também fixar seus padrões de crédito, ou seja, os requisitos de
segurança mínimos que devem ser atendidos pelos clientes para que se conceda o
crédito”. Para cada classe ou categoria de clientes, tem-se um custo (probabilidade)
de perdas pelo não recebimento das vendas efetuadas a prazo. Assim, os clientes
são classificados em diversas categorias de riscos e, consequentemente, de custos.

De acordo com Gitman (2010), há dois passos básicos no processo de investigação
para se conceder crédito. São eles:
a) Obtenção de informações de crédito – passo no qual se exige uma série de
informações e referências financeiras e de crédito; e
b) Análise das informações – etapa que se inicia com a confirmação da
veracidade

das

informações

prestadas,

as

quais

são

também

complementadas com dados de outras fontes, que podem ser, dentre
outras: demonstrações financeiras, serviços de informações de crédito,
intercâmbio de crédito e consulta bancária.
As políticas de cobrança “são definidas pelos vários critérios possíveis de ser
adotados por uma empresa, visando ao recebimento, na data de seus vencimentos,
dos diversos valores a receber” (ASSAF NETO, 2003, p. 502). Mehta (1978, p. 45)
aponta que “as medidas de cobrança afetam por si mesmas o nível de contas a
receber direta ou indiretamente, e não através de uma política de concessão de
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crédito”. Por exemplo, esforços mais intensos de cobrança levam diretamente a
maiores recebimentos de contas atrasadas e reduzem, assim, o investimento em
contas a receber.

A eficiência das políticas de cobrança pode ser avaliada parcialmente observandose o nível dos inadimplentes, que depende não só das políticas de cobrança, mas
também das políticas de crédito nas quais se baseou a concessão de crédito
(GITMAN, 2010). Caso uma conta não seja paga no vencimento, existem vários
tipos de procedimentos para recebê-la que, basicamente, seguem a seguinte ordem:
cartas, telefonemas; visitas pessoais; uso de agências de cobrança; e protesto
judicial.
Silva (2002, p. 77) sublinha que “as empresas, às vezes, adotam outras
providências, como negar crédito adicional a clientes inadimplentes”. Tal atitude
deve ser bem avaliada, pois tanto pode evitar um prejuízo financeiro maior, como
também pode levar a empresa a perder um bom cliente que passa por um momento
financeiro delicado.

2.8 Administração de Estoques
Gitman (2010) e Ross, Westerfield e Jaffe (2010) definem estoques como ativos
circulantes necessários que possibilitam o funcionamento dos processos de
produção e vendas com um mínimo de distúrbio e que, como as duplicatas a
receber, representam um investimento significativo por parte da maioria das
empresas.
Assaf Neto e Silva (1997, p. 143) lembram que “investimentos em estoques são um
dos fatores mais importantes para a adequada gestão financeira de uma empresa”.
Tal relevância pode ser consequência tanto da participação desse ativo no total de
investimento quanto da importância de gerir o ciclo operacional.
Assaf Neto e Silva (1997, p. 143) descrevem:
a maioria dos setores da economia é obrigada a manter investimentos em
estoques para não comprometer as operações diárias da empresa e tornar
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o fluxo econômico contínuo. Na indústria, por exemplo, a falta de um
estoque de matéria-prima pode paralisar a linha de produção. No comércio
varejista, a existência de uma variedade de produtos significa maior volume
de vendas, sendo esse o caso típico das grandes redes de supermercados.
No entanto, é bastante comum empresas que não avaliam bem os custos
de estocagem e por isso costumam investir excessivamente neste ativo.

Mehta (1978, p. 83) alerta para o fato de que “geralmente o administrador financeiro
não é o responsável pela produção ou pelas compras numa grande empresa”. Em
consequência, ele não se acha diretamente envolvido na administração de estoques.
Apesar de alguns pensarem dessa forma, encontra-se aí um grande erro de gestão,
pois os investimentos em estoques exigem alocação de recursos financeiros. Sendo
assim, os níveis gerais de estoques devem constituir uma preocupação direta do
administrador financeiro.
Assaf Neto e Silva (1997, p. 144) fazem a seguinte ponderação: “analisando as
vantagens de possuir estoques, deve-se compará-las com seus custos para decidir
quanto a empresa deve ter de estoque e quando deve solicitar a reposição dos
produtos que estão sendo vendidos ou consumidos no processo de produção”. A
decisão de quando e quanto comprar é uma das mais importantes a serem tomadas
na gestão de estoques.

O objetivo básico na administração de estoques, portanto, é minimizar ao máximo as
necessidades de investimentos nesse item, mesmo considerando os benefícios
alegados por outras áreas, como: a manutenção dos estoques em um nível elevado
traz ganho financeiro na compra de um maior volume e promove redução de
trabalho (burocrático e operacional), pois realizam-se compras com menor
frequência. Gitman (2010) e Assaf Neto e Silva (1997) enumeram algumas razões
que levam ao investimento em estoques, quais sejam: função de tornar o fluxo
econômico contínuo; as características econômicas particulares de cada setor; a
perspectiva de um aumento imediato do preço do produto; e a política de venda do
fornecedor.

Gitman (2010) e Ross, Westerfield e Jaffe (2010) enumeram e conceituam os
diversos tipos de estoques, conforme a seguir:
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a) Estoque de matérias-primas: refere-se a tudo aquilo que a empresa utiliza
como ponto de partida em seu processo produtivo. A matéria-prima pode
ser básica, como minério de ferro para uma usina siderúrgica, ou algo tão
sofisticado quanto drives de disco para um fabricante de computadores;
b) Estoque de produtos em elaboração: refere-se aos produtos não acabados,
ou seja, todos os itens ainda presentes no processo de produção. A
magnitude desse tipo de estoque depende, em parte, da duração do
processo produtivo. No caso de um fabricante de aeronaves, por exemplo,
a produção em andamento pode ser substancial; e
c) Estoque de produtos acabados: refere-se aos produtos prontos para
entrega ou venda, ou seja, são os itens que foram produzidos, mas ainda
não foram vendidos.
Assaf Neto (2003, p. 521) esclarece que “o montante de estoques é influenciado,
principalmente, pelo comportamento e volume previstos da atividade da empresa
(produção e vendas) e pelo nível de investimentos exigidos”. O autor alerta que é
interessante sempre evitar quantidades excessivas de estoques, as quais, em
função de imprimirem maior lentidão ao giro dos ativos, reduzem a rentabilidade da
empresa. Gitman (2010) e Assaf Neto e Silva (1997) defendem que o volume dos
estoques deve depender, dentre outros, dos seguintes fatores: disponibilidade
relativa dos itens necessários; rapidez com que podem ser obtidos; duração do ciclo
operacional e de produção; hábitos dos consumidores; maior previsibilidade, que
pode permitir a redução relativa dos investimentos em estoques; e durabilidade dos
itens estocados.

O estoque é um investimento, no sentido de que exige o comprometimento de
recursos que a empresa poderia aplicar em alternativas rentáveis. O administrador
financeiro, ao avaliar alterações planejadas nos níveis de estoques, deve considerálas à luz da relação custo-benefício. Foram desenvolvidas técnicas modernas de
administração de estoques, visando reduzir ao mínimo os volumes dos itens
estocados, sem, contudo, prejudicar as operações diárias da empresa.
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2.9 Ferramentas para a Administração de Estoque
O grande desafio para os administradores na atualidade não está ligado somente ao
ato de gerir e controlar de maneira eficiente seu negócio, mas também proporcionar
rentabilidade e expectativa de crescimento. Nesse cenário, o planejamento e
controle de estoque é um fator competitivo valioso para as empresas. Por se tratar
de um gerador de riqueza, a correta manutenção do estoque implica uma busca
contínua por soluções organizacionais, visando reduzir os custos de estocagem e,
por consequência, promover um aumento nos lucros.

É importante que os gestores de estoque se mantenham atentos às variações dos
fatores que influenciam os custos da estocagem. Atualmente, independentemente
de a empresa ser pequena, média ou grande, um dos problemas enfrentados é
justamente a obtenção de soluções para questões como: qual produto deve
permanecer no estoque, momento de reabastecer o estoque e qual a quantidade
necessária para um período predeterminado. Em função da concorrência, as
empresas são obrigadas a manter estoques com uma infinidade de itens – alguns
impingem maior preocupação, pois apresentam giro que pode representar 80% do
valor do estoque (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON,2002).

Neste contexto, foram desenvolvidos diversos métodos de controles de estoques. A
escolha de um ou outro método como ferramenta de auxilio na gestão dos estoques
deve levar em consideração fatores peculiar ao ramo de atividade de cada empresa.

Na medida em que a globalização da economia foi-se tornando uma realidade e,
consequentemente, a concorrência foi-se acirrando, muitas ferramentas de controles
de

estoques

foram

desenvolvidas.

Dentre

essas

ferramentas,

duas

são

frequentemente citadas na literatura como de comprovada eficiência para o
gerenciamento de estoques. Elas são apresentadas resumidamente nas subseções
que seguem.

2.9.1 Sistema ABC
De acordo com Ross, Westerfield e Ross (2010, p. 455), “o sistema ABC é uma
técnica simples de administração de estoques, cuja ideia básica consiste em dividir o
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estoque em três (ou mais) grupos”. O raciocínio implícito é o de que um pequeno
número de itens estocados pode representar uma grande proporção do estoque em
termos de valor.

Gitman (2010, p. 716) explica esse sistema da seguinte maneira:
Uma empresa que usa o sistema ABC classifica seus estoques em três
grupos: A, B e C. O grupo A inclui itens que requerem maior investimento.
Numa distribuição típica, esse grupo consiste de 20% dos itens totais e
representa 80% do valor do investimento total em estoques. O grupo B
consiste de itens que representam o maior investimento depois do A. O
grupo C consiste, em geral, de um grande número de itens cujo
investimento é relativamente pequeno. A divisão dos estoques em A, B e C
permite que a empresa determine o nível e os tipos de procedimentos
necessários ao controle do estoque.

Pelo exposto, é nítida a importância dos itens do primeiro grupo. Segundo Ross,
Westerfield e Jaffe (2010), deve-se controlar o grupo A com bastante atenção,
sobretudo no sentido de manter o nível de estoque relativamente baixo. Por outro
lado, apontam os referidos autores, deve-se manter os itens do grupo C (i.e., itens
básicos de estoque, como parafusos e porcas) em grandes quantidades, uma vez
que são cruciais e baratos.

A gestão de estoques é fator de grande importância para as empresas. Uma boa
gestão de estoque faz com a empresa possa se tornar mais competitiva. Assim
surge a importância da classificação do estoque pela curva ABC. A partir dessa
classificação, priorizam-se os itens de classe A nas políticas de estoque devido à
sua maior importância econômica. Dessa forma, os itens classe A receberão
sistematicamente maior atenção do que itens classes B e C, em termos de análise
mais detalhada quanto a quantidade estocada, lotes de reposição, velocidade de
giro e frequência de inventários físicos.

2.9.2 Modelo de Lote Econômico de Compra (LEC)
Conforme explica Gitman (2010, p. 717), “o LEC leva em conta os vários custos
operacionais e financeiros envolvidos, com o fim de determinar a quantidade do
pedido que minimiza os custos totais de estocagem”.Por esse modelo, o custo de
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carregamento de estoque eleva-se e o custo de reabastecimento decresce à medida
que o nível de estoque aumenta.

Assaf Neto e Silva (1997) definem algumas suposições básicas desse modelo, a
saber:

a) Demanda constante: a empresa pode determinar a procura pelo produto e

identificar se é constante por unidade de tempo (e.g., dia, quinzena ou
mês);
b) Recebimento instantâneo de estoque: quando chega o momento em que o

estoque da empresa atinge zero, novas unidades são pedidas e recebidas
imediatamente;
c) Inexistência de desconto: a oferta de desconto é um incentivo para que se

adquiram mais unidades do que previsto originalmente. No caso de
inexistência de desconto, perde-se o incentivo dado pelo fornecedor para
compra do produto e o enfoque se restringe à análise tão somente dos
incentivos internos (da empresa) no processo de tomada de decisão de
estocagem;
d) Inexistência de risco: o LEC considera somente a variável rentabilidade no

modelo, ignorando, assim, a questão do risco;
e) Existência de dois tipos de custo: o de estocagem e o do pedido; e
f)

Análise independente de cada estoque: a administração de estoques é
independente para cada produto; a gestão de um item do estoque não
afeta a gestão de outros itens.

O modelo de gestão de estoque por lote econômico de compra consiste em definir a
quantidade ideal a ser comprada que minimizará os custos de estocagem e de
aquisição. As considerações das suposições supracitadas simplificam e favorecem o
processo de estimação da melhor quantidade a ser comprada.
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2.10 Informações Utilizadas para Auxílio à Gestão Empresarial
No atual contexto empresarial, a informação é um recurso imprescindível, podendo
verdadeiramente representar uma vantagem competitiva para determinadas
organizações (DAVENPORT, 2000). A quantidade de dados e informações a que as
organizações estão expostas diariamente demanda um gerenciamento eficaz, sendo
esse aspecto parte integrante do processo decisório dos dirigentes e gestores. Se
administrar é decidir, a continuidade de qualquer negócio depende das decisões
tomadas pelos gestores dos vários níveis organizacionais dentro das atividades de
planejamento e controle (ASSAF NETO; SILVA, 1997).
Há nas empresas uma multiplicidade de fontes e de usos da informação
(DAVENPORT, 2000). Dentre as várias fontes existentes nas empresas, destaca-se
a contabilidade, que – na condição de ciência responsável por todo o processo de
mensuração, registro e comunicação dos fatos que envolvem a atividade
empresarial– tem como principal função suprir de informações relevantes os
gestores, a fim de capacitá-los a alcançar os objetivos da organização com o uso
eficiente de seus recursos. A contabilidade possibilita à empresa coletar, processar e
repassar

informações

para

uma

variedade

de

decisões

operacionais

e

administrativas.
De acordo com Fortes (2001 p. 52) “ainda não foi inventado um sistema de registro,
controle e análise patrimonial para a gestão do patrimônio das entidades que seja
mais eficiente do que a contabilidade”. É a partir das informações geradas pela
contabilidade que os usuários devem tomar decisões empresariais, sempre em
busca da realização de interesses pessoais. Para Marion e Iudícibus (2011, p.1),
a contabilidade representa um instrumento que auxilia a administração a
tomar decisões. [...] ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os
monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios
ou comunicados, que contribuem sobremaneira para tomada de decisões.

Em um sistema contábil, os eventos econômicos são as fontes básicas da
informação contábil. O contador atua como transmissor, observando esses eventos
e codificando-os para transmitir a informação por meio dos relatórios contábeis.
Segundo Simon (1970, p. 162),
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a informação contábil tornou-se um instrumento importante de que dispõe o
administrador para rever suas atividades. As informações contábeis são
úteis em todas as áreas de controle gerencial: planejamento, ação, controle
e avaliação. O sistema de informações contábeis, desde que projetado para
atender à necessidade de informações gerenciais de seus usuários, pode
conferir a qualquer empresa, independentemente do porte, maior segurança
no processo de tomada de decisões.

Os gestores das empresas deparam-se com grande volume de informações e dados
disponíveis nos sistemas de informação contábeis. Miotto e Lozeckyi (2008, p. 3)
enumeram algumas das principais ferramentas utilizadas pela contabilidade
gerencial nas empresas, a saber:
a) Orçamento;
b) Fluxo de caixa;
c) Técnicas de análise de investimentos;
d) Análise das demonstrações contábeis;
e) Planejamento tributário;
f) Controle de estoques;
g) Controle de contas a pagar;
h) Controle de contas a receber; e
i) Controle de bens do ativo imobilizado.

A FIG.1 a seguir, baseada em um levantamento da literatura, apresenta uma síntese
das informações que são geradas pelos sistemas de informações contábeis e
imprescindíveis para a gestão das micro e pequenas empresas.
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Controle de caixa e bancos
Controle de contas a pagar
Controle de contas e receber
Detalhamento da inadimplência
Apuração Fiscal (DAS, PIS, COFINS, IRPJ, ISSQN, encargos sociais)
Folha de pagamento
Detalhamento da provisão para férias e 13º salário
Depreciação ou valor estimado da necessidade de novos investimentos
Valor mensal gasto com seguros
Valor mensal de despesas com juros
Controle que permite acompanhar o endividamento
Controle que permite acompanhar os benefícios concedidos a funcionários
Prazo médio de recebimento
Prazo médio de pagamento
Prazo médio de estocagem
Valor mensal dos estoques
Custo das mercadorias vendidas
Informações sobre estoques obsoletos ou de lenta rotação
Gasto mensal com frete
Capital de giro
Indicadores de liquidez (imediata seca, corrente, geral)
Informações sobre o ponto de equilíbrio (contábil e financeiro)
Informações sobre o mark-up
Valor mensal dos custos fixos e variáveis
Margem de contribuição
Valor atualizado de contingências passivas
Balancetes mensais

FIGURA 1: Informações e controles mais recorrentes na literatura e apontados como
imprescindíveis para gestão das MPEs
Fonte: elaborada pelo autor.

Grande parte das informações acima referidas já foi conceituada na construção do
referencial teórico. Aquelas elencadas FIG.1 que ainda não foram mencionadas no
referencial teórico são: margem de contribuição, custos fixos e variáveis, mark-up,
receita bruta de vendas e serviços, lucro operacional bruto, ponto de equilíbrio e
indicadores de liquidez. Essas informações são apresentadas brevemente nas
subseções a seguir.
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2.10.1 Margem de contribuição
É o valor, ou percentual, que sobra das vendas, menos o custo direto variável e as
despesas variáveis. A margem de contribuição representa do quanto a empresa
dispõe para pagar as despesas fixas e gerar o lucro líquido.
Para Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 190), “a margem de contribuição é o valor
remanescente das receitas de venda após a subtração das despesas variáveis.
Portanto, trata-se do montante disponível para cobrir despesas fixas e gerar lucro no
período”. Crepaldi (2011, p. 127), em coerência com esses autores, ainda registra:
A análise da margem de contribuição é outro instrumento que os gerentes
usam para tomar decisões. Do ponto de vista de análise da margem de
contribuição, as despesas são classificadas como fixas ou variáveis. Os
custos variáveis são deduzidos das vendas para obter a margem de
contribuição.

2.10.2 Custos fixos e variáveis
A correta apuração dos custos de produção é fundamental para sobrevivência de
qualquer organização. Existem diversos modelos sistêmicos para que este objetivo
seja alcançado. Para Cogan (2011, p. 65), um dos benefícios obtidos com um bom
sistema de custo é o de permitir uma melhoria nas decisões gerenciais uma vez que
se deixa de ter produtos subcusteados ou supercusteados, permitindo-se a
transparência exigida na tomada de decisão empresarial, que busca em última
análise, otimizar a rentabilidade do negócio.

Os custos podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com sua
finalidade. Quanto ao volume de produção, os custos são classificados em fixos e
variáveis. Essa classificação é muito utilizada para o cálculo do sistema de custeio
por absorção.

Despesas ou custos fixos, conhecidos também como custos de estrutura, são
aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição da
produção. Independem, portanto, do nível de atividade. GARRISON (2007, p. 156)
São exemplos:
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a) Limpeza e conservação;
b) Aluguéis de equipamentos e instalações;
c) Salários da administração; e
d) Segurança e vigilância.

Possíveis variações na produção não afetam os gastos supramencionados, que já
estão com seus valores fixados. Por isso, são chamados de custos fixos.

Crepaldi (2011, p. 127) apresenta a seguinte conceituação para despesas e custos
fixos:
São aqueles que não variam diretamente com o volume de produção e têm
as seguintes características: o volume total é fixo dentro de certo intervalo
de produção; diminuem unitariamente, à medida que aumenta o volume de
produção; e seu controle depende de níveis superiores da administração.

Por sua vez, classificam-se como custos ou despesas variáveis aqueles que variam
proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividades. GARRISON
(2007, P. 152). Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou volume
de vendas efetivado em um determinado período. São exemplos:

a) Matérias-primas;
b) Mão de obra direta; e
c) Comissões de vendas.

Forni (2005, p.67) ainda comenta:
Quanto à forma de apropriação nos produtos, os custos classificam-se em:
a) custos diretos - são aqueles identificados nos produtos. Não há a
necessidade de se usar o rateio para sua distribuição por produto ou
departamentos. Por exemplo: matéria prima, mão-de-obra direta, etc..
b) custos indiretos -são aqueles não identificados nos produtos. Há então a
necessidade de se usar o rateio para sua distribuição por produto ou
departamentos. Por exemplo: depreciação, seguros, combustíveis,
manutenção, etc.
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2.10.3 Mark-up
Mark-up é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a
formação do preço de venda. Consiste basicamente em somar ao custo unitário do
produto ou serviço uma margem de lucro para obter o preço de venda, o qual, para
manter a empresa ativa, deve ser suficiente para cobrir todos os custos, despesas e
impostos e, no final, também gerar um lucro pela venda do produto ou serviço.

Pode-se simplificar a estrutura do mark-up da seguinte forma:o preço é igual à
somatória de todos os elementos de custos e despesas mais o lucro desejado:

(+) Custos
(+) Despesas
(+) Impostos
(+) Lucro desejado
(=) Preços de venda

Como se percebe, o mark-up consiste em um indicador que sugere o preço de
venda de um produto, a partir da margem de lucro que se pretende obter. Para
Souza et al. (2005), “diversos fatores devem ser considerados para a formação de
um preço adequado. Muitos deles são externos à empresa, tais como o
comportamento do consumidor e a concorrência”. Em outro momento, Souza et al.
(2005, p.3) apontam ainda que a preocupação crescente com a administração do
preço e suas consequências vem exatamente pelo fato de que os resultados
financeiros da empresa dependem diretamente, embora não exclusivamente, dos
preços praticados pela mesma nos produtos que comercializa.

2.10.4 Receita bruta de vendas e serviços
Compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço
dos serviços prestados. Em outras palavras, a receita bruta é a receita total
decorrente das atividades-fim da organização, isto é, das atividades para as quais a
empresa foi constituída, segundo seus estatutos ou contrato social. Na acepção de
Iudícibus, Martins e Gelbcke (1996), receita bruta de vendas e serviços consiste na
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receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas.

2.10.5 Lucro operacional bruto
Lucro bruto, lucro das vendas ou lucro operacional bruto é a diferença entre a receita
bruta das vendas e o custo de fazer ou adquirir produto ou prover o serviço vendido.

2.10.6 Custo integrado e coordenado com a escrituração contábil
Considera-se sistema de contabilidade de custos integrado e coordenado com o
restante da escrituração aquele que:

a) Está amparado em valores originados da escrituração contábil (matériaprima, mão de obra direta, custos gerais de fabricação);
b) Permite, ao fim de cada mês, determinar o valor contábil dos estoques de
matérias-primas e outros materiais, produtos em elaboração e produtos
acabados;
c) Está apoiado em livros auxiliares, fichas, folhas contínuas ou mapas de
apropriação ou rateio, todos tidos em boa guarda e com registros
coincidentes com aqueles constantes da escrituração principal; e
d) Permite avaliar os estoques existentes na data de encerramento do período
de apropriação de resultados segundo os custos efetivamente incorridos.

2.10.7 Ponto de equilíbrio
Também denominado ponto de ruptura (do inglês, break-even point), o ponto de
equilíbrio surge da análise dos gastos totais em relação às receitas totais, buscandose identificar quanto é preciso vender para se poder, ao menos, pagar todos os
compromissos fixos e variáveis. Esse ponto identifica o volume de operações da
empresa em que a receita total se iguala ao gasto total, que resulta da soma dos
gastos fixos aos gastos variáveis. Até esse ponto, a empresa está tendo mais custos
e despesas do que receitas.

De acordo com Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 195), a análise do ponto de
equilíbrio destina-se a responder perguntas como: quanto podem as vendas cair
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sem que a empresa comece a ter prejuízo? Com base nessa pergunta, os autores
definem ponto de equilíbrio como sendo o nível de vendas no qual o lucro da
empresa é igual a zero.

2.10.8 índices de liquidez
Um dos assuntos mais preocupantes para a administração das organizações é a
questão da liquidez. Para Francisco et al. (2011, p. 96), no intuito de analisar a
situação econômico-financeira e patrimonial das organizações, está sendo comum o
uso de indicadores contábeis pelas empresas e por diversos usuários, tornando-se
possível diagnosticar problemas futuros e/ou realização de projeções. Os autores
afirmam ainda que para as organizações a questão da liquidez está associada ao
risco e à rentabilidade do negócio, sendo que uma gestão inadequada do mesmo
pode conduzir à empresa ao estágio de insolvência.
Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa em relação
às suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da
continuidade da empresa, as variações desses índices devem ser motivo de estudos
para

os

gestores.

Para

uma

análise

correta,

devem

ser

monitorados

constantemente. Atualmente, estudam-se quatro índices de liquidez, descritos a
seguir.
O primeiro é o referente à liquidez imediata, tida como índice conservador, que
considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez
imediata. Divide-se o montante dessas contas, que representam a disponibilidade
financeira imediata, pelo total das obrigações de curto prazo, excluindo-se, além dos
estoques, as contas e valores a receber. Trata-se de um índice de grande
importância para análise da situação a curto prazo da empresa.

O segundo índice corresponde à liquidez corrente, calculada a partir da razão entre
os direitos a curto prazo da empresa (caixas, bancos, estoques e clientes) e as
dívidas a curto prazo (empréstimos, financiamentos, impostos e fornecedores). No
balanço, essas informações são evidenciadas respectivamente como ativo circulante
e passivo circulante.
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De acordo com Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 643), os elementos envolvidos
no cálculo do capital de giro são frequentemente expressos sob a forma de um
quociente. O quociente entre os ativos circulantes e passivos circulantes de uma
empresa é chamado de índice de liquidez corrente.

Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 47) esclarecem que, para calcular o índice de
liquidez corrente, dividem-se os ativos circulantes pelos passivos circulantes. Os
mesmos autores ainda ensinam:
Se uma empresa estiver passando por dificuldades financeiras, ela poderá
ser incapaz de pagar suas contas dentro do prazo apropriado, ou poderá
ser obrigada a prorrogar seu crédito. Em consequência, os passivos
circulantes podem elevar-se mais rapidamente do que os ativos circulantes,
fazendo cair o índice de liquidez. Este poderá ser o primeiro sinal de
problemas financeiros. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2010, p. 47)

O terceiro índice se refere à liquidez seca, que, à semelhança da liquidez corrente,
exclui do cálculo os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o
grupo patrimonial em que estão inseridos. O resultado desse índice é
invariavelmente menor ao de liquidez corrente, indicando maior cautela com relação
ao estoque para a liquidação de obrigações.

Conforme apontam Garrison, Noreen e Brewer (2007, p. 644), o índice de liquidez
seca é um teste muito mais rigoroso da capacidade de cumprimento de obrigações
de curto prazo de uma empresa do que o índice de liquidez corrente. Os estoques e
as despesas pagas antecipadamente são excluídos dos ativos circulantes, deixando
apenas os ativos mais líquidos, ou prontamente realizáveis, a serem divididos pelos
passivos circulantes. Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 47) têm o mesmo
posicionamento a respeito do índice de liquidez seca e registram que ele é
determinado subtraindo-se os estoques dos ativos circulantes e dividindo-se a
diferença pelos passivos circulantes.

O quarto índice é o da liquidez geral, que leva em consideração a situação a longo
prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.
Esses valores também são obtidos no balanço patrimonial. O referido índice é
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utilizado para se verificar a saúde financeira da empresa a curto e a longo prazos,
através da comparação do ativo circulante (que compreende as disponibilidades, os
direitos realizáveis no exercício social subsequente e as aplicações de recursos em
despesas do exercício seguinte) mais o realizável a longo prazo (direitos realizáveis
após o término do exercício seguinte), com o passivo circulante (compreendendo as
obrigações vencíveis no exercício social seguinte) mais o exigível a longo prazo (que
compreende as obrigações vencíveis após o término do exercício social seguinte,
isto é, em um prazo superior a um ano).
2.10.9 índices de Rentabilidade
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2010, p. 49), as medidas contábeis de
rentabilidade não nos oferecem um padrão de comparação, pois uma empresa é
considerada rentável quando sua rentabilidade é maior do que aquela remunerada
pelo mercado de capitais. Os indicadores mostram qual a rentabilidade dos capitais
investidos e, portanto qual o êxito econômico da empresa. Os indicadores mais
comuns são:
Margem de lucro: As margens de lucro são calculadas dividindo-se os lucros pela
receita operacional total, e indicam desse modo os lucros como porcentagem da
receita operacional. ROSS, WESTERFIELD E JAFFE (2010, p. 49). Como se
percebe o índice da Margem de lucro resulta da comparação entre os lucros e
montante das vendas, sendo a mais importante a margem do lucro líquido.

Rentabilidade dos ativos: Uma medida comum de desempenho gerencial é o
quociente entre o lucro e o ativo total médio, tanto antes quanto depois do imposto
de renda. ROSS, WESTERFIELD E JAFFE (2010, p. 49). A comparação do lucro,
tanto antes quanto depois do imposto de renda, com montante dos investimentos
revela a capacidade de produzir lucro do total dos capitais aplicados pela empresa.

Retorno sobre o capital próprio: Este índice é definido pelo quociente entre o lucro
líquido (ou seja, depois de juros e impostos) e o patrimônio médio dos acionistas
ordinários. ROSS, WESTERFIELD E JAFFE (2010, p. 50). Este índice indica quanto
a empresa obtém de lucro para cada Real de capital próprio investido em média no
ano.
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2.10.10 Índice de Endividamento
O índice de endividamento é calculado dividindo-se o total de dívidas pelos ativos
totais. Eles fornecem informações referente a proteção dos credores contra
insolvência e à capacidade de obtenção de financiamento. ROSS, WESTERFIELD E
JAFFE (2010, p. 49). Este índice revela quanto a empresa deve para cada Real
investido nos ativos totais.

De um modo geral, as informações que podem ser extraídas da contabilidade e
utilizadas para auxílio da gestão empresarial estão comentadas nesta Seção 2.9.
Tais informações norteiam o instrumento de pesquisa desta dissertação. No capítulo
seguir,

apresentam-se

os

desenvolvimento da pesquisa.

procedimentos

metodológicos

adotados

no

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 Introdução
Ao se fazer uma investigação científica, há que se escolher e seguir uma
metodologia predefinida. Segundo Marconi e Lakatos (2004, p.44), “todas as
ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida,
nem todos os ramos de estudo que empregam esses métodos são ciências”. Os
autores definem método como o conjunto das atividades sistemáticas e racionais
que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo, traçando o
caminho a ser seguido. Os métodos adotados na presente pesquisa são descritos
nas seções a seguir.

3.2 Delineamento
Dentre os métodos existentes, dois são de grande importância nas investigações
científicas, o qualitativo e o quantitativo. Collis e Hussey (2005) preferem utilizar o
termo “positivista”, em vez de quantitativo, e “fenomenológico”, em vez de
qualitativo, e afirmam que é possível para uma pesquisa positiva produzir dados
fenomenológicos, e vice-versa. Conforme apontam Marconi e Lakatos (2004, p.
269), “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Fornece
análise detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de
comportamento etc. Esse tipo de pesquisa também é usado para identificar a
extensão total de respostas e ajuda a identificar questões e entender por que elas
são importantes. Diferentemente dos moldes quantitativos, a pesquisa qualitativa
busca se aprofundar nas questões, e não em resultados estatísticos.

A presente pesquisa é predominantemente quantitativa, utilizada para gerar medidas
que permitam uma análise estatística e para identificar quantas pessoas, de uma
determinada população, compartilham uma característica ou um grupo de
características. Consoante Marconi e Lakatos (2004, p. 269), “no método
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quantitativo os pesquisadores valem-se de amostras amplas e de informações
numéricas”, buscando traduzir opiniões e informações em números para classificálas e analisá-las.

De acordo com os critérios apresentados por Vergara (1997), este estudo
caracteriza-se da seguinte forma:

a) Quanto aos fins: a pesquisa é descritiva e não exploratória, pois tem como
objetivo principal “a descrição das características de determinada população
ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relação entre variáveis” (GIL,
1996, p. 46), ou, em outras palavras, “a descrição de alguma coisa – em
geral características ou função de mercado” (MALHOTRA, 2001, p. 178).
Uma das práticas mais marcantes desse tipo de pesquisa é a utilização de
técnicas padronizadas de coletas de dados, como o questionário e a
observação sistemática; e
b) Quanto aos meios de investigação: a pesquisa é de campo, pois trata-se de
investigação empírica realizada no local onde ocorre o fenômeno, ou seja,
junto às micro e pequenas empresas situadas em Oliveira-MG, com a
condução de entrevistas com o gestor financeiro de cada empresa.

3.3 Pressupostos que Orientaram a Elaboração da Pesquisa.
A pesquisa foi realizada com o objetivo geral de identificar o nível de utilização das
informações contábeis no processo de gestão de micro e pequenas empresas na
cidade de Oliveira-MG, bem como com os objetivos específicos elencados no item
1.3. Buscou, ainda, verificar se existe relação entre determinadas características da
empresas participantes com o uso de sistema de informações financeiras, seu
desempenho financeiro, e outros requisitos indispensáveis para o processo de
gestão, traçando, entre outros, os seguintes pressupostos, com a utilização da
recurso da técnica CHAID (Chi-Square Automatic Interaction Detector):


Empresários com formação superior fazem uso de informações para embasar
suas decisões?
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Empresários que contratam contadores (serviços contábeis) tomam decisões
com mais segurança?



Empresários que usam sistemas de informações são mais bem informados
para o processo de tomada de decisões?



Empresários que participam de treinamentos com mais frequencia são mais
bem informados para o processo de tomada de decisões?



Empresas que melhor remuneram os serviços contábeis são as que mais
utilizam os sistemas de informações?



Empresas com maior tempo de atuação no mercado fazem uso de
informações para embasar suas decisões?



Empresas com maior número de colaboradores utilizam sistemas de
informações com mais frequencia?



As empresas, que registraram evolução positiva no seu faturamento, ou no
lucro operacional bruto ou mesmo no lucro líquido no período abrangido pela
pesquisa (2009 a 2011), apresentam características semelhantes quanto ao
tempo de atuação, número de colaboradores, grau de instrução do
responsável e sua frequência de treinamento, bem como quanto à melhor
remuneração dos serviços contábeis?



Estas mesmas características também estão presentes nas empresas que
são mais exigentes em relação à escrituração e aprovação do livro caixa, bem
como a guarda da documentação envolvida?



Da mesma forma, estas características também estão presentes nas
empresas que são mais cuidadosas no relacionamento entre a sociedade e o
sócio, fixando valor de pró-labore e definindo uma política de distribuição do
lucro entre a parcela que será reinvestida e a que será distribuída aos sócios?



Também foi pressuposto da pesquisa relacionar as características quanto ao
tempo de atuação da empresa, número de colaboradores, grau de instrução
do responsável e sua frequência de treinamento, bem como quanto à melhor
remuneração

dos

serviços

contábeis

com

informações

acerca

do

monitoramento, pelo sócio responsável, sobre o faturamento, despesas e
custos mensais, sobre política de fixação do preço de venda, preocupação e
periodicidade em que os bens são submetidos a inventários físicos, sobre o
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tratamento dispensado as divergências de inventário e existência de estoque
de lenta rotação.


Por último, a pesquisa também buscou relacionar a presença das mesmas
características com a utilização de técnicas de análise de concessão de
crédito.

Os principais achados destes pressupostos, encontram-se no item 4.7 deste
trabalho.

O presente trabalho faz uso de técnicas de estatísticas, uma das características
essenciais da pesquisa quantitativa. Descrevem-se a seguir o universo e a amostra
a que se refere o presente estudo.

3.4 Universo, População e Amostra
O universo pesquisado compõe-se das micro e pequenas empresas da cidade de
Oliveira, Minas Gerais. Para compor a amostra, as empresas foram escolhidas de
acordo com a acessibilidade e disponibilidade do responsável pela gestã financeira
em responder às questões. Foram, também, selecionadas de acordo com o seu
porte, com faturamento anual até R$3,6 milhões (cf. Seção 1.5), e segregadas pela
sua natureza jurídica e pelo seu enquadramento na Tabela CNAE (Código Nacional
de Atividades Econômicas), instituída pela Secretaria da Receita Federal.

Após contato com os gestores, procedeu-se, de abril a julho de 2012, à realização
de entrevistas semiestruturadas, com duração média de 90 minutos cada uma. As
respostas às questões abertas, quando permitido pelo respondente, foram gravadas
pelas entrevistadoras Rafaela Claudia Sampaio, Adriana Cunha e Jeane Maria
Mendes de Oliveira Pinto.

3.5 Critérios de Estruturação do Roteiro de Entrevista
Para as entrevistas semiestruturadas, utilizou-se como instrumento um questionário
formulado com perguntas fechadas e abertas. Esse instrumento de coleta era
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composto por 34 questões, direcionadas ao responsável pela administração
financeira da empresa (cf. APÊNDICE 2).

De acordo com Costa, Rocha e Acúrsio, a entrevista semiestruturada apresenta os
seguintes aspectos:
a) Caracteriza-se pela existência de um roteiro previamente preparado que
serve de eixo orientador ao desenvolvimento da entrevista;
b) Procura garantir que os diversos participantes respondam às mesmas
questões;
c) Não exige uma ordem rígida nas questões;
d) O desenvolvimento da entrevista, em parte, vai-se adaptando ao
entrevistado; e
e) Mantém-se um elevado grau de flexibilidade na exploração das questões.
Para Boni e Quaresma (2005, p.75),
[a]s entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas,
onde [sic] o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema
proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente
definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma
conversa informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no
momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa
fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras
ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha
“fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é
muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações,
obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de
que os objetivos sejam alcançados.

O roteiro para as entrevistas foi dividido em seis blocos de questões e temas, com a
finalidade de se atingir os objetivos da pesquisa, além de esclarecer outros pontos
ligados às informações contábeis e controles internos envolvidos na área financeira
das empresas pesquisadas. A composição do roteiro em blocos temáticos é
apresentada no QUADRO7 a seguir:
QUADRO 7: Correspondência entre as questões de pesquisa e as suas respectivas finalidades
Finalidade
1. Conhecer as características gerais das micro e pequenas
empresas da cidade de Oliveira-MG.

Questões
1a6
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2. Identificar qual é o perfil acadêmico e profissional do gestor
responsável pela administração financeira dessas empresas.

7a9

3. Identificar se a empresa tem sistema contábil próprio ou
terceirizado e a remuneração pelos serviços contábeis.

10 e 11

4. Conhecer alguns dados sobre o desempenho financeiro da
empresa.

12 a 14

5. Verificar quais informações são produzidas e disponibilizadas
pela contabilidade.

15 e 16

6. Verificar como as empresas utilizam as informações
contábeis, se as modificam e ainda se produzem outras
informações não fornecidas diretamente pela contabilidade.

17 a34

Fonte: elaborado pelo autor.

Em se tratando da primeira finalidade – conhecer as características gerais das micro
e pequenas empresas –, buscou-se identificar, dentre outros: dados cadastrais,
natureza jurídica, atividade econômica e número de empregados. Quanto à
segunda, buscou-se conhecer o perfil acadêmico e profissional do gestor
responsável pela gestão de finanças da empresa, levantando sua formação escolar,
tempo de experiência na empresa e participação em cursos de aperfeiçoamento. No
que tange à terceira finalidade, procurou-se identificar se o sistema contábil é próprio
ou produzido por terceiro (fora da empresa) e identificar a remuneração sobre os
serviços contábeis. Quanto à quarta finalidade – dados financeiros–, identificou-se a
evolução do faturamento, do resultado operacional bruto e do lucro líquido das
empresas nos últimos três anos. No que diz respeito à quinta finalidade–
informações produzidas e disponibilizadas pela contabilidade –, o propósito foi
identificar quais são essas informações. No que concerne à sexta finalidade da
pesquisa, buscou-se analisar se e como as empresas utilizam as informações
produzidas pela contabilidade, quais informações de auxílio à gestão são produzidas
pela própria empresa, bem como a suficiência em relação às informações
disponíveis.
O questionário e o roteiro das entrevistas foram elaborados a partir dos principais
requisitos indispensáveis para uma boa gestão contidos na literatura e, ainda, em na
leitura e consulta de outras dissertações, que enfrentam a questão do uso de
sistema de informações contábeis nas pequenas empresas, Em especial, a consulta
à dissertação de Lúcio Flávio Bicalho, intitulada “Estudo da Gestão do Capital de
Giro e a Contribuição das Informações Contábeis nas Médias e Grandes Indústrias
de Mineração do Estado de Minas Gerais”, apresentada ao Curso de Mestrado
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Profissional de Administração da Faculdade de Ciências Humanas de Pedro
Leopoldo, no ano de 2007.

3.6 Procedimentos para Coleta de Dados
De acordo com registros da Prefeitura Municipal de Oliveira, por ocasião da
pesquisa de campo, existiam 3.040 empresas cadastradas. Não foi obtida
informação sobre o montante das empresas atividade. Portanto, sem dado preciso
do número de empresas, para esta pesquisa, foram convidadas 100 empresas por
meio de contato pessoal ou por telefone (cf. APÊNDICE 2). As 100 empresas
convidadas foram selecionadas pela disponibilidade e acessibilidade dos gestores
financeiros, das quais 90 confirmaram e aceitaram receber as entrevistadoras.

Antes de iniciar a entrevista, os participantes receberam uma carta explicando os
interesses e motivações da pesquisa (cf. APÊNDICE 1). As entrevistas eram
previamente agendadas e gravadas mediante anuência dos entrevistados. Conforme
já mencionado, o período de coleta de dados ocorreu entre abril e julho de 2012.

Posteriormente, diante da constatação da ausência de uso de informações
gerenciais de boa parte dos entrevistados no trato das questões financeiras (cf.
Capítulo 4 a seguir), decidiu-se por realizar entrevistas semiestruturadas com
perguntas abertas com mais três empresários (cf. APÊNDICE 3) e com três gestores
de escritórios contábeis (cf. APÊNDICE 4). O objetivo foi ratificar os resultados
identificados.

3.7 Procedimentos de Análise dos Dados
Os dados coletados foram transcritos e analisados a partir da comparação entre
frequências de respostas similares, juntamente com uma análise gráfica e
subsequente interpretação dos dados à luz da literatura. A análise apresentada no
Capítulo 4 segue a divisão do questionário em temas, a fim de correlacionar alguns
fatores considerados essenciais para o objetivo da pesquisa.
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Com o intuito de observar possíveis relações de correspondência entre
determinados aspectos referentes às empresas pesquisadas e a quantidade de
informações fornecidas pela contabilidade das mesmas, foram realizados testes não
paramétricos de correlação. A justificativa para a escolha das variáveis baseia-se
nas hipóteses de que, quanto maiores o porte, o volume do faturamento e número
de empregados nas organizações, maiores também seriam a quantidade de
informações fornecidas pela contabilidade. Os resultados dessas correlações,
obtidos com a utilização da técnica intitulada CHAID (Chi-Square Automatic
Interaction Detector), estão apresentados na Subseção 4.7,

.

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Foram realizadas entrevistas com o responsável pela gestão financeira em 90
empresas, de um total de 100 que foram convidadas. Os dados obtidos a partir das
entrevistas são apresentados nas seções a seguir, divididas de acordo com cada
uma das seis finalidades explicitadas na Seção3.4 (cf. QUADRO 7).

4.1 Características Gerais das MPEs da Cidade de Oliveira–MG
Conforme já mencionado, o objeto da pesquisa foi o estudo sobre o grau de
utilização das informações contábeis como instrumento de controle interno e auxílio
ao processo de gestão de micro e pequenas empresas na cidade de Oliveira, Minas
Gerais, onde o autor desta dissertação reside e atua profissionalmente. Essa cidade
está localizada no Centro-Oeste do Estado e conta com uma população de 39.466
habitantes, conforme revelado pelo censo demográfico realizado pelo IBGE em
2010. Trata-se de uma cidade de tradição econômica agropecuária, com
predominância de micro e pequenas empresas e historicamente caracterizada pela
ausência de uma política voltada para o incentivo de criação de polos industriais.

Em relação à natureza jurídica das empresas participantes deste estudo, a maioria é
limitada (cf. GRAF. 1).
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Série1; Soc
limitada;
0,588888889
Série1; Emp.
Individ.;
0,344444444

Série1; Soc
simples;
0,055555556

Série1; Soc Série1;
anônima; Cooperativa; Série1;
0,011111111
0
EIRELI; 0

GRÁFICO 1: Distribuição das empresas quanto à natureza jurídica
Fonte: elaborado pelo autor.

O GRAF.1 mostra a distribuição de frequências referentes à natureza jurídica das
empresas pesquisadas. Observa-se que o total amostral se divide praticamente em
duas espécies distintas: sociedade limitada, com quase 59%, e empresa individual,
que representa 34,4%. A ausência de empresa constituída sob a forma jurídica
EIRELI – empresa individual de responsabilidade limitada – provavelmente se
justifica pelo curto espaço temporal entre a possibilidade de constituição desse tipo
de empresa (a partir de 09 de janeiro de 2012) e o período de aplicação dos
questionários (entre os meses de abril a julho de 2012). Tampouco se encontra na
amostra representante de empresa constituída sob a forma jurídica de cooperativa.

Em contrapartida, a distribuição das empresas entrevistadas quanto ao tempo de
atuação se mostra mais homogênea.
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Série1; 5
Série1; de 16
anos ou Série1; de 6 a
10
anos;
a 20 anos;
menos;
Série1;
de
11
0,188888889
0,188888889
0,222222222
a 15 anos;
Série1; de 21
Série1; acima
0,155555556
a 25 anos; de 25 anos;
0,122222222
0,122222222

GRÁFICO 2: Distribuição percentual quanto ao tempo de atuação das empresas
Fonte: elaborado pelo autor.

Pelo GRAF. 2, nota-se que a amostra apresenta percentuais bastante equilibrados
entre as categorias listadas. A faixa que corresponde a empresas com cinco anos de
existência ou menos tem a maior concentração relativa, com pouco mais de 22%
das observações, seguida pelas categorias “de 6 a 10 anos” e “de 16 a 20 anos”,
ambas com representatividade de 18,9% dos dados. Organizações com tempo de
atuação no mercado igual ou superior a 25 anos correspondem a 12,2% do total
pesquisado.

A concentração relativa na faixa que corresponde a empresas com até cinco anos
de existência condiz com os dados levantados pelo IBQP, em 2010, tema já
explorado na Seção 1.2. No referido levantamento, constatou-se que há um
expressivo número de 490 mil novas empresas que são abertas anualmente, mas
que apenas 50% delas sequer chegam a celebrar o terceiro ano.

A distribuição das empresas por atividade econômica, conforme Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) é apresentada na TAB. 1 a seguir.
TABELA 1: Distribuição das empresas quanto à atividade econômica
Natureza Jurídica
Indústrias de transformação

Frequência

Porcentagem

5

5,6
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Comércio reparação veículos automotores e motocicletas

76

84,4

Educação

4

4,5

Saúde humana e serviços sociais

3

3,3

Outras atividades de serviços

2

2.2

90

100%

Total

Fonte: dados da pesquisa.

O resultado apontado condizente com a característica socioeconômica da cidade de
Oliveira. Nela, predominam pequenas empresas comerciais e existe pouca vocação
industrial, conforme comentários tecidos no início desta seção.

Quanto ao número de funcionários (cf. GRAF. 3), em consonância com o objetivo do
trabalho, todas as empresas respondentes enquadram-se como micro ou pequeno
empreendimento.

Série1; De 1 a
5;
0,506024096

Série1; De 6 a
10;
0,240963855 Série1; De 11
a 20;
0,168674699 Série1; De 21
a 50;
Série1; Acima
0,072289157
de 50;
0,012048193
GRÁFICO 3: Distribuição das empresas quanto ao número de funcionários
Fonte: elaborada pelo autor.

O GRAF. 3 revela uma tendência decrescente ao longo das categorias listadas.
Pouco mais da metade das organizações (50,6%) da amostra possui um quadro de
funcionários/colaboradores que varia de 1 a 5 indivíduos, enquanto as empresas que
possuem mais de 50 funcionários correspondem a apenas 1,2% do total pesquisado.
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Empresas que empregam de 21 a 50 trabalhadores também apresentam pouca
representatividade na amostra: cerca de 7%.

O resultado da distribuição das empresas quanto ao número de funcionários é
coerente com o perfil econômico da cidade de Oliveira, onde há forte tradição
agropecuária, pouca vocação industrial e muita empregabilidade no setor público,
pois a cidade é sede de vários órgãos públicos federais e estaduais. Portanto, há
predominância de micro e pequenas empresas, como já discorrido no início deste
capítulo, justificando os dados estatísticos revelados, onde se vê a predominância
de empresas na faixa de um a cinco empregados.

4.2 Perfil do Gestor Responsável pela Administração Financeira das Empresas
Quanto ao nível de escolaridade dos respondentes, nota-se, pelos dados obtidos
(cf. GRAF. 4), uma predominância de pessoas que cursaram até o segundo grau.

Série1; 2º
grau comp.;Série1; Grad.;
0,377777778
0,322222222
24,5%

Série1;
Espec.; Série1; MBA;
0,033333333
Série1; Dout.;
0,022222222
0
GRÁFICO 4: Distribuição das empresas quanto ao nível de escolaridade do gestor
financeiro
Fonte: elaborada pelo autor.

Com base no GRAF.4,observa-se que a maioria expressiva dos dados está
concentrada nas três primeiras categorias, sendo a categoria “2º grau completo”
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aquela que apresenta a maior representatividade: 37,8% do total. A faixa que
corresponde aos gestores com graduação concluída concentra 32,2% dos dados,
enquanto outros 24,5% estão situados na categoria “2º grau incompleto”. Nenhum
gestor responsável pela administração financeira das empresas abordadas possui
doutorado, e o percentual correspondente àqueles que já cursaram especialização
ou MBA é de 3,3%.
As categorias “2º grau completo” e “2º grau incompleto” juntas representam 62,3%
da amostra. Esse resultado parece condizer com o fato de que somente a partir do
ano de 2003 a cidade de Oliveira, onde se fez a pesquisa, passou a contar com uma
escola de ensino superior.

Com relação à frequência com que o gestor financeiro participa de cursos,
obtiveram-se os dados apresentados no GRAF. 5.

Série1; Pelo
menos 1
vez/ano;
0,277777778

Série1; De 1 a
3 vezes/ano;
0,277777778

Série1; Não
participa;
0,288888889

15,5%

GRÁFICO 5: Distribuição das empresas quanto à frequência de treinamento
Fonte: elaborada pelo autor.

Os dados expostos no GRAF. 5 mostram que aproximadamente 29% dos gestores
não participam de cursos de treinamento, seja na área financeira ou mesmo em
outras áreas de gestão da empresa, enquanto as porcentagens daqueles que
participam pelo menos uma vez ao ano e daqueles que frequentam esses cursos de
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uma a três vezes por ano são idênticas: 27,8%. A menor parcela de dados
corresponde aos gestores que participam de curso de aperfeiçoamento quatro ou
mais vezes durante o ano (pouco menos de 16%).

Ainda em relação à participação em cursos, as entrevistas semiestruturadas
realizadas com perguntas abertas revelam que os gestores das empresas sentem
necessidade de treinamentos voltados para a área financeira, pois acreditam que
essa experiência traria grandes contribuições para o aprimoramento da gestão
financeira da empresa. Revelam ainda que, na visão dos respondentes, são muito
poucas as oportunidades de realizarem treinamento, em razão da falta de oferta
desse serviço na cidade.

4.3 Utilização de Sistema Contábil Próprio ou Terceirizado
e Remuneração pelos Serviços Contábeis
No que diz respeito ao sistema contábil (cf. TAB. 2), se próprio ou terceirizado, os
dados apontam que apenas uma empresa da amostra possui sistema próprio. O
resultado parece condizer com o baixo custo dos honorários cobrados pelos
escritórios contábeis quando comparados com o ônus financeiro de possuir um
sistema contábil próprio. Adicionalmente, como já visto, a Lei complementar nº. 123,
de 14 de dezembro de 2006, que institui o SIMPLES Nacional, a Lei Geral da Micro
e Pequena Empresa, em seu art. 27, dispensou as empresas nela enquadradas de
registrar e gerar uma série de informações contábeis.
TABELA 2: Frequência e porcentagem de empresas de acordo com o tipo de sistema contábil
Sistema contábil

Frequência

Porcentagem

Contabilidade própria

1

1,1

Serviços terceirizados

89

98,9

Total

90

100

Fonte: dados da pesquisa.

A TAB. 2 mostra que apenas 1,1% das empresas pesquisadas apresenta um
sistema contábil próprio, o que evidencia a predominância dos sistemas
terceirizados nas empresas para tratamento de questões concernentes à área de
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contabilidade. A pesquisa revela ainda que a opção pela terceirização dos serviços
contábeis se dá pelo baixo custo em comparação com a manutenção de uma
contabilidade própria. Essa constatação corrobora a literatura no que diz respeito ao
apontamento de que a maioria dos empresários não sabe o que a contabilidade
pode oferecer e de que muitos gerentes chegam ao mundo das pequenas empresas
ignorando os números e com aversão por eles (e.g., MACHADO, 2007; RESNIK,
1990 apud CABIDO, 1996, p. 48). Consequentemente, em consonância com a
literatura, é provável que haja desperdício de informações relevantes nas empresas
de Oliveira, cujos gestores, em geral, concebem a contabilidade como mera
burocracia para cumprimento de exigências governamentais.

Das 89 empresas que têm os serviços contábeis terceirizados, a remuneração
segue a distribuição apresentada no GRAF. 6:

Série1;
Menos de
1/2 s.m.;
0,50574712 Série1; De Série1; De 1
1/2 s.m. a 1 a 2 s.m.;
6
s.m.;
0,25287356
0,20689655
3
2
Série1; De 2
a 4 s.m.;
0,03448275 Série1;
Acima de 4
9
s.m.; 0
GRÁFICO 6: Distribuição quanto à remuneração dos serviços contábeis
Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: s.m. = salário mínimo

No GRAF.6, é possível visualizar as frequências relativas dos dados quanto à
remuneração dos serviços contábeis oferecida pelas empresas. Nota-se que mais
de 50% das organizações pesquisadas conferem remuneração inferior a meio
salário mínimo, enquanto apenas 3,4% do total amostral disponibiliza remuneração
situada na faixa de dois a quatro salários mínimos. Verifica-se, ainda, que nenhuma
empresa oferece remuneração superior a quatro salários mínimos.
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A convivência do autor desta dissertação, junto aos responsáveis pelas pequenas
empresas, permite registrar que aquelas, situadas na faixa que remunera os
serviços contábeis com menos de meio salário mínimo, consideram significativo o
valor desembolsado para esse fim no cômputo geral de seus gastos. Consideram
ainda que poucos são os benefícios advindos desse desembolso e somente o
fazem, estritamente, por imposição legal. Esse dado corrobora o referencial teórico,
segundo o qual o custo médio dos serviços contábeis de uma empresa de pequeno
ou médio porte é expressivo em relação aos seus custos totais. Machado (2007,
p.15).

4.4 Dados sobre o Desempenho Financeiro das Empresas
O GRAF. 7 mostra os dados sobre a evolução do faturamento bruto das empresas
em tela nos últimos três anos (i.e., de 2009 a 2011)

Série1; Apr.
c.m.a. de 5%;
0,222222222

Série1; Não
apr. evol.
sign.;
Série1; Apr.0,055555556
cresc. neg.;
0,011111111

Série1; Apr.Série1; Não
c.m.a. acima sabe
de 10%; informar;
0,266666667
0,333333333

Série1; Apr.
c.m.a. de
10%;
0,111111111

GRÁFICO 7: Distribuição quanto ao faturamento bruto das empresas, 2009-2011
Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: c.m.a. = crescimento médio anual.

Os resultados exibidos no GRAF.7indicam que um terço dos respondentes declara
não possuir conhecimentos suficientes para informar os dados referentes ao
faturamento bruto nos últimos três anos. Aproximadamente 27% relataram que as
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empresas onde trabalham apresentaram crescimento médio anual superior a 10%. A
parcela de organizações que obteve um crescimento médio anual de 5% foi
ligeiramente superior a 22%. Os dados que caracterizam resultados insatisfatórios
(referentes às duas primeiras categorias) mostram uma parcela de 5,6% das
empresas que não apresentou crescimento significativo e outro 1,1% que
apresentou crescimento negativo.
A identificação de que 33,3% das empresas entrevistadas não sabem informar o seu
faturamento bruto dos últimos três anos reflete o quanto é empírica a condução
financeira do negócio. Trata-se de uma questão recorrente na literatura. Como
descrito no Capítulo 2, acredita-se que a pouca existência de controles
orçamentários seja uma característica das pequenas empresas, devido, inclusive, à
dispensa legal de documentação formal (e.g. CEBRAE, 1989 apud CABIDO, 1996).
Esse é um contexto propício para a falta de controles gerenciais, considerados pelos
empresários como atividades para uma etapa posterior à consolidação da empresa.
Muitos desconhecem ou ignoram, inclusive, as diversas pesquisas que insistem que
uma das principais causas dos desastres com pequenas empresas é o fato de os
seus gestores não manterem os registros e controles contábeis apropriados,
precisos e atualizados e não os utilizarem para administrar a empresa. Esta
pesquisa, assim como várias outras,enseja que muitas ações em prol da
sobrevivência e gestão mais eficiente ainda precisam ser feitas pelos órgãos oficiais
de apoio à micro e pequeno empresa e pelas agências de desenvolvimento
econômicos dos municípios.

O GRAF. 8 mostra os dados obtidos em relação ao desempenho do resultado
operacional nos últimos três anos.
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GRÁFICO 8: Distribuição quanto ao resultado operacional, 2009-2011
Fonte: elaborado pelo autor.
Notas: c.m.a. = crescimento médio anual.
Apr. = Aproximadamente

Pelo GRAF.8, observa-se um perfil bastante similar ao já verificado no GRAF.7.
Novamente, a maior parte dos respondentes não dispõe conhecimentos suficientes
para apresentar informações concernentes ao assunto abordado e a parcela de
empresas que apresentou crescimento negativo corresponde a 1,1%. Nota-se ainda
que o percentual de organizações com crescimento médio anual de 5% é de 25,6%,
quantia acima dos 22,2% observados para a categoria que corresponde ao
crescimento anual superior a 10%.

Os dados da distribuição quanto ao resultado operacional das empresas, no período
pesquisado, mais uma vez confirmam a ausência de profissionalismo dos
responsáveis pelas micro e pequenas empresas: 36,7% deles não sabem informar o
seu lucro ou meramente a existência de lucro no negócio. Os comentários
desenvolvidos na análise do GRAF. 7 são aqui também aplicáveis.

O GRAF. 9 exibe o desempenho do lucro líquido nos últimos três anos
.
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GRÁFICO 9:Distribuição quanto ao lucro líquido, 2009-2011
Fonte: elaborado pelo autor.
Nota: c.m.a. = crescimento médio anual.

Os dados apontam que, dentre os 63,3% de respondentes que souberam fornecer
informações relativas ao lucro líquido, mais de 35% declararam que a empresa onde
trabalham apresentou crescimento médio anual de 5%, percentual bastante superior
à segunda categoria com maior concentração de dados, qual seja: crescimento
médio anual acima de 10%, com 12,2% do total. Já as parcelas de organizações
com crescimento negativo ou sem evolução significativa se mantiveram similares
aos percentuais já verificados no GRAF.8, totalizando 5,5% do total amostral.

4.5 Informações Produzidas e Disponibilizadas pela Contabilidade
Quanto às informações fornecidas pela contabilidade, o resultado obtido revela
ausência de dados e recursos mínimos necessários para a gestão da empresa.Esse
achado aponta para uma realidade diferente dos ensinamentos depreendidos da
literatura (cf. Subseção 2.4), segundo a qual as informações e os controles
disponibilizados na FIG. 1 são considerados imprescindíveis para gestão das micro
e pequenas empresas. Entretanto, às micro e pequenas empresas é facultada, pela
Lei nº 9.317/96, em seu artigo 27, adotar contabilidade simplificada. Em funcão
disto,

o

Conselho

Federal
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Contabilidade,

elaborou

o

MANUAL
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PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, em
consonância com a NBC TG 1000 (2012) – que trata da contabilidade para
pequenas e médias empresa. Estes instrumentos normativos declinam sobre a
obrigatoriedade da escrituração do livro Diário, do livro Razão, dos livros fiscais e da
elaboração, ao final de cada exercício social, do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício. Estas informações estão disponibilizadas
aos responsáveis pela gestão das micro e pequenas empresas, cuja formalidade do
registro anual encerra com a obrigatoriedade da assinatura destes responsáveis.

Considerando-se a realidade socioeconômica atual, sabe-se que, para a
sobrevivência de pequenas empresas, é necessário um controle rigoroso de custos.
No entanto, para uma administração eficaz, é essencial ainda o conhecimento da
situação patrimonial anterior, atual e futura da empresa, sendo os dados para tais
fornecidos pela contabilidade. Sendo assim, para alcançar os objetivos, uma
empresa não pode dispensar uma avaliação de desempenho e rentabilidade dos
empreendimentos e, para isso, é importante saber aplicar os recursos disponíveis e
tomar as medidas corretas.

As respostas dadas ao questionário (cf. GRAF 10) confirmam o quanto ainda é
empírica a gestão financeira das micro e pequenas empresas. As informações que
são requeridas dos escritórios contábeis limitam-se àquelas mínimas exigidas por
lei. As empresas ignoram um grande elenco de ferramentas e informações que
comprovadamente auxiliam o processo de tomada de decisões e condução dos
negócios. Trata-se de ferramentas e informações que, com a popularização da
informática, tornaram-se de fácil alcance e ônus reduzido a todos, porém,
paradoxalmente, muito pouco utilizadas nas empresas pesquisadas, conforme
explorado no referencial teórico.

O resultado, aqui evidenciado, comprova o que se extrai da literatura sobre a falta de
utilização das informações contábeis pelos empresários das micro e pequenas
empresas. Confirmando Cabido (1996, p. 48), “poucos são os empresários do
segmento de micro e pequenas empresas que mensuram riscos [...]; raros são os
que efetuam um planejamento financeiro ou mantêm os instrumentos de controles
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financeiros fidedignos à sua realidade empresarial”; e mais raros ainda são os que
sabem utilizar os índices econômicos proporcionados pela contabilidade.

O GRAF. 10 mostra os percentuais para as informações fornecidas pela
contabilidade às empresas analisadas.
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0,844

GRÁFICO 10: Distribuição quanto às informações fornecidas pela contabilidade
Fonte: elaborado pelo autor.

Os resultados expostos no GRAF.10 referem-se ao item 15 do questionário aplicado,
que expunha aos respondentes uma lista com 27 subitens (cf. FIG. 1)
correspondentes a diversos tipos de informações que poderiam ser fornecidas pela
contabilidade. Trata-se das informações que a literatura mais recorrentemente
aponta como imprescindíveis para a gestão das micro e pequenas empresas.

Observa-se em toda a amostra que, dentre os 27 itens apresentados, apenas três
foram

indicados

pelos

respondentes

como

informações

efetivamente

disponibilizadas pela contabilidade da empresa: apuração fiscal (DAS, PIS, COFINS,
IRPJ,ISSQN e encargos sociais), folha de pagamento e detalhamento da provisão
para férias e 13º salário. Verifica-se que, na amostra pesquisada, a apuração fiscal é
disponibilizada em 97,8% das empresas, enquanto a folha de pagamento é
fornecida em 91,1% e o detalhamento da provisão de férias e 13º salário ocorre em
84,4% dos casos.
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O resultado apresentado no GRAF. 10 mantém coerência com as respostas aos
itens 32 a 34 do questionário. Neles, os entrevistados foram indagados com
perguntas abertas sobre quais decisões que são apoiadas nas informações geradas
pela contabilidade e se as informações e controles contábeis disponíveis são
suficientes para a boa condução dos negócios. As respostas mostram claramente
que os escritórios contábeis não fornecem qualquer informação que possa subsidiar
as empresas no processo de tomada de decisão, que os gestores não produzem
internamente informações com essa finalidade e que as informações e controles
contábeis disponíveis são consideradas suficientes pelos gestores para a boa
condução dos negócios.

Diante dessa constatação e objetivando ratificá-la, foi aplicado adicionalmente outro
questionário em mais três empresas e em três escritórios de serviços contábeis
(cf. APÊNDICES 3 e 4). A entrevista aos escritórios contábeis confirma que
nenhuma informação contábil além daquelas exigidas por lei é encaminhada às
empresas. Na opinião dos entrevistados, ainda que lhes fossem espontaneamente
encaminhadas informações adicionais, os gestores não se interessariam por elas e
não saberiam utilizá-las no processo de gestão.

A entrevista às empresas também confirma o constatado nos parágrafos anteriores.
Provocados pelo autor deste trabalho, os gestores entrevistados concordaram que o
domínio e acesso a um fluxo de caixa poderiam auxiliá-los na gestão financeira.
Porém, as informações repassadas aos escritórios contábeis não são suficientes
para a elaboração de relatório completo dessa natureza.

O GRAF. 11 a seguir apresenta os dados obtidos quanto ao uso das informações
geradas pela contabilidade. Verifica-se que 86,4% das empresas participantes não
fazem uso das informações geradas pela contabilidade no gerenciamento diário da
empresa. Esse resultado corrobora a afirmação anterior sobre o empirismo do
empresário na condução dos seus negócios.
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GRÁFICO 11: Distribuição quanto à forma de utilização das informações contábeis
Fonte: elaborado pelo autor.

Constatou-se que a maioria expressiva dos respondentes (mais de 86%) declara
que a organização onde trabalha não utiliza as informações geradas pela
contabilidade no gerenciamento diário da empresa. Dentre aquelas que utilizam
(parcela de 13,6%), nota-se que metade faz uso dessas informações da forma como
elas são geradas e a outra metade trabalha tais informações antes de utilizá-las.

Os respondentes afirmaram que a contabilidade fornece apenas informações
mínimas para pagamento de impostos e folha de pagamento. Alegam, ainda,que são
desnecessárias informações adicionais, já que estas são obtidas internamente. Tais
informações são o controle de caixa, contas a receber e contas a pagar e, em alguns
casos, o controle do estoque.

A literatura acadêmica sobre a necessidade de utilização de informações contábeis
como auxílio ao processo de gestão é recorrente (e.g., SOUZA; PASSOLONGO,
2005). Apesar disso, o que fica constatado nesta pesquisa é que os entrevistados,
de um modo geral, ignoram a relevância dessas informações, o que aumenta o risco
de mortalidade desses negócios (TÁRTARI; OLINQUEVITCH, 2005; RESNIK, 1990
apud CABIDO, 1996). Como sublinham Souza et al. (2005, p.1) “transformações têm
exigido cada vez mais o desenvolvimento de estratégias empresariais eficientes e
dinâmicas para assegurar a sobrevivência e possibilitar o crescimento no mercado”.
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As informações reveladas no GRAF. 11coadunam com as respostas ao item 33 do
questionário aplicado. Nesse item, os respondentes, em geral, declararam que, no
processo de gestão, nenhuma decisão é apoiada nas informações geradas pela
contabilidade, à exceção das informações para pagamento de obrigações fiscais e
trabalhistas. Esse fato mantém consonância com a afirmação dos respondentes de
que as informações e controles contábeis disponíveis são suficientes para a boa
condução dos negócios, como verificado nas respostas ao item 34 do questionário.

Esse aspecto, aliado a uma intensa competição entre os escritórios prestadores de
serviços contábeis, acaba por manter os honorários em valores às vezes abaixo do
satisfatório, conforme já comentado na justificativa da realização deste trabalho, na
Seção 1.4. Como consequência, o que se observa é que os serviços contábeis
fiquem limitados ao cumprimento de obrigações fiscais e ao preenchimento de guias
para pagamento de impostos e contribuições.

4.6 Forma de Utilização das Informações Contábeis
A TAB. 3 apresenta a distribuição das empresas no que diz respeito à escrituração
permanente do livro caixa.
TABELA 1: Distribuição quanto à escrituração do livro caixa
Forma de utilização

Frequência

Porcentagem

O livro caixa é escriturado imediatamente
após cada entrada ou saída de recursos

44

48,9

A empresa não utiliza o livro caixa sob
qualquer circunstância

46

51,1

Total

90

100

Fonte: dados da pesquisa.

A TAB. 3 exibe os dados referentes à postura da administração das empresas
quanto à escrituração permanentemente do livro caixa. Mais da metade da amostra
(51,1%) não utiliza o livro caixa, enquanto os 48,9% restantes declaram que o livro
caixa é escriturado imediatamente após cada entrada ou saída de recursos na
empresa onde trabalham.
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No que tange à adoção ou não do procedimento de manter arquivada a
documentação que dá suporte à escrituração do livro caixa, os resultados estão
sintetizados na TAB. 4.
TABELA 2: Distribuição quanto à guarda da documentação
Forma de utilização

Frequência

Porcentagem

Há o cuidado de manter arquivados e em boa ordem
os comprovantes relativos à movimentação do caixa

82

91,4

Não há preocupação em guardar os comprovantes
relativos à movimentação do caixa

8

8,6

100

100

Total
Fonte: dados da pesquisa.

Na TAB. 4, são exibidas as estatísticas percentuais referentes à guarda da
documentação relativa ao livro caixa. Os dados mostram que 91,4% das empresas
pesquisadas têm o cuidado de manter arquivados e em boa ordem os comprovantes
concernentes à movimentação do caixa. Esse percentual, referente a 82 empresas,
contrasta substancialmente com o número de 46 empresas, 48,9% do total, que não
adotam o procedimento de escriturar o livro caixa.Em outros termos, há um maior
cuidado em guardar a documentação do que em escriturar o livro caixa.

A TAB. 5 sintetiza os resultados sobre a exigência de aprovação do livro caixa entre
as 44 empresas que estruturam esse livro.
TABELA 5: Distribuição das empresas que exigem ou não a aprovação do livro caixa
Sistema de aprovação

Frequência

Porcentagem

Submissão diária do livro caixa à aprovação de
instância superior

18

40,8

Inexistência de exigência de aprovação do livro
caixa

26

59,2

Total

44

100

Fonte: dados da pesquisa.

Como ilustra a TAB. 5, em 40,8% das 44 empresas abordadas na amostra que
utilizam o livro caixa (cf. TAB. 3), esse livro é submetido diariamente à aprovação de
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instância superior. Já na maioria das empresas (pouco 59,2%), não se constata tal
postura.

No que diz respeito à periodicidade do fluxo de caixa, obtiveram-se os resultados
apresentados a seguir.

Série1;
Diário;
0,852272727

Série1;
Semanal;
0,056818182

Série1;
Mensal;
0,079545455

Série1;
Período sup.
a 30 dias;
0,011363636

GRÁFICO 12: Distribuição da amostra quanto à elaboração do fluxo de caixa
Fonte: elaborado pelo autor.

O GRAF. 12 possibilita visualizar que a maioria expressiva das 44 empresas
pesquisadas que utilizam o livro caixa (cf. TAB. 3), cerca de 85%,dispõe diariamente
de controle das informações sobre o fluxo de caixa. Em 5,7% da amostra, o controle
desses dados é semanal. Uma pequena parcela de 1,1% das organizações
pesquisadas obtém as informações em um período superior a 30 dias.

Constata-se, ainda, por meio da entrevista semiestruturada com perguntas abertas,
que os empresários têm um grande anseio por acesso e domínio do fluxo de caixa
projetado semanal ou mensal, a fim de minimizar a ocorrência de atrasos de
pagamentos aos fornecedores e evitar saldos devedores em banco. Em ambos os
casos, a empresa é penalizada financeiramente.
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Os gestores reconhecem que o conhecimento do fluxo de caixa é uma ferramenta
importante e indispensável à condução financeira do negócio. No entanto, dão os
motivos para o não levantamento do fluxo de caixa: (i) a falta de tempo e
conhecimento técnico para o seu preparo internamente; e (ii) o reconhecimento da
ineficácia desse documento, quando exigido dos contabilistas, pois os gestores
alegam que a contabilidade formal não é suprida de todos os elementos necessários
para sua correta elaboração.

A importância da administração do caixa nas empresas é um tema fartamente
encontrado na literatura acadêmica, e constantemente o assunto está nas páginas
de jornais e periódicos (e.g., FREZATTI, 1997). Entretanto, o que se constata na
presente pesquisa é que ainda há muito que se fazer para que o responsável pela
pequena empresa passe a utilizar esse recurso rotineiramente na gestão financeira
do seu negócio. Munidos desse recurso, os gestores poderiam responder a
perguntas como as elaboradas por Mehta (1978, p. 151), já citadas no Capítulo 2
sobre o saldo adequado de caixa.

Em se tratando da política de relacionamento financeiro entre a sociedade e o sócio,
buscou-se conhecer, sobretudo, se há uma distinção entre os gastos dos sócios na
condição de pessoas físicas e os gastos que devem ser atribuídos à empresa, em
consonância com o princípio contábil da entidade. A segregação de tais gastos se
torna possível através da fixação de pró-labore para os sócios que desempenham
funções na empresa (cf. TAB. 6).
TABELA 6: Distribuição das empresas quanto à fixação de um pró-labore
Existência de pró-labore

Frequência

Porcentagem

Existe um pró-labore fixado para cada um dos
sócios que desempenham atividades

56

62,1

Não existe um pró-labore fixado para cada um
dos sócios que desempenham atividades

34

37,9

Total

90

100

Fonte: dados da pesquisa.
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Observa-se, de acordo com a TAB. 6, que em 62,1% das empresas pesquisadas
existe um pró-labore prefixado para cada um dos sócios que desempenham
atividades na empresa. Já nos 37,9% restantes, essa prática não é adotada.
O resultado da pesquisa, indubitavelmente, revela falta de profissionalismo dos
responsáveis pela gestão financeira dessas empresas. A melhor evidência que
sustenta essa afirmativa encontra-se na TAB. 6, na qual se verifica que 37,9% das
empresas entrevistadas não fixam um pró-labore para cada um dos sócios que
desempenham atividades na organização. Dessa forma, as retiradas ou aporte de
recursos no caixa da empresa são norteados pelas necessidades financeiras dos
sócios. Uma das condições essenciais para a administração financeira de qualquer
organização começa com a inevitável segregação entre os bens da pessoa dos
sócios e os bens que pertencem à organização.

No que diz respeito ao controle eficiente do pró-labore, entendido como existência
de um valor pago mensalmente pela empresa (e.g., remuneração exclusiva pela
atividade laboral de cada sócio), constata-se que exatamente metade das empresas
tem um controle eficiente do pró-labore. Esse apontamento ratifica e mostra o
quanto os gestores confudem o patrimônio próprio com o da empresa, conforme
evidenciado a partir da leitura da TAB. 6. Além disso, o fato de os gestores ainda
confundirem os recursos financeiros das empresas com os seus próprios deixou
prejudicadas algumas repostas da pesquisa, em especial àquelas que envolvem
informações sobre o livro caixa, política de pagamento de pró-labore e destinação do
lucro.

Ainda na linha de pesquisa sobre o relacionamento financeiro entre a empresa e o
sócio e a segregação dos gastos que efetivamente correspondem a ônus da
empresa e aqueles que devem ser atribuídos aos sócios, buscou-se identificar a
política dispensada pelas MPEs à destinação do lucro. Os dados obtidos estão
sintetizados no GRAF. 13 a seguir.
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GRÁFICO 13: Distribuição das empresas quanto à política de distribuição de lucros
Fonte: elaborado pelo autor.

Em 48,1% das empresas abordadas, os sócios fazem retiradas na medida da
necessidade pessoal e disponibilidade de caixa, independentemente da existência
de lucros. Em 32,7% dos casos, existe uma política definindo a parcela do lucro que
será reinvestida e a que será distribuída aos sócios. Por fim, a menor parte das
empresas pesquisadas (19,2%) adota uma postura em que os sócios apenas fazem
as retiradas pró-labore previamente fixadas, pois não há disponibilidade de caixa
para distribuição dos resultados.

No que se refere ao acompanhamento da receita de vendas e das despesas e
custos mensais, buscou-se identificar se existe ou não monitoramento da evolução
mensal dessas contas como instrumento de auxílio à gestão e ao processo de
tomada de decisões. Mais precisamente, investigaram-se as variáveis explicitadas
na FIG. 2 a seguir.
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a) Conhecer ou não o faturamento mensal.
b) Comparar ou não o faturamento do mês atual com o do mês anterior e
com o do mesmo período do ano anterior, buscando explicações para as
variações.
c) Conhecer ou não as despesas mensais.
d) Comparar ou não os valores das despesas mensais com os valores do
mês anterior e com o mesmo período do ano anterior, buscando
explicações para as variações.
e) Conhecer ou não os custos fixos mensais.
f) Conhecer ou não antecipadamente quanto é preciso faturar para cobrir
os custos e pagar os impostos.
g) Conhecer ou não o resultado operacional mensal.
FIGURA 2: Variáveis investigadas quanto ao controle da receita, das despesas e
dos custos mensais
Fonte: dados da pesquisa.

O processo de acompanhamento da receita de vendas e das despesas e custos
mensais, bem como a busca de explicações sobre as principais variações ocorridas,
constitui um instrumento de auxílio à tomada de decisões. A inevitabilidade desse
processo encontra amparo na literatura, conforme já sintetizado na FIG. 1. Não
obstante, conforme revelam os apontamentos a seguir, verifica-se que essa é uma
prática muitas vezes negligenciada pelas empresas.

Em se tratando da distribuição das empresas quanto ao conhecimento do
faturamento mensal, constata-se que 76,7% dos respondentes declaram que
conhecem o faturamento mensal da empresa onde trabalham. Já o percentual
relativo aos que desconhecem alcança 23,3%, índice que pode ser considerado
elevado, pois se trata de uma informação de alcance simples e, ao mesmo tempo,
importante para a boa condução de qualquer negócio. Da leitura do referencial
teórico, depreende-se o quanto é essencial para uma empresa o conhecimento e
uso dessa informação.

No que tange à distribuição da amostra quanto ao monitoramento ou não da
evolução do faturamento, os resultados revelam que, em 62,2% das organizações
pesquisadas, o faturamento mensal é comparado com o do mês anterior e com o do
mesmo período do ano anterior, buscando explicações para as variações, enquanto
os 37,8% restantes não adotam tal postura de pesquisa. Esse percentual dos
respondentes que não adotam a prática de buscar explicações sobre variações
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ocorridas no faturamento pode ser considerado elevado. De acordo com a literatura
pesquisada, esse é um procedimento indispensável para a sobrevivência de
qualquer empresa.

No que toca à distribuição percentual das empresas quanto ao conhecimento ou não
de suas despesas mensais, a pesquisa aponta que dois terços da amostra declaram
conhecer as despesas mensais da empresa, enquanto 33,3% dos respondentes não
apresentam conhecimento de tais informações. Esse percentual dos respondentes
que afirmam desconhecer suas despesas mensais pode ser considerado elevado. O
ideal, segundo manuais de gestão de empresa, é que todas as empresas conheçam
e monitorem suas despesas mensais.

No que diz respeito a comparar ou não os valores das despesas mensais com os
valores do mês anterior e com o mesmo período do ano anterior, buscando
explicações para as variações, verifica-se que esse procedimento é realizado em
aproximadamente 57% das empresas abordadas. Uma parcela menor, mas ainda
relevante (43,3%), corresponde a empresas que não adotam a mesma postura. De
acordo com a boa prática de gestão encontrada na literatura, todas as empresas
deveriam adotar a postura de monitorar o comportamento de suas despesas.

Com relação à distribuição percentual dos dados referentes aos custos fixos
mensais, observa-se um indicativo de resultado negativo, visto que a maioria dos
gestores, cerca de 52%, declara que não tem conhecimento desses custos. A
existência de gestores não têm conhecimento desse tipo de custos, traduz o
empirismo na condução dos negócios. A identificação de 47 casos de empresas
(52% da amostra) em que se desconhecem tais custos, novamente, aponta para a
falta de profissionalismo na condução financeira dos negócios.

Na análise da distribuição percentual dos dados quanto ao conhecimento dos
faturamentos necessários para cobrir custos e pagar impostos, novamente se
verifica a recorrência de um dado negativo: em 54,5% das empresas abordadas, não
se sabe antecipadamente quanto é preciso faturar para cobrir os custos e pagar os
impostos. Esse dado corrobora a já apontada falta de profissionalismo dos gestores
financeiros.
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Analisando a distribuição percentual dos dados quanto ao conhecimento do
resultado operacional mensal, observou-se que ele existe em 60% das empresas. O
ideal, segundo a literatura, é que todas as empresas tenham conhecimento dessa
informação contábil. Quando 40% dos respondentes não dispõem dessa informação
como auxílio ao processo de gestão, tem-se então um indicativo de que seus
gestores precisam aprimorar seus métodos na condução financeira dos negócios.

Também se buscou investigar questões relativas à formação de preços de venda.A
pesquisa enfocou as seguintes variáveis apresentadas na FIG. 3.

a) Fixação do preço de venda a partir de um percentual fixo sobre o valor
de compra ou de produção.
b) Determinação do preço de venda de acordo com o comportamento da
concorrência.
c) Estabelecimento do preço de venda através de um mark-up
identificado mensalmente, com ajustes em função da rotatividade do
estoque.
FIGURA 3: Variáveis investigadas sobre a formação do preço de venda nas MPEs
Fonte: dados da pesquisa.

Os comentários a seguir dizem respeito aos resultados obtidos para cada uma das
variáveis apresentadas na FIG. 3. Inicia-se com a identificação do número de
empresas que fixam o preço de venda com base em um percentual fixo.

Em se tratando, pois, da fixação do preço de venda a partir de um percentual fixo
sobre o valor de compra ou de produção, os resultados apontam que 48,8%
apresentam essa prática. Na parcela restante, de aproximadamente 51,2%, não é
utilizado tal método na formação do preço de venda. O resultado aqui apontado
mantém coerência com dado seguinte, no qual é revelado que, em pouco mais da
metade das empresas pesquisadas, os preços de venda são fixados com base nos
preços praticados pela concorrência.

No que tange à distribuição percentual dos dados quanto à determinação do preço
de venda de acordo com o comportamento da concorrência, 51,3% dos
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respondentes declaram que as empresas onde trabalham adotam uma postura
nesse sentido A adoção do critério de fixar preço de venda, a partir da observação
do comportamento da concorrência, é mais comum em empresas que não têm
conhecimento de seus custos. Sendo assim, pode se afirmar que o percentual ora
identificado está em consonância com o percentual de 52% de gestores que
declaram não ter conhecimento dos custos fixos mensais, conforme já comentado.

No que diz respeito à distribuição percentual dos dados quanto à fixação do preço
de venda mediante aplicação de um mark-up, observa-se que uma parcela bastante
substantiva de 94,7% dos respondentes declara não utilizar essa técnica.O resultado
revelado é óbvio e coerente com os demais aspectos identificados na pesquisa.
Para utilização de um mark-up, a empresa necessariamente precisa conhecer seus
custos e despesas mensais, informações de que grande parte dos respondentes
alega não dispor.

A pesquisa também buscou identificar aspectos relativos ao sistema de custos. As
variáveis em tela estão explicitadas na FIG. 4.

a) Dispõe-se de um sistema de custos integrado com a contabilidade.
b) Apesar de não haver a integração do sistema de custos com a contabilidade,
dispõe-se de recursos que permitem a baixa instantânea do estoque após
cada venda ou saída de mercadoria.
c) Dispõem-se, no caso das indústrias, de um sistema de custos que permite
conhecer antecipadamente o custo de cada unidade produzida.
FIGURA 4 : O sistema de custos das mercadorias vendidas
Fonte: dados da pesquisa.

Os dados a seguir representam o perfil obtido em relação às informações sobre o
sistema de apuração de custo nas empresas pesquisadas. Inicia-se com os
resultados sobre a integração do sistema com a contabilidade.

No que toca à distribuição percentual dos dados quanto à existência de um sistema
de custos integrado com a contabilidade, verifica-se que, em 90,5% das
organizações, não existe tal integração. Trata-se de um resultado condizente com o
fato de que a amostra compreende, exclusivamente, micro e pequenas empresas,
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as quais estão legalmente dispensadas da manutenção de sistema de custos com
essas características. A essa justificativa adicionam-se, ainda, a complexidade e o
ônus requerido para a implantação e manutenção de um sistema de custos
integrado com a contabilidade.

Quanto à distribuição percentual dos dados referentes à existência de recursos que
permitem a baixa instantânea de estoque após cada venda ou saída de mercadoria
caso não haja integração do sistema de custos com a contabilidade, houve uma
distribuição percentual mais equilibrada: em 45,9% das 90 empresas pesquisadas,
há tais recursos. Trata-se, novamente, de um resultado consoante como fato de que,
para as empresas de comércio de mercadorias no varejo com faturamento anual
superior a R$120 mil, a existência de recursos que permitem abaixa instantânea do
estoque, após cada venda, é atribuída mais à exigência legal do que propriamente a
um zelo na gestão financeira.

Na análise da distribuição percentual da amostra quanto à existência de um sistema
de custos que permite às indústrias conhecer antecipadamente o custo de cada
unidade produzida, constata-se que, dentre as cinco indústrias da amostra
(cf. TAB. 1), uma possui tal sistema. Esse quadro revela um aspecto negativo na
gestão

financeira

das

indústrias:

pela

literatura,

depreende-se

que,

para

sobrevivência de qualquer empresa, é essencial que ela conheça o custo de
fabricação de seus produtos. O presente achado, portanto, corrobora a já apontada
falta de profissionalismo dos gestores financeiros das empresas entrevistadas.

Complementarmente, buscaram-se informações sobre o controle físico dos itens de
estoques nas empresas investigadas. Nesse caso, dispensou-se uma preocupação
maior em relação à segurança e procurou-se conhecer a prática/periodicidade de
realização de inventários físicos. Os resultados estão sintetizados no GRAF. 14.
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GRÁFICO 14:Distribuição das empresas quanto à política de realização
de inventários físicos
Fonte: elaborado pelo autor.

Como mostra o GRAF. 14, mais de 86% das empresas em tela adotam a postura de
inventariar os estoques anualmente, enquanto em apenas 2,4% dos casos não há
preocupação em realizar inventários físicos dos bens.

Ainda em relação aos estoques, procurou-se identificar o tratamento dispensado às
divergências identificadas nos inventários físicos. Os dados estão apresentados na
TAB. 7.

TABELA 7: Tratamento dispensado às divergências de inventários
Ações sobre as diferenças de inventários

Frequência

Porcentagem

As diferenças identificadas nos inventários são ajustadas
nos estoques, sem uma pesquisa dos seus motivos.

49

56,4

As diferenças identificadas nos inventários somente são
ajustadas nos estoques após exaustiva pesquisa dos
seus motivos, inclusive imputando responsabilidades aos
responsáveis pela movimentação e guarda dos mesmos.

39

43,6

Total

88

100

Fonte: dados da pesquisa.

Os dados evidenciaram que, em 56,4% das 88 empresas pesquisadas que realizam
algum tipo de inventário físico, as diferenças identificadas nos inventários são
ajustadas nos estoques, sem uma pesquisa dos seus motivos. A menor parcela,
correspondente a 43,6% do total amostral, adota uma postura em que as diferenças
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identificadas nos inventários somente são ajustadas nos estoques após exaustiva
pesquisa dos seus motivos, inclusive imputando responsabilidades aos responsáveis
pela movimentação e guarda.

Outro ponto de interesse na pesquisa foi a gestão de eventuais estoques de lenta
rotação. Os dados estão resumidos na TAB. 8.
TABELA 8: Identificação de estoque de lenta rotação
Ações sobre os estoques de lenta rotação

Frequência

Porcentagem

Não há estoque de lenta rotação ou a identificação
desse tipo de estoque é rotineira e são tomadas as
providências necessárias.

69

77,2

Não há preocupação em dar tratamento específico
ao estoque de lenta rotação.

21

22,8

Total

90

100

Fonte: dados da pesquisa.

O perfil referente ao último aspecto abordado dentro do contexto de inventários
físicos (mais especificamente quanto à existência de estoque de lenta rotação).
Observa-se que, em 77,2% das empresas pesquisadas, não há estoque de lenta
rotação ou a identificação desse tipo de estoque é rotineira e são tomadas as
providências necessárias. Para a parcela restante de 22,8% do total amostral, não
há preocupação em dar tratamento específico ao estoque de lenta rotação.

Em seguida, procedeu-se à análise da gestão da carteira de contas a receber.
Buscou-se, nesse ponto, conhecer se a empresa utiliza alguma técnica de análise
para concessão de crédito. Em relação a esse aspecto, a conclusão é que 77,3%
das empresas fazem uso de um instrumento de controle interno, como medida de
proteção do seu patrimônio. As técnicas de análise de concessão de crédito mais
frequentes são: (i) a exigência de referências comerciais e sua posterior consulta;
(ii) o uso do cadastro de restrição de crédito da ACINOL (Associação Comercial e
Industrial de Oliveira) e consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e à
Serasa – empresa de análise e pesquisa de informações econômicas e financeiras
das pessoas físicas e jurídicas.
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Especificamente quanto à administração das contas a receber de clientes, a
pesquisa constata que o que é preconizado na literatura vem, de um modo geral,
sendo observado pelas empresas. Constata-se que a própria sequência de
procedimentos de cobrança está em linha com a ordem sugerida na literatura:
cartas, telefonemas; visitas pessoais; uso de agências de cobrança; e protesto
judicial (e.g., GITMAN, 2010). Verifica-se ainda que a adoção de outras medidas
são permeadas de cautelas, em consonância com os ensinamentos de Silva (2002),
tomando-se providências como negar crédito adicional a clientes inadimplentes e
avaliar se um bom cliente está passando por um momento financeiro delicado.

Por fim, a pesquisa se voltou para ouso de técnicas de gestão de estoque. Os dados
mostram que pouco mais de 65% das empresas pesquisadas utilizam alguma
técnica de administração de estoques. Essas técnicas, contudo, limitam-se ao uso
de software que registra a entrada e saída de estoque – uso esse justificado
exclusivamente por imposição legal. Os entrevistados que não usam técnicas de
gestão de estoques (34,9%) não se enquadram na obrigação legal de fazê-lo.
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4.7 Relações entre a Quantidade de Informações Utilizadas e as Características
das Empresas
O resultado, acerca do volume das informações contábeis fornecidas pela
contabilidade, revelou ausência de dados mínimos necessários para a condução
financeira de qualquer empresa. Atribui-se, em parte, a esse fato o grande índice de
mortalidade das empresas, conforme apontado na literatura. Ficou constatado que
as informações disponibilizadas pelos prestadores de serviços contábeis são,
unicamente, aquelas exigidas por lei e destinadas ao recolhimento de impostos e
contribuições, conforme observado no GRAF. 10. 12. Esse fato contraria o que é
apregoado na literatura. Sendo assim, decidiu-se por realizar testes não
paramétricos de correlação, com o propósito de observar possíveis relações de
correspondências entre determinados aspectos nas empresas pesquisadas. A
justificativa para a escolha das variáveis baseia-se no pressuposto de que, quanto
maior a organização, maiores também seriam as informações contábeis utilizadas.
Para verificar se existe relação entre as variáveis do questionário e as variáveis de
perfil, foi utilizada uma técnica intitulada CHAID (Chi-Square Automatic Interaction
Detector). Tal técnica permite avaliar o relacionamento entre uma variável
dependente e outras em nível categórico ou contínuo e o resultado é apresentado
em forma de árvore, onde são evidenciadas as variáveis que mais estejam
associadas à variável dependente. Os subconjuntos resultantes apresentam uma
maior homogeneidade internamente em relação à variável dependente e com a
maior heterogeneidade possível entre os subconjuntos formados. Os critérios de
divisão ou agrupamento utilizados nessa técnica serão fixados em 5%, ou seja, os
subconjuntos possuem significativa diferença ao se utilizar o teste qui-quadrado (ao
nível de 5%), o que significa na prática na rejeição da Hipótese H0 no teste de
hipóteses a seguir:

H0: as duas variáveis são independentes
Ha: existe relação entre as duas variáveis
São

apresentadas árvores

apenas para

as situações onde

se

relacionamento entre o construto e alguma das variáveis de perfil a seguir:

verificou
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Natureza jurídica



Atividade econômica – CNAE



Idade da organização



Número de colaboradores/ funcionários



No tocante ao perfil acadêmico, qual o nível da formação do gestor
responsável pela administração financeira da empresa?



No que diz respeito ao perfil do profissional responsável pela gestão
financeira, há quantos anos está na empresa?



Com que frequência participa de curso de aperfeiçoamento?



Sistema contábil próprio ou terceirizado



Remuneração dos serviços contábeis



Faturamento total bruto da empresa nos últimos três anos



Resultado operacional bruto da empresa nos últimos três anos



Lucro líquido da empresa nos últimos três anos

O resultado da aplicação do recurso estatístico em tela apresentou uma grande
variedade de correlações. Entretanto, esta dissertação traz apenas aquelas que
apresentaram dados significativos e cujo relacionamento entre as variáveis oferece
contribuições para o tema em estudo. Em suma, os principais achados resultantes
da realização desse procedimento estatístico podem ser apresentados da seguinte
forma:
a) Sobre o uso das informações fornecidas pela contabilidade:
Constatou-se que, contrariando a situação esperada, os gestores com menor
escolaridade, eventualmente, trabalham as informações recebidas dos escritórios
contábeis, adequando-as para depois montar os relatórios gerenciais necessários.
Os gestores com maior nível de escolaridade, de um modo geral, utilizam as
informações como foram geradas, ou seja, sem modificá-las. Observou-se, ainda,
que o fator tempo de atuação dos gestores nas empresas é um aspecto irrelevante
quanto ao uso das informações contábeis. Comportamento oposto foi identificado
quanto ao aspecto dos gestores que são submetidos a uma frequência maior de
treinamentos. Para os gestores com esse perfil, esta pesquisa revelou uma
acentuada tendência de trabalhar e adaptar as informações contábeis recebidas.
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Essa tendência também foi revelada para as empresas que melhor remuneram os
serviços contábeis e as empresas que registraram maior evolução no faturamento
no período pesquisado.
a.1) Existe um índice de 28,6% de empresas que trabalham as informações,
adequando-as para depois montar os relatórios gerenciais necessários dentre o
grupo onde os respondentes possuem um nível mais baixo de escolaridade
(segundo grau incompleto ou menos).
Figura 5 – Relação entre o uso das informações geradas pela
contabilidade e a formação escolar do gestor.
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a.2) Existe um índice de 42,9% de empresas que trabalham as informações,
adequando-as para depois montar os relatórios gerenciais necessários dentre o
grupo onde os existe uma participação maior que 3 vezes ao ano de cursos de
aperfeiçoamento.
Figura 6 - Relação entre o uso das informações geradas pela
contabilidade e a frequência de participação do gestor em treinamento.
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a.3) Existe um índice de 24,0% de empresas que trabalham as informações,
adequando-as para depois montar os relatórios gerenciais necessários dentre o
grupo que pagam mais de 1 salário mínimo pelos serviços contábeis.
Figura 7 - Relação entre o uso das informações geradas pela
contabilidade e a remuneração dos serviços contábeis.
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a.4) Existe um índice de 25,0% de empresas que trabalham as informações,
adequando-as para depois montar os relatórios gerenciais necessários dentre o
grupo que apresentou um crescimento médio anual maior que 10%.
Figura 8 - Relação entre o uso das informações geradas pela
contabilidade e o desempenho do faturamento.
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b) Sobre a escrituração do livro caixa:
Identificou-se que os gestores que participam de treinamentos com maior frequência
também são mais exigentes quanto a tempestividade da escrituração do livro caixa,
fazendo-o, imediatamente, após cada entrada ou saída de recursos. Esse é um
aspecto positivo. O resultado de treinamento conscientiza o gestor da importância
desse instrumento de controle interno.
A figura a seguir mostra que 92,9% das empresas, cujo gestor participa de mais de
um treinamento anual, mantém escrituração permanente do livro caixa.
Figura 9 – Relação entre a prática de escrituração do livro caixa e a
frequência de participação do gestor em treinamento.

c) Sobre a aprovação do livro caixa:
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Apurou-se que o procedimento de aprovação do livro caixa por instância superior
é mais frequente nas empresas com maior número de funcionários. A mesma
tendência foi observada entre os gestores que mais participam de treinamentos.
Notou-se, também, que esse procedimento de exigir aprovação do livro caixa é
mais comum nas empresas que melhor remuneram os serviços contábeis.

c.1) O nível de aprovação do livro caixa é maior dentre empresas que possuem mais
de 10 funcionários (85,7% contra 25,0% das demais).
Figura 10 - Relação entre a prática de escrituração do livro caixa e a
quantidade de funcionários.

c.2) Da mesma forma, o nível de aprovação do livro caixa é maior dentre empresas
que participam mais de 3 vezes de cursos de aperfeiçoamento (91,7% contra 24,3%
das demais).

Figura 11 - Relação entre a prática de aprovação do livro caixa e a frequência
de participação do gestor em treinamento.
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c.3) O procedimento de aprovação do livro caixa também é maior dentre empresas
que pagam mais de 1 salário mínimo pelos serviços contábeis (72,2% contra 20,0%
das demais).
Figura 12 - Relação entre a prática de aprovação do livro caixa e a
remuneração dos serviços contábeis.

d) Sobre a existência de uma política de destinação do lucro:
Percebeu-se que a prática de estabelecer uma política sobre a destinação do
resultado positivo do período ocorre, de forma mais acentuada, nas empresas que
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apresentaram maior evolução do faturamento bruto e maior evolução do resultado
operacional bruto. Para esse instrumento de gestão, são irrelevantes aspectos como
idade da organização, sua natureza jurídica ou atividade econômica, bem como o
nível de escolaridade ou treinamento do gestor.
d.1) Dentre as empresas que apresentaram crescimento do faturamento anual maior
do que 5%, no período analisado, 44,4% estabelecem uma política de destinação do
lucro, enquanto que para as demais empresas este percentual é de apenas 15,0%.
Figura 13 - Relação entre a existência de política de destinação do lucro e o
desempenho do faturamento.

d.2) Em empresas com crescimento do resultado operacional bruto anual menor ou
igual a 5%, existe um índice de 40% onde sócios apenas fazem a retirada pró-labore
previamente fixada, contra 0% das empresas que possuem um crescimento maior
que 5%.
Figura 14 - Relação entre a existência de política de destinação do lucro e o
desempenho do resultado operacional.
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e) Sobre o conhecimento do faturamento mensal:
O trabalho revelou que as empresas, que mais se preocupam em conhecer o seu
faturamento mensal, são exatamente aquelas cujo gestor financeiro mais
frequentemente participa de treinamentos e aquelas que melhor remuneram os
serviços prestados pelos escritórios contábeis. Novamente, evidenciou-se que o
treinamento auxilia no processo de gestão financeira.
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e.1) O nível de conhecimento sobre o faturamento mensal é maior dentre empresas
cujos gestores participam de ao menos um curso de aperfeiçoamento durante o ano
(87,5% contra 50,0% das demais).

Figura 15 - Relação entre o conhecimento do faturamento mensal e a
frequência de participação do gestor em treinamento.

e.2) O nível de conhecimento sobre o faturamento mensal também é maior dentre
empresas que pagam mais de 1 salário mínimo pelos serviços contáveis (93,0%
contra 63,6% das demais).
Figura 16 - Relação entre o conhecimento do faturamento mensal e a
remuneração dos serviços contábeis.
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f) Sobre a comparação do faturamento com períodos anteriores e explicação
para as variações:

As empresas, que têm como instrumento de gestão financeira a prática de
comparar o faturamento mensal com o do mês anterior e com o do mesmo
período do ano anterior, buscando explicações para as variações, são aquelas
que têm maior número de colaboradores e aquelas, cujo gestor participa com
mais frequência de treinamentos. O mesmo comportamento é observado para as
empresas que melhor remuneram os serviços contábeis.

f.1) O procedimento de comparar o faturamento mensal com o mês anterior e como
o mesmo período do ano anterior buscando explicações para as variações é maior
dentre empresas que possuem mais de 5 funcionários (87,8% contra 47,6% das
demais).
Figura 17 – Relação entre procedimento de comparar o faturamento
mensal e o número de funcionários.
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f.2) Da mesma forma este procedimento de comparar o faturamento mensal com o
mês anterior e como o mesmo período do ano anterior buscando explicações para
as variações também é maior dentre empresas cujos gestores participam de ao
menos um curso de aperfeiçoamento durante o ano (79,7% contra 19,2% das
demais).
Figura 18 - Relação entre procedimento de comparar o faturamento mensal e a
frequência de participação do gestor em treinamento.
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f.3) O procedimento de comprar o faturamento mensal com o mês anterior e como o
mesmo período do ano anterior buscando explicações para as variações é mais
frequente dentre as empresas que pagam mais de 1 salário mínimo pelos serviços
contábeis (86,0% contra 40,9% das demais).
Figura 19 - Relação entre procedimento de comparar o faturamento mensal e a
remuneração dos serviços contábeis.

g) Sobre o conhecimento e controle das despesas mensais:
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O trabalho identificou que as empresas, que exercem controles mais rigorosos
sobre o comportamento de suas despesas mensais, apresentam exatamente o
perfil observado no item anterior, ou seja, são aquelas com maior número de
colaboradores, cujo gestor é mais submetido a treinamentos e aquelas que
melhor remuneram os serviços contábeis.
g.1) O índice de conhecimento das despesas mensais é maior dentre empresas que
possuem mais de 5 funcionários (85,4% contra 54,8% das demais).
Figura 20 - Relação entre o conhecimento das despesas mensais e o
número de colaboradores.

g.2) O nível de conhecimento das empresas de suas despesas mensais é maior
dentre empresas cujos gestores participam ao menos de um curso de
aperfeiçoamento durante o ano (79,7% contra 34,6% das demais).

Figura 21 - Relação entre o conhecimento das despesas mensais e a
frequência de participação do gestor em treinamento.
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g.3) Das empresas que mais remuneram os serviços contábeis. 88,4% conhecem as
suas despesas mensais.
Figura 22 - Relação entre o conhecimento das despesas mensais e a
remuneração dos serviços contábeis.
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h) Sobre a comparação das despesas com períodos anteriores e explicação
para as variações:
Constatou-se, da mesma forma que no item anterior, que o ato de comparar o
montante das despesas mensais com o do mês anterior e com o mesmo período
do ano anterior, buscando explicações para as variações, é realizado pelas
empresas pesquisadas que se caracterizam por apresentar maior número de
colaboradores e por aquelas cujos gestores são mais submetidos a treinamento.
h.1) O procedimento de comparar o montante de despesas mensais com o mês
anterior e com o mesmo período do ano anterior buscando explicações para as
variações é mais usual dentre empresas com mais de 5 funcionários (80,5% contra
42,9% das demais).
Figura 23 - Relação entre o procedimento de comparar as despesas
mensais com períodos anteriores e o número de empregados.

h.2) Da mesma forma, o procedimento de comparar montante de despesas mensais
com o mês anterior e com o mesmo período do ano anterior buscando explicações
para as variações é mais acentuado dentre empresas que participam de ao menos
um curso de aperfeiçoamento durante o ano (73,4% contra 15,4% das demais).
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Figura 24 - Relação entre o procedimento de comparar as despesas
mensais e a frequência de participação do gestor em treinamento.

i) Sobre o conhecimento do resultado operacional mensal:
Verificou-se, como em itens anteriores, que esse procedimento de controle
interno e auxílio à gestão financeira é adotado mais frequentemente pelas
empresas, cujo gestor mais participa de treinamentos, e por aquelas que melhor
remuneram os serviços contábeis. Observou-se, mais uma vez, que o uso de
controle interno e informações contábeis no processo de gestão é mais adotado
nas empresas que dão maior importância ao treinamento de seus gestores e à
remuneração dos serviços contábeis.
i.1) O índice de empresas que conhecem seu resultado operacional é maior dentre
empresas que participam de ao menos um curso de aperfeiçoamento durante o ano
(76,7% contra 19,2% das demais).
Figura 25 - Relação entre o conhecimento do resultado operacional e
a frequência de participação do gestor em treinamento.

147

i.2) O índice de conhecimento do resultado operacional mensal é maior dentre
empresas que pagam mais de 1 salário mínimo pelos serviços contábeis (88,0%
contra 50,0% das demais).
Figura 26 - Relação entre o conhecimento do resultado operacional e
a remuneração dos serviços contábeis.

j) Sobre o uso de técnica de análise para concessão de crédito:
Percebeu-se, no tocante à administração de contas a receber, reutilização de
alguma técnica de análise para concessão de crédito, que se trata de um
procedimento de controle interno mais comum nas empresas, cujos gestores
participam mais frequentemente de treinamentos, e por aquelas que melhor
remuneram os serviços contábeis.
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j.1) Este índice é maior dentre empresas que participam de ao menos um curso de
aperfeiçoamento durante o ano (90,5% contra 44,0% das demais).
Figura 27 – Relação entre o uso de técnica de análise para concessão
de crédito e a frequência de participação do gestor em treinamento.

j.2) O índice de utilização de técnicas de concessão de crédito é maior dentre
empresas que pagam mais de 1/2 salário mínimo pelos serviços contábeis (92,9%
contra 62,8% das demais).
Figura 28 – Relação entre o uso de técnica de análise para concessão
de crédito e a remuneração dos serviços contábeis.
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k) Sobre o uso de técnica de administração de estoque:
Identificou-se que, também esse procedimento de controle interno referente à
gestão do estoque, é mais frequentemente adotado pelas mesmas empresas
que se caracterizaram, na amostra da pesquisa, como tendo gestores que
participam de treinamentos e como remunerando melhor os serviços
contábeis. O uso desse procedimento de controle interno está diretamente
relacionado com a frequência de treinamentos e remuneração dos serviços
contábeis.
k.1) O índice de utilização de técnicas de administração de estoque é maior dentre
empresas que participam mais de uma vez por ano de cursos de aperfeiçoamento
(83,3% contra 52,0% das demais).

Figura 29 - Relação entre o uso de técnica de administração de
estoque e a frequência de participação do gestor em treinamento.
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k.2) O índice de utilização de técnicas de administração de estoque é maior dentre
empresas que pagam mais de 1 salário mínimo pelos serviços contábeis (95,8%
contra 52,5% das demais).
Figura 30 - Relação entre o uso de técnica de administração de
estoque e a remuneração dos serviços contábeis.

Como se pode observar a aplicação da técnica CHAID, na base de dados dos
questionários respondidos pelas 90 empresas, revelou que as empresas que mais
produzem e utilizam informações contábeis são aquelas que possuem maior número
de colaboradores, cujos gestores são mais submetidos a treinamentos e aquelas
que melhor remuneram os serviços contábeis.

Encerrado este capítulo de análise dos dados, passa-se, no capítulo a seguir, às
considerações finais desta dissertação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões
Esta dissertação teve como principal objetivo identificar o nível de utilização das
informações contábeis como instrumento de controle interno e auxílio ao processo
de gestão nas micro e pequenas empresas na cidade de Oliveira-MG. A realização
deste trabalho foi motivada pela cultura existente no Brasil de que grande parte das
organizações, em especial as micro e pequenas empresas, é administrada sem o
auxílio das informações contábeis. É fato que a maioria das MPEs utiliza e remunera
os serviços contábeis apenas para apuração dos impostos, ou seja, por uma
imposição legal. Diante disso, no desenvolvimento deste trabalho, procurou-se
responder à seguinte pergunta de pesquisa: Qual o grau de utilização das
informações contábeis como instrumento de controle interno e auxílio ao processo
de gestão nas micro e pequenas empresas na cidade de Oliveira-MG?

Pelo referencial teórico, verifica-se que a contabilidade tem evoluído, juntamente
com o crescimento socioeconômico global, tornando-se um instrumento importante
de informação e análise empresarial e fazendo com que o contador seja o principal
ator na gestão de informações qualificadas para a tomada de decisões na empresa.
Todavia, a função de um profissional contábil em alguns seguimentos da economia
brasileira, sobretudo nas micro e pequenas empresas, objeto da presente pesquisa,
vem sendo negligenciada e utilizada apenas com o intuito de atender a exigências
fiscais. Betempes et al. (2013, p. 65) mostra que os contadores entendem que a
contabilidade, além de atender o fisco, é fonte de informação para o gerenciamento
e controle, além de reduzir custos através de um planejamento tributário. De
maneira antagônica, para o mesmo autor, os contadores entendem que, na sua
maioria, as empresas que são suas clientes enxergam a contabilidade como fonte
de informação apenas para atender o fisco.
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Considerando a realidade socioeconômica atual, a sobrevivência de pequenas
empresas é altamente dependente de um controle rigoroso de custos. No entanto,
para uma administração eficaz, é essencial o conhecimento anterior, atual e futuro
(este por meio de um bom planejamento) da situação patrimonial da empresa –
dados esses fornecidos pela contabilidade. Sendo assim, uma empresa não pode
dispensar uma avaliação de desempenho e rentabilidade dos empreendimentos e,
para isso, é importante saber aplicar os recursos disponíveis e tomar as medidas
corretas. É necessário que haja uma valorização do contador para que seja
reconhecido como um profissional altamente qualificado e capacitado a fornecer
informações rápidas e precisas que auxiliem a administração a alcançar o maior
nível de riqueza da empresa.

Este estudo confirma que ainda é forte a cultura existente no Brasil de que as micro
e pequenas empresas podem ser administradas sem o auxílio das informações
contábeis. Esse fato é apontado como uma das causas do fracasso de muitas
organizações e continua alimentando os elevados níveis de mortalidade das
empresas brasileiras. O estudo feito por Nascimento et al. (2010, p. 14) constata que
a falta de preparo dos sócios

afeta o gerenciamento financeiro das empresas

investigadas, já que não têm definições fundamentais para basearem suas decisões,
o que, por sua vez, aparentemente, vem da falta de treinamento. O despreparo que
os gestores demonstram gera impacto na empresa, pois não estão atentos à
necessidade de levantar informações fundamentais, como orçamento de caixa. Foi
possível perceber ainda que, ao mesmo tempo em que parte das micro ou pequenas
empresas fracassa, outra parte consegue ser bem sucedida, ainda que muitas delas
enfrentem sérios problemas de gestão e sobrevivência. Normalmente são atribuídos
à pessoa do dono da empresa os méritos pelo sucesso, ainda que seus métodos de
gestão financeira não pareçam ser tão diferentes daqueles adotados nos
empreendimentos que fracassam. Este estudo confirma também a afirmação de
Cardoso da Silva (2010 p. 90) de que a maioria dos gestores não se utiliza da
contabilidade para acompanhar metas, medir desempenhos e avaliar os impactos
financeiros de suas decisões, deixando assim de fazer uso gerencial dos relatórios.
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A falta de profissionalismo com que as empresas são administradas está
evidenciada na comprovação de que, dos 27 quesitos identificados como
informações contábeis indispensáveis ao processo de gestão das micro e pequenas
empresas, as empresas pesquisadas somente fazem uso de três informações (cf.
GRAF. 10), que são exatamente os dados envolvidos no processo de pagamento de
obrigações fiscais. Conforme ainda observado no GRAF. 11, 86,4% das empresas
pesquisadas não fazem uso das informações geradas pela contabilidade no
gerenciamento diário da empresa.

Essa forma empírica na condução dos negócios também é percebida quando se
verifica que 51,11% das empresas pesquisadas não escrituram o livro caixa para
auxílio ao processo de tomada de decisões. É muito preocupante quando o índice
das empresas que não fixam pró-labore para seus sócios alcança 37,9% e quando
48%delas sequer distinguem as retiradas financeiras a título de pró-labore daquelas
decorrentes de participação nos lucros. Dessa forma, as retiradas ou aporte de
recursos no caixa da empresa são norteadas pelas necessidades pessoais dos
sócios. Essa é uma constatação lamentável, pois uma das condições essenciais
para a administração financeira de qualquer organização começa com a inevitável
segregação entre os bens da pessoa dos sócios e os bens que pertencem à
organização.

A falta de profissionalismo retratada ao longo do Capítulo 4 teve influência na
consecução dos seis objetivos específicos apresentados na Seção 1.3. Como a
utilização da contabilidade para fins de gestão e tomada de decisão é praticamente
nula – em geral, restrita ao atendimento de exigências do fisco e ao cumprimento da
legislação trabalhista –, não foi possível abordar três dos objetivos, quais sejam:
arrolar as limitações e problemas relacionados com as informações contábeis
disponíveis para os gestores das micro e pequenas empresas; listar as dificuldades
dos gestores das MPEs em usar as informações contábeis; e fazer um levantamento
da opinião dos gestores investigados em relação à suficiência dos controles e
informações contábeis atualmente disponíveis.

Buscou-se,

a

partir

de

testes

não

paramétricos,

observar

possíveis

correspondências entre os resultados encontrados e determinados aspectos das
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empresas (cf. Seção 4.7). A esse respeito, constatou-se que as empresas contidas
na amostra que dão maior importância à participação dos gestores em treinamentos
e que melhor remuneram os serviços contábeis são aquelas que mais produzem e
utilizam informações e controles internos no processo de gestão financeira.

Com base nas respostas às perguntas abertas da entrevista, constatou-se que
esporadicamente foram feitas citações sobre a necessidade de acesso a um fluxo de
caixa para melhor administração do pagamento das obrigações. Pode-se afirmar
que, por falta de instrução, os gestores das empresas pesquisadas desconhecem os
benefícios advindos do uso de informações passíveis de serem geradas pela
contabilidade gerencial; entendem que os procedimentos de gestão adotados, ainda
que empíricos, são suficientes para a condução do negócio. De modo geral,
constatou-se ainda pouco interesse em trabalhar com informações gerenciais
quando esse procedimento implica investimento de tempo e ônus financeiro com
treinamentos. Essa conclusão remete a Machado (2007), segundo quem a maioria
dos empresários não sabe o que a contabilidade pode oferecer, embora não seja
possível confirmar com a presente pesquisa se o recebimento espontâneo de
benefícios oriundos de orientações qualificadas amplia o valor que os gestores dão
ao profissional de contabilidade.

A considerar uma análise agregada dos resultados, sob o ponto de vista dos
objetivos específicos que puderam ser respondidos (i.e., identificar as principais
decisões

que

requerem

informações

contábeis;

identificar as

informações

atualmente disponíveis para os gestores dessas empresas; descrever os serviços
contábeis atualmente em uso pelas empresas em questão), conclui-se que nenhuma
decisão se apoia em informações contábeis. Conclui-se, também, que a maioria dos
gestores entrevistados não sente necessidade de mais informações contábeis além
daquelas exigidas pela legislação fiscal e trabalhista.

No Capítulo 2, a FIG. 1 fornece uma síntese das informações contábeis mais
recorrentemente apontadas na literatura, no total de 27, como imprescindíveis para a
gestão das micro e pequenas empresas. No entanto, o GRAF. 10 revela que apenas
três dessas informações são requeridas pelas empresas aos escritórios contábeis,
exatamente aquelas impostas pela legislação.
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Em suma, constata-se:

a) A gestão das empresas estudadas ainda é conduzida de maneira empírica
e cultural, mantendo-se a tradição de utilizar, ou ter às mãos, apenas
informações básicas como faturamento, despesas e guarda de documentos;
b) Há grande desperdício e desvalorização de dados e informações que a
contabilidade pode oferecer; e
c) É maior a preocupação em atender às exigências fiscais e tributárias do que
em utilizar a contabilidade no processo decisório.
d) Em que pesem os fatores acima, verificou-se um tendência de que as

empresas que dão maior importância ao treinamento do gestor e melhor
remuneram os serviços contábeis também são aquelas que mais produzem
e utilizam informações e controles internos financeiros.
A ação dos gestores limita-se a providenciar o pagamento dos tributos e
contribuições legalmente obrigatórias. As razões identificadas para a ausência de
controles mínimos necessários para uma boa gestão financeira são atribuídas:

a) À falta de oportunidade em realizar treinamentos que possam capacitar os

gestores a exigir, desenvolver e utilizar eficazmente informações contáveis,
devendo-se aqui levar em consideração que não há disponibilidade de
cursos dessa natureza em Oliveira e região;
b) À falta de interesse dos gestores em realizar treinamentos, por julgarem

que poucas serão as contribuições deles decorrentes e alegarem que não
têm “tempo” disponível, ou seja, a maioria se porta como se não pudesse
“nunca tirar os olhos do negócio”;
c) Ao entendimento dos gestores de que treinamentos na área financeira são

onerosos e complexos, mesmo reconhecendo-se as dificuldades diárias e
percebendo-se a interiorização de grandes redes de lojas de comércio, fato
facilmente constatado na cidade de Oliveira, e, o acirramento da
concorrência – ambos fatores que estão afetando profundamente o cenário
econômico local.;
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d) À não disponibilização de informações adicionais pelos escritórios

contábeis, o que se deve à baixa remuneração pelos seus serviços alegada
pelos responsáveis pela contabilidade;
e) À insuficiência de documentação remetida para processamento contábil e,

principalmente, à grande confusão que os gestores das empresas fazem
ao não diferenciarem patrimônio pessoal e patrimônio da empresa.

5.2 Contribuições da Pesquisa

No decorrer da pesquisa e desenvolvimento deste trabalho científico, houve
constatações esperadas e lógicas, como a de serem as micro e pequenas empresas
que mais investem em treinamentos, aquelas que também possuem maior controle e
uso das informações contábeis. Por outro lado, este trabalho também concluiu que a
gestão dos negócios, nessas empresas, ainda se faz de maneira empírica e cultural,
ocorrendo desperdício ou má utilização das informações contábeis, mesmo quando
estas são disponibilizadas pelos responsáveis pelos serviços contábeis. Assim, entre
o lógico e o novo, este trabalho científico contribuiu para evidenciar que o
relacionamento entre os responsáveis pela produção das informações contábeis e o
responsável pela gestão da empresa é distante e que há carência significativa de
informações contábeis e financeiras, consideradas pela literatura como mínimas
para subsidiar a boa condução do negócio. Da mesma forma, este trabalho também
conclui que o que se apregoa no universo acadêmico ainda está distante do modo
que se pratica nas MPE’s, caracterizado, pela simplicidade, como registra Cabido
(1996, p. 181), “... na pequena empresa o simples e o óbvio são os verdadeiros
determinantes do sucesso”, O mesmo autor ainda registra, na mesma página “Não
há, certamente, um modelo de gestão que obterá sucesso sem a dedicação e o
envolvimento do dono, daquele que tem em sua pequena empresa uma extensão de
sua vida”. De fato foi possível perceber no desenvolvimento deste trabalho que,
normalmente, são atribuídos à pessoa do dono da empresa os méritos pelo sucesso.

Em suma, este trabalho ofereceu as seguintes contribuições:

Para o mestrando:
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•

Identificar o grau de utilização das informações contábeis e controles internos,
despertando o interesse dos gestores para obtenção de dados adicionais, e
também a necessidade e aceitação no mercado para os serviços de
consultoria.

Para o respondente:
•

Oferecer oportunidade de reflexão sobre necessidades de melhorias das
informações, conscientizando dos benefícios advindos do uso de sistema de
informações que ofereçam suporte para o processo de tomada de decisões,
na gestão. Por conseguinte, obter melhorias na rotina operacional e
empresarial.

Para o ambiente acadêmico:
•

Confrontar a praticidade e a aplicação da literatura disponível com a realidade
local, oferecendo oportunidade para as escolas de administração repensar
seu papel perante a sociedade e perante as necessidades da própria
população e de seus alunos, objetivando estreitar a distância entre a prática e
a teoria na questão de administração de micro e pequenas empresas

5.3 Limitações e Sugestões para Pesquisas Futuras
A presente pesquisa apresenta como limitação, no que se refere à aplicação das
técnicas estatísticas, a questão da impossibilidade de se fazer inferências ou
generalizações sobre a população de micro e pequenas empresas na cidade de
Oliveira (Minas Gerais), objeto de estudo selecionado, ou mesmo a respeito das
micro e pequenas empresas presentes em outras cidades e estados do Brasil.
Ainda registra-se como restrição desta pesquisa o fato de que a amostra não conta
com qualquer empresa do segmento de cooperativa e dispõe apenas de uma
empresa caracterizada como sociedade anônima, o que aponta para uma amostra
enviesada no que diz respeito à natureza jurídica.
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Por meio deste trabalho científico, procurou-se elucidar a real situação entre o
relacionamento da contabilidade e os responsáveis pela gestão financeira das micro
e pequenas empresas. Diante das constatações relatadas e levando-se em conta o
universo e a importância das micro e pequenas empresas no cenário econômico
nacional, recomendam-se estudos que abordem os seguintes questionamentos, a
fim de apurar a razão dessa carência significativa de informações e técnicas
contábeis na gestão financeira das micro e pequenas empresas:

a) Os gestores das micro e pequenas empresas estão dispostos a acolher
sugestões e inovações em seus modos de gerenciar financeiramente as
empresas?
b) A conscientização sobre a necessidade de mudanças de comportamento e
como

inovar

requer

tempo,

treinamento

e,

inevitavelmente,

a

disponibilização de recursos financeiros. São esses os empecilhos que
devem ser enfrentados?

Do ponto de vista acadêmico, trata-se de questões que sugerem a necessidade de
novo(s) trabalho(s) que aprofunde(m) na temática, seja com a mesma população ou
em outros contextos brasileiros. Sob a perspectiva de aplicação prática da presente
dissertação, os resultados, que retratam falta de profissionalismo na condução da
área financeira das empresas, revelam que muitas ações ainda precisam ser feitas
pelos órgãos oficiais de apoio à micro e pequeno empresa e pelas agências de
desenvolvimento econômico dos municípios. Leite Filho et al. (2012, p. 634)
observa que muitas publicações têm destacado a relevância destas organizações
em termos sociais e econômicos, enfatizando aspectos de mortalidade e
fechamento de pequenas empresas. Contudo, os autores ainda apontaram que
poucos são os trabalhos que têm investigado as causas do sucesso de pequenas
empresas que sobrevivem, desenvolvem e crescem. Um bom exemplo de ações
que precisam ser implementadas é a disponibilização de treinamentos voltados para
a gestão financeira. Essa é uma carência que é reclamada pelos empresários,
conforme evidenciado na leitura do GRAF. 5 (cf. Capítulo 4). Há necessidade de
conscientizar os gestores das micro e pequenas empresas sobre: (i) a necessidade
de aprimoramento e profissionalização dos gestores financeiros; e (ii) as vantagens
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competitivas resultantes da aplicação da contabilidade para fins de tomada de
decisão.
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APÊNDICES

Apêndice 1: Carta Dirigida às Empresas

FUNDAÇÃO CULTURAL DR. PEDRO LEOPOLDO
FACULDADES PEDRO LEOPOLDO
Oliveira, março de 2012.
Ao
Responsável pela gestão financeira da empresa

Prezado Senhor,
Sou professor da área de Administração da FEOL – Fundação Educacional de Oliveira-Minas Gerais
– e estou concluindo o Curso de Mestrado Profissional em Administração na Faculdades Pedro
Leopoldo.
Uma das etapas do programa do Mestrado consiste na elaboração de uma dissertação que, entre
outros, tem o objetivo de trazer alguma contribuição sobre o tema versado, seja através de sugestões
ou através do diagnóstico do assunto tratado. No meu caso, o tema escolhido é a utilização das
informações contábeis como instrumento de auxílio ao processo de tomada de decisões de micro e
pequenas empresas na cidade de Oliveira-MG. Trata-se de um estudo que requer pesquisas de
campo para ser desenvolvido. Nesse sentido, foi elaborado o presente questionário que objetiva
coletar os dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa.
Tendo em vista o exposto acima, solicito a sua contribuição no sentido de responder às perguntas do
questionário, as quais darão suporte à pesquisa. Comprometo-me a dar tratamento confidencial às
informações fornecidas e que as mesmas receberão tratamento estatístico coletivo, não havendo,
portanto, referências individuais ou nominais. Após a conclusão da pesquisa, poder-se-á
disponibilizar para essa empresa um resumo das conclusões tecidas.
Certo de contar com a atenção e compreensão de V.Sa., antecipo sinceros agradecimentos e colocome à inteira disposição para eventuais esclarecimentos sobre a pesquisa e o assunto.
Atenciosamente,

Prof. Weliton Silva Pinto
Mestrando
Fundação Educacional de Oliveira
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Apêndice 2: Instrumento de Coleta de Dados

1 - Dados da empresa

Razão Social: ___________________________________________________
Nome fantasia: __________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Bairro: _________________Cidade: _______________________UF:_______
CEP: ____________Telefone:_______________Celular:_________________
E-mail: ________________________________________________________
Pessoal para contato: ____________________________________________

2 - Dados do respondente:

Nome: _________________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________
Telefone:_______________________Celular:__________________________
E-mail:_________________________________________________________

3 - Natureza Jurídica

1. ( ) Empresário Individual
2. ( ) Sociedade Simples
3. ( ) Sociedade Limitada
4. ( ) Sociedade Anônima
5. ( ) Cooperativa
6. ( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
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4 - Atividade econômica, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE
(Marque apenas uma opção.)

()

A

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA

()

B

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

()

C

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

()

D

ELETRICIDADE E GÁS

()

E

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

()

F

CONSTRUÇÃO

()

G

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

()

H

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

()

I

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

()

J

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

()

K

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

()

L

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

()

M

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

()

N

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

()

O

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

()

P

EDUCAÇÃO

()

Q

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

()

R

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

()

S

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

()

T

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

()

U

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

5 - Idade da organização

Há quantos anos a empresa opera no mercado: ____________ ano(s)

6 - Número de colaboradores/funcionários

1

()

De 1 a 5 funcionários

2

()

De 6 a 10 funcionários

3

()

De 11 a 20 funcionários

4

()

De 21 a 50 funcionários

5

()

Acima de 50 funcionários
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7 - No tocante ao perfil acadêmico, qual o nível da formação do gestor responsável pela
administração financeira da empresa?

1

()

Segundo grau incompleto

2

()

Segundo grau

3

()

Graduação. Curso: ___________________________

4

()

Especialização (lato sensu)

5

()

MBA (Master in Business Administration) ou Mestrado

6

()

Doutorado

8 - No que diz respeito ao perfil do profissional responsável pela gestão financeira, há quantos anos
está na empresa?

_______________Ano(s)

9 - Com que frequência participa de curso de aperfeiçoamento?

1

()

Pelo menos 1 vez por ano

2

()

De 1 a 3 vezes por ano

3

()

Mais de 4 vezes por ano

4

()

Não participa de curso de aperfeiçoamento

10 – O sistema contábil é próprio ou terceirizado?

1

()

A empresa possui contabilidade própria

2

()

Os serviços contábeis são terceirizados

11 – Quanto a remuneração dos serviços contábeis, em que faixa sua empresa situa?

1

()

Menos de ½ salário mínimo

2

()

De ½ a 1 salário mínimo

3

()

De 1 a 2 salários mínimos

4

()

De 2 a 4 salários mínimos

5

()

Acima de 4 salários mínimos
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12 – Qual foi o comportamento do faturamento total bruto da empresa nos últimos três anos?

1

()

Apresentou crescimento negativo

2

()

Não apresentou evolução significativa

3

()

Apresentou crescimento médio anual de 5%

4

()

Apresentou crescimento médio anual de 10%

5

()

Apresentou crescimento médio anual acima de 10%

6

()

Não sabe informar

13 – Qual o comportamento do resultado operacional bruto da empresa nos últimos três anos?

1

()

Apresentou crescimento negativo

2

()

Não apresentou evolução significativa

3

()

Apresentou crescimento médio anual de 5%

4

()

Apresentou crescimento médio anual de 10%

5

()

Apresentou crescimento médio anual acima de 10%

6

()

Não sabe informar

14 – Qual o comportamento do lucro líquido da empresa nos últimos três anos?

1

()

Apresentou crescimento negativo

2

()

Não apresentou evolução significativa

3

()

Apresentou crescimento médio anual de 5%

4

()

Apresentou crescimento médio anual de 10%

5

()

Apresentou crescimento médio anual acima de 10%

6

()

Não sabe informar
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15 – Das informações e controles abaixo, quais são fornecidos pela contabilidade?

1

()

Controle de caixa e bancos

2

()

Controle de contas a pagar

3

()

Controle de contas e receber

4

()

Detalhamento da inadimplência

5

()

Apuração Fiscal (DAS, PIS, COFINS, IRPJ, ISSQN, encargos sociais)

6

()

Folha de Pagamento

7

()

Detalhamento da provisão para férias e 13º salário

8

()

Depreciação ou valor estimado da necessidade de novos investimentos

9

()

Valor mensal gasto com seguros

10

()

Valor mensal de despesas com juros

11

()

Controle que permite acompanhar o endividamento

12

()

Controle que permite acompanhar os benefícios concedidos a funcionários

13

()

Prazo médio de recebimento

14

()

Prazo médio de pagamento

15

()

Prazo médio de estocagem

16

()

Valor mensal dos estoques

17

()

Custo das mercadorias vendidas

18

()

Informações sobre estoques obsoletos ou de lenta rotação

19

()

Gasto mensal com frete

20

()

Capital de giro

21

()

Indicadores de liquidez (imediata, corrente, seca, geral)

22

()

Informações sobre o ponto de equilíbrio (contábil e financeiro)

23

()

Informações sobre o mark-up

24

()

Valor mensal dos custos fixos e variáveis

25

()

Margem de contribuição

26

()

Valor atualizado de contingências passivas

27

()

Balancetes mensais

16 - Sobre o uso das informações geradas pela contabilidade (Marque apenas uma opção.)

1

()

A empresa as utiliza da forma como foram geradas, pois as informações já vêm
prontas para subsidiar o processo de gestão.

2

()

A empresa trabalha essas informações, adequando-as para depois montar os
relatórios gerenciais necessários.

3

()

As informações geradas pela contabilidade não são utilizadas no gerenciamento
diário da empresa
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17 - Informações sobre o livro caixa: escrituração permanentemente

1

()

O livro caixa é escriturado imediatamente após cada entrada ou saída de recursos

2

()

A empresa não utiliza o livro caixa sob qualquer circunstância

18 - Informações sobre o livro caixa: guarda da documentação

1

()

Há o cuidado de manter arquivados e em boa ordem os comprovantes relativos à
movimentação do caixa

2

()

A empresa não se preocupa em guardar tais comprovantes

19 - Informações sobre o livro caixa: aprovação

1

()

Diariamente o livro caixa é submetido à aprovação de instância superior

2

()

O livro não é submetido à aprovação

20 - Informações sobre fluxo de caixa

1

()

Diário

2

()

Para a semana

3

()

Para o mês

4

()

Em período superior a 30 dias

5

()

Não tem conhecimento

21 - Relacionamento entre a sociedade e os sócios; fixação de pró-labore

1

()
()

Sim
Não

Existe um pró-labore fixado para cada
desempenham atividades na empresa?

um

dos

sócios

que

2

()
()

Sim
Não

Existe um controle eficiente que registra o valor pago a título de prólabore?

22 - Sobre a política de destinação do lucro

1

()

Existe uma política definindo a parcela do lucro que será reinvestida e a que será
distribuída aos sócios

2

()

Os sócios apenas fazem as retiradas pró-labore previamente fixadas,pois não há
disponibilidade de caixa para distribuição dos resultados

3

()

Os sócios apenas fazem retiradas na medida da necessidade pessoal e
disponibilidade de caixa, independentemente da existência de lucros
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23 - Informações sobre o controle das vendas e resultado

1

()
()

Sim
Não

A empresa conhece o seu faturamento mensal?

2

()
()

Sim
Não

O faturamento mensal é comparado com o do mês anterior e com o do mesmo
período do ano anterior, buscando explicações para as variações?

3

()
()

Sim
Não

A empresa conhece a suas despesas mensais?

4

()
()

Sim
Não

O montante das despesas mensais é comparado com o do mês anterior e com
o mesmo período do ano anterior, buscando explicações para as variações?

5

()
()

Sim
Não

A empresa conhece os seus custos fixos mensais?

6

()
()

Sim
Não

A empresa conhece antecipadamente quanto precisa faturar para cobrir seus
custos e pagar seus impostos?

7

()
()

Sim
Não

A empresa conhece o seu resultado operacional mensal?

24 - Informações sobre formação de preços

1

()
()

Sim
Não

O preço de venda é fixado a partir de um percentual fixo permanente sobre o
valor de compra ou de produção?

2

()
()

Sim
Não

O preço de venda é determinado de acordo com o comportamento da
concorrência?

3

()
()

Sim
Não

O preço de venda é fixado através da aplicação de um mark-up identificado
mensalmente, com ajustes em função da rotatividade do estoque?

25 - Informações sobre o sistema de apuração de custo

1

()
()

Sim
Não

A empresa possui um sistema de custos integrado com a contabilidade?

2

()
()

Sim
Não

Caso não haja a integração do sistema de custos com a contabilidade, há
recursos que permitem a baixa instantânea do estoque após cada venda ou saída
de mercadoria?

3

()
()

Sim
Não

No caso de indústria, há um sistema de custos que permite conhecer
antecipadamente o custo de cada unidade produzida?
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26 - Informações sobre inventários físicos

Qual a periodicidade que os bens são submetidos a inventários físicos?
1

()

A empresa não se preocupa em realizar inventários físicos de seus bens

2

()

Diariamente os estoques são inventariados

3

()

Mensalmente os estoques são inventariados

4

()

Anualmente os estoques são inventariados

27 - Informações sobre inventários físicos

Qual o tratamento dispensado às divergências entre inventários?
1

()

As diferenças identificadas nos inventários são ajustadas nos estoques, sem
uma pesquisa dos seus motivos.

2

()

As diferenças identificadas nos inventários somente são ajustadas nos
estoques após exaustiva pesquisa dos seus motivos, inclusive imputando
responsabilidades aos responsáveis pela movimentação e guarda dos
mesmos.

28 - Informações sobre inventários físicos

Qual o tratamento dispensado aos estoques de lenta rotação
1

()

Não há estoque de lenta rotação ou a identificação de estoque de lenta
rotação é rotineira e são tomadas as providências necessárias

2

()

Não há preocupação em dar tratamento específico ao estoque de lenta
rotação

29 - No tocante à administração de contas a receber, a empresa utiliza alguma técnica de análise
para concessão de crédito?
1. ( ) Sim
2. ( ) Não

Descreva sucintamente como a empresa administra a concessão de crédito.
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30 - Administração de estoques: técnicas utilizadas

A empresa utiliza alguma técnica de administração de estoques?
1

()

Sim

2

()

Não

Descreva sucintamente como a empresa administra os estoques.

31 - Uso das informações geradas pela contabilidade

Se a resposta à questão 16 foi a alternativa número 3, descreva sucintamente por que a
empresa não utiliza as informações.

32 – Informações contábeis geradas internamente

Novamente, se a resposta à questão 16 foi a alternativa número 3, descreva sucintamente
quais as informações são geradas extra contabilmente no processo de gestão da empresa.
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33 – Decisões apoiadas nas informações contábeis

No processo de gestão, quais são as decisões apoiadas nas informações geradas pela
contabilidade?

34 - Suficiência das informações e controles

As informações e controles contábeis disponíveis são suficientes para boa condução dos
negócios?
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Apêndice 3: Entrevista Aplicada às Empresas
FUNDAÇÃO CULTURAL DR. PEDRO LEOPOLDO
FACULDADES PEDRO LEOPOLDO

Oliveira, maio de 2013.
Identificação da empresa

Razão social:______________________________________________________
Nome como é conhecido:_____________________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Bairro:______________________________Cidade:________________UF:_____
CEP:__________________Telefone:____________________________________
E-mail:____________________________________________________________
Responsável:________________________________________)______________
Cargo:____________________________________________________________
Tempo de atuação no mercado:________________________________________
Ramo de atividade:__________________________________________________

1) Quais as informações disponibilizadas pelo escritório contábil além daquelas exigidas pela
legislação?
2) Você utiliza estas informações cotidianamente na gestão da empresa?
3) Ao tomar uma decisão não rotineira de maior importância (investir, desinvestir em ativos fixos,
estoque, abrir filiais, tomar financiamentos), você utiliza alguma informação contábil
adicional?
4) Você sente necessidade de acesso a alguma outra informação como subsídio do processo de
gestão? Quais?
5) Essas informações são fornecidas pela contabilidade ou produzidas internamente?
6) Quais os motivos de não conseguir obter informações adicionais de que necessita?
7) Quais as informações são produzidas internamente na empresa e que auxiliam na gestão
(acompanhamento das despesas e custos mensais, faturamento, definição de uma margem
de lucro “mark-up”)?
8) Você acredita que com treinamentos, em especial na área financeira, o desempenho na
condução do seu negócio pode melhorar?
9) Quais os motivos para não participar de treinamentos? (Custos elevados, falta de tempo, de
oportunidade ou de interesse?).
10) Os seus serviços contábeis são terceirizados. Quais os motivos de você não manter uma
contabilidade própria processada internamente?
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Apêndice 4: Entrevista Aplicada aos Escritórios Contábeis

FUNDAÇÃO CULTURAL DR. PEDRO LEOPOLDO
FACULDADES PEDRO LEOPOLDO

Oliveira, maio de 2013.
Identificação do escritório contábil

Razão social:____________________________________________________
Nome como é conhecido:___________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
Bairro:______________________________Cidade:______________UF:_____
CEP:__________________Telefone:__________________________________
E-mail:__________________________________________________________
Responsável:____________________________________________________
Tempo de atuação no mercado:______________________________________
Número de clientes:_______________________________________________

1) Há demanda para geração de outras informações além daquelas exigidas por lei?
2) Quais são estas informações?
3) O escritório tem atendido a essa demanda?
4) Quantas empresas, percentualmente, solicitam informações adicionais?
5) Havendo acréscimo de honorários, ocorre de o cliente desistir de receber a informação
adicional solicitada?
6) Se o escritório, espontaneamente, disponibilizasse outras informações, elas seriam úteis e
contribuiriam para melhor desempenho da empresa cliente? Os clientes estariam preparados
para utilizá-las?
7) Quais seriam estas informações?

