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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar a utilidade da gestão de custos para o 

processo decisorial nas micro e pequenas empresas (MPEs) credenciadas no Programa 

Empreender, em Uberlândia (MG). As MPEs são consideradas pilares de sustentação da 

economia brasileira por sua representatividade em número de empresas e pela geração de 

emprego. Para atingir o objetivo proposto neste estudo, foi realizada uma pesquisa com 

abordagem quali-quanti, com a aplicação de um questionário e a realização de entrevistas com 

gestores de MPEs. Os resultados evidenciaram que a gestão de custos oferece subsídios que 

auxiliam na tomada de decisão desses gestores. Verificou-se que os participantes consideram 

importantes as informações de controle de custos para o planejamento e a análise de 

desempenho da empresa. Os pequenos empresários relataram que as informações 

disponibilizadas pela contabilidade são utilizadas parcialmente nos processos gerenciais, pois 

muitas vezes não se sentem preparados para o uso de ferramentas gerenciais, principalmente 

na aplicação de métodos de controle de custos. Tais resultados foram convergentes com 

estudos empíricos pesquisados na literatura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No atual contexto empresarial brasileiro, as micro e pequenas empresas (MPEs) 

aumentaram sua atuação no país. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, o Sebrae, tais empresas representam 99% das 6,4 milhões de 

organizações existentes no Brasil, e geram 52% dos empregos com carteira assinada no setor 

privado, o equivalente a 16,1 milhões de pessoas empregadas (SEBRAE, s.d.).  As MPEs 

são consideradas, segundo Koteski (2004, p. 16), “um dos principais pilares de sustentação da 

economia brasileira, quer pela sua enorme capacidade geradora de empregos, quer pelo 

infindável número de estabelecimentos desconcentrados geograficamente”. 

Contudo, apesar de gerar benefícios econômicos, essas empresas não possuem uma 

boa expectativa de vida. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2003), a cada 100 empresas abertas no Brasil, 48 fecham antes de três anos de atuação no 

mercado. Segundo dados do Sebrae (2011), as principais justificativas para a descontinuidade 

precoce dessas empresas são a falta de planejamento e o descontrole da gestão. 

Nesse sentido, Lenzi e Kiesel (2009) abordam causas que contribuem para o fracasso 

das MPEs, sendo elas a expansão além dos recursos, a falta de planejamento e a carência de 

análise financeira e de custos inadequados. É importante destacar que tais fatores podem ser 

evitados com o auxílio da contabilidade gerencial. Sobretudo no que concerne à gestão de 

custos, as MPEs não utilizam as informações relativas a custos no processo decisório de seu 

negócio (ARRUDA et al., 2011). 

Assim, a questão problema deste estudo é: Qual a utilidade da gestão de custos para o 

processo decisorial nas micro e pequenas empresas credenciadas no Programa Empreender, 

em Uberlândia (MG)? O objetivo geral é identificar e analisar o papel da gestão de custos no 

processo decisório nas micro e pequenas empresas credenciadas no Programa Empreender. 

A justificativa para a realização deste estudo está pautada, principalmente, na 

abordagem indicada por Martins (2008, p. 22): “o conhecimento do custo é vital para saber se, 

dado o preço, o produto é rentável; ou, se não rentável, se é possível reduzi-los [os custos]”, 

logo torna-se oportuno identificar se os gestores das empresas têm a percepção quanto a esta 

importância, principalmente para as MPE’s que enfrentam como um dos principais obstáculos 

a sobrevivência no mercado, tendo a gestão de custo uma ferramenta essencial para superá-

los. A gestão de custos, entre outros fatores, torna-se uma ferramenta importante para a 

sobrevivência das empresas em geral e, principalmente, das MPEs, que participam de forma 

significativa da economia nacional.  

Espera-se, então, que a análise prática deste estudo, envolvendo os gestores das MPEs, 

possa contribuir para a discussão e o desenvolvimento da temática nas empresas, bem como 

possibilite ao Programa Empreender oferecer novas ações que abranjam a gestão de custos 

para as pequenas empresas. 

As MPEs participantes deste estudo estão vinculadas ao Programa Empreender de 

Uberlândia, com parceria da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) e da 

Prefeitura Municipal de Uberlândia. O programa tem como objetivo propiciar, aos 

proprietários de micro, pequenas e médias empresas, assessoria, consultoria, palestras, 

orientações necessárias e troca de experiências entre os participantes do programa, buscando 

soluções para os problemas encontrados (EMPREENDER, 2013). 

 Este artigo está estruturado em cinco seções, sendo a primeira esta introdução, que 

expõe de modo geral a pesquisa. Logo em seguida, a segunda seção trata da revisão da 

literatura para melhor entendimento do tema estudado, e a terceira parte apresenta os 

procedimentos metodológicos. Na quarta seção, são evidenciadas a análise e a discussão dos 

resultados obtidos no estudo, e, por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Contextualização das Micro e Pequenas Empresas 

 

A Lei Complementar nº 123 de 2006, em seu art. 3º, incisos I e II, conceitua as 

microempresas e empresas de pequeno porte como: 

 
a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n
o
 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de 

Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que:  

I – no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e  
II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (BRASIL, 2006). 

 

Além da receita bruta anual descrita na Lei Complementar nº 123 de 2006, alguns 

órgãos, como o Sebrae (s.d.), utilizam o critério de número de funcionários para classificar as 

micro e pequenas empresas. A quantidade estabelecida para a microempresa no setor de 

indústria e construção é de até 19 funcionários, e no setor de comércio e serviços, até 9 

funcionários. Já para a pequena empresa na indústria e na construção, o número de 

funcionários varia de 20 a 99, enquanto no comércio e nos serviços vai de 10 a 49 

funcionários. 

O regime simplificado de tributação, o Simples, utiliza a classificação para a micro e 

pequena empresa conforme norma estabelecida pela Medida Provisória 275/05, sendo: a 

microempresa é aquela que possui receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00, e a 

empresa de pequeno porte possui receita bruta anual superior a R$ 240.000,00 e igual ou 

inferior a R$ 720.000,00 (SEBRAE, s.d.). 

As micro e pequenas empresas, conforme apresentado anteriormente, podem ser 

caracterizadas pela renda bruta anual, quantidade de funcionários e também pelo 

enquadramento no regime tributário. Conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), são evidenciadas algumas características gerais das pequenas 

empresas, como: baixa intensidade de capital, altas taxas de natalidade e de mortalidade e 

forte presença de proprietários, sócios e membros da família como funcionários do negócio 

(IBGE, 2003). 

Além das características acima, no relatório do IBGE foi evidenciado também que as 

MPEs possuem poder decisório centralizado, vínculo entre proprietários e empresas sem 

diferenciação entre pessoa física e jurídica, registros contábeis pouco adequados, contratação 

direta de mão de obra, sendo esta pouco ou não qualificada, baixo investimento em 

tecnologias inovadoras, dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro, e relação 

de complemento ou subordinação com as empresas de grande porte (IBGE, 2003). 

No ano de 2013, o Sebrae publicou um relatório sobre a taxa de sobrevivência das 

empresas brasileiras com até dois anos de atividade, tendo como referência empresas criadas 

nos anos de 2005, 2006 e 2007. Esse estudo foi composto por informações disponíveis na 

Secretaria da Receita Federal referentes ao período de 2005 a 2010. Os resultados indicaram 

que a taxa de sobrevivência de 2005, 2006 e 2007 foi respectivamente 73,6%, 75,1% e 75,6%. 

Segundo os dados da pesquisa, essa melhora na taxa de sobrevivência é verificada no âmbito 

do negócio e na evolução dos empreendedores brasileiros (SEBRAE, 2013). 

Conforme já descrito anteriormente, uma parcela significativa de MPEs inicia suas 

atividades e encerra rapidamente. Para auxiliar na análise de desempenho dessas 



 

organizações, uma ferramenta importante é o controle dos custos. Segundo Lima e Imoniana 

(2008, p. 30), “instrumentos de controle gerencial podem ser cruciais para diminuir a alta taxa 

de falência nas MPEs, tais como: controle de caixa, controle de contas a pagar e receber, 

estoques, custos, formação de preços, entre outros”. 

 

2.2 Gestão de Custos no Processo de Decisão e Estudos Correlatos MPE’s 

 

A contabilidade de custos, de acordo com Martins (2010), surgiu da contabilidade 

financeira, em virtude da necessidade de avaliar os estoques nas indústrias. O autor define 

custos como o “gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 

serviços” (MARTINS, 2010, p. 25). Pereira et al. (2011) ainda afirma que a contabilidade de 

custos é uma área contábil que avalia, registra e controla os gastos envolvidos na produção de 

um bem ou serviço. Seu objetivo é fornecer informações úteis aos usuários internos para 

auxiliar no planejamento, no controle e nas tomadas de decisões pelos gestores das empresas. 

Por isso, a contabilidade de custos é importante em qualquer ramo de atividade e porte 

empresarial, seja pequeno, médio ou grande. 

Dessa forma, de acordo com Teodoro e Pozo (2012), a redução dos custos é um dos 

principais mecanismos para que as empresas consigam obter melhores resultados. Existem 

várias formas que podem ser utilizadas para realizar uma gestão de custos eficaz, como o uso 

de tecnologias adequadas, métodos de custeio e ferramentas de análise. Assim, quando feito 

de maneira correta, o controle dos custos trará diversos benefícios para a organização. 

Segundo Botelho e Santos (2004), empreendedores que não possuem conhecimento 

sobre contabilidade de custos podem compreender melhor o assunto quando se utiliza uma 

linguagem acessível sobre a gestão de custos, junta-se a teoria com a prática e apresenta-se 

aos gestores a importância de como utilizar os controles para apuração dos resultados. 

Na literatura de contabilidade gerencial, são apresentadas diferentes ferramentas e 

metodologias que podem ser aplicadas na gestão de custos, inclusive em pequenas empresas. 

Pesquisaram-se alguns estudos que tratam da temática em MPEs, e o Quadro 1 apresenta os 

objetivos e resultados encontrados nesses estudos. 

 
Quadro 1: Estudos correlatos sobre gestão de custos em MPEs 

Fonte Objetivo Principais resultados 

 

 

Ghilardi e Zamberlan (2006) 

Analisar a relevância dos 

sistemas de custos para as 

pequenas empresas. 

Os resultados indicaram que a 

descontinuidade de boa parte das 

pequenas empresas, na maioria das 

vezes, deve-se à falta de planejamento 

dos gestores em relação ao negócio ou 

nas tomadas de decisões precipitadas. 

Os autores indicam que é necessário o 

planejamento e a utilização de um 

sistema para controle de custos nas 

pequenas empresas. 

 

 

Machado e Souza (2006) 

Identificar quais práticas de 

contabilidade gerencial estão 

sendo adotadas pelas pequenas 

empresas. 

O estudo concluiu que as empresas não 

reconhecem a importância e a utilidade 

da gestão de custos e do preço de 

venda. Essas organizações não 

procuram gestores qualificados para 

adoção de práticas gerenciais, as quais 

são de suma importância para a 

eficiência e a eficácia da gestão de 

custos e da gestão do preço de venda. 

 

Oleiro, Dameda e Victor 

(2007) 

Evidenciar a frequência da 

utilização de informações 

disponibilizadas pela 

A frequência no uso de informações 

geradas pelo sistema contábil nas 

empresas pesquisadas é baixa. Dos 



 

contabilidade na gestão de micro 

e pequenas empresas e a 

importância dessas informações 

no processo de tomada de 

decisão. 

itens pesquisados, nenhum obteve 

percentual de utilização superior a 

50%.  

 

 

Pozo, Tachizawa e Souza 

(2011)  

 

Identificar os impactos na 

redução de custos e no aumento 

da competitividade com a 

aplicação do Supply Chain 

Management (SCM) em micro e 

pequenas empresas (MPEs). 

Os resultados da pesquisa mostram que 

a implantação de SCM proporciona 

condições de agilidade, flexibilidade e 

custos menores para o atendimento ao 

cliente final, e assim gera maior 

competitividade nos mercados.   

 

Hall et al. (2012) 

Identificar e avaliar o uso das 

ferramentas contábeis na gestão 

de micro e pequenas empresas 

do comércio de vestuário na 

cidade de Dourados (MS). 

Após a análise dos resultados, os 

autores chegaram à conclusão de que a 

maior parte dos gestores utiliza 

ferramentas contábeis, porém não o 

fazem como na teoria e, sim, da forma 

que é entendida por eles. Também foi 

observado que, apesar de a gestão não 

ser feita conforme manda a literatura, 

as empresas questionadas já possuíam 

tempo de atuação, tornando perceptível 

que os gestores sabiam tomar decisões 

por suas experiências. 

 

 

 

Teodoro e Pozo (2012) 

Analisar a redução de custos de 

transporte em micro e pequenas 

empresas, envolvendo a logística 

das MPEs que atuam na cidade 

de Jundiaí (SP). 

Concluiu-se que os custos logísticos 

podem ser gerenciados de forma a 

minimizar os gastos, maximizar a 

qualidade e os resultados nos negócios, 

e, consequentemente, agregar valor aos 

acionistas das empresas. 

Quadro 1: Estudos correlatos sobre gestão de custos em MPEs 
Fonte: Organizado pelas autoras 
 

O estudo dos autores Rocha e Leal (2014) tiveram como objetivo identificar e analisar 

os principais fatores que influenciam na determinação do preço de venda de micro e pequenas 

empresas do Programa Empreender na cidade de Uberlândia-MG. A pesquisa verificou-se que 

a maioria das empresas utilizam serviços contábeis terceirizados, a gestão de custos é 

considerada muito importante pelo gestor para a gestão do preço de venda. 

Pereira et al em seu estudo analisou como as micro e pequenas empresas da cidade de 

Campina Grande – PB empregam de forma estratégica o sistema de custeio. Analisando os 

resultados da pesquisa os autores perceberam a necessidade da valorização das informações 

fornecidas pela contabilidade de custos, para melhoria dos produtos e serviços, maximização 

de lucros com redução dos custos e extrais informações que possibilitem a sobrevivência no 

mercado. 

Verificou-se, com os resultados dos estudos investigados, que a gestão de custos nas 

micro e pequenas empresas é de suma importância para manter a perenidade do negócio. 

Segundo Teixeira, Leal e Miranda (2008, p. 2), para as MPEs é de fundamental importância a 

avaliação dos custos, principalmente na situação de forte competitividade enfrentada 

atualmente por essas organizações, pois, “sem o controle adequado, não se consegue 

compreender a empresa, e os resultados serão desastrosos” (TEIXEIRA; LEAL; MIRANDA, 

2008, p. 2). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 



 

Esta pesquisa classifica-se como descritiva, pois visa analisar a percepção dos gestores 

de pequenas empresas sobre a utilização da gestão de custos no processo decisorial. Segundo 

Gil (2002), a pesquisa descritiva apresenta as características de determinada população ou 

fenômeno, o que pode facilitar a identificação nas relações das variáveis existentes. 

Quanto à abordagem, realizou-se a pesquisa de métodos mistos, empregando-se uma 

análise em duas formas: quantitativa e qualitativa. Segundo Creswell (2007), a triangulação 

das fontes de dados busca a convergência entre os dois métodos, em que os resultados de um 

método podem auxiliar a desenvolver ou informar outro método. 

A estratégia utilizada para a coleta de dados foi a de procedimentos sequenciais. 

Segundo Creswell (2007, p. 33), “os pesquisadores tentam elaborar ou expandir os resultados 

de um método com outro método”, assim a pesquisa é classificada como uma técnica de 

métodos mistos. Para este trabalho utilizou-se a estratégia explanatória sequencial, a qual é 

caracterizada pela coleta de dados quantitativos seguidos de dados qualitativos. Do ponto de 

vista quantitativo, a finalidade é traduzir e descrever em números as variáveis que serão o 

enfoque da pesquisa. Já na abordagem qualitativa, o objetivo é fazer uma análise aprofundada 

do estudo, destacando observações que não foram destacadas na pesquisa quantitativa 

(SILVA; MENEZES, 2005). 

Assim, para a primeira fase da pesquisa, utilizou-se a abordagem quantitativa, 

classificada como descritiva, com o objetivo de identificar, analisar e classificar as 

características do grupo em estudo. Posteriormente, expandiu-se para o método qualitativo, 

para explorar e aprofundar as análises da temática em estudo. 

3.1 Amostra da Pesquisa e Coleta de Dados  

 

A pesquisa foi realizada com pequenas empresas vinculadas ao Programa Empreender, 

instituído pela Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub) com o apoio do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia. O programa possui 315 empresas cadastradas, divididas em 18 

núcleos setoriais, e tem como objetivo proporcionar a troca de experiência entre os micro e 

pequenos empresários, auxiliando-os na conquista de mercado e no desenvolvimento da 

região. O programa ainda organiza reuniões setoriais com os membros de cada núcleo para 

discutir as dificuldades que os gestores dessas entidades enfrentam no seu dia a dia. 

  Para este estudo, na etapa quantitativa, aplicou-se a pesquisa para os seguintes núcleos 

setoriais: academias, ópticas, chaveiros profissionais, bares e casas noturnas, transportes e 

logística integrada, açougues e supermercados, videolocadoras de Uberlândia, Mercado 

Municipal, materiais de construção e agências de turismo. Assim, o universo deste trabalho 

corresponde a 103 empresas dos núcleos selecionados, os quais se disponibilizaram a 

responder à pesquisa. 

Cabe destacar aqui a justificativa para a escolha dos núcleos selecionados, a qual 

ocorreu em virtude da facilidade de acesso a eles, e também pelo fato de os setores 

apresentarem informações acessíveis para a análise proposta neste estudo.  

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. Na primeira, aplicou-se um 

questionário aos gestores de pequenas empresas nas reuniões promovidas pela Aciub com os 

empresários participantes do Programa Empreender, etapa que ocorreu nos meses de março e 

abril de 2014. O questionário foi organizado para que o gestor da pequena empresa indicasse 

o grau de importância da gestão de custos no processo decisório de seu negócio. Utilizou-se 

uma escala de cinco pontos, desde “nada importante” até “muito importante”. As afirmativas 

apresentadas no instrumento foram baseadas na literatura (MARTINS, 2010; LIMA; 

IMONIANA, 2008; FERNANDES; KLANN; FIGUEIREDO, 2011). 

A amostra do estudo, na etapa quantitativa, corresponde a 48 respondentes, que se 

prontificaram a participar da pesquisa, representando um retorno de 46,6% no universo de 103 



 

empresas associadas. Cabe destacar que os gestores das MPEs participantes da pesquisa 

representam dez núcleos credenciados no Programa Empreender, conforme apresentado 

anteriormente. O tratamento dos dados na etapa quantitativa foi realizado pela análise 

descritiva. A limitação do estudo refere-se a uma amostra não probabilística, a qual não 

permite a generalização dos resultados. 

Para a segunda etapa da coleta de dados, realizaram-se entrevistas com nove gestores 

participantes do Programa Empreender, vinculados aos seguintes núcleos: comércio e material 

de construção, óptica, academia, hortifrúti, mercearia, doces e queijos, varejo e produção de 

alimentos, irrigação e turismo. A escolha dos núcleos foi aleatória, conforme a 

disponibilidade dos gestores e o interesse em participar da pesquisa. 

As entrevistas foram agendadas diretamente com os gestores via telefone e foram 

realizadas nas empresas no período de agosto e setembro de 2014, com duração média de 15 

minutos cada, as mesmas foram gravadas. O roteiro de entrevista foi composto pelos 

seguintes itens: caracterização das MPE’s; compreensão sobre a gestão de custos; importância 

da gestão de custos para tomada de decisão, avaliação de estoques, registro dos custos dos 

produtos, determinação de lucro e/ou prejuízo, controle das operações, competitividade no 

mercado, análise de desempenho da entidade e processo de decisão; e, por último, como o 

Programa Empreender auxilia na gestão das MPEs. 

Para o tratamento dos dados na fase qualitativa, referente às entrevistas, utilizou-se o 

método de análise de conteúdo, com o objetivo de compreender e identificar o que foi dito a 

respeito do tema em estudo. Para a análise, seguiram-se as fases sugeridas por Bardin (2002): 

1) pré-análise; 2) descrição analítica; 3) interpretação inferencial. O modo de análise adotado 

foi indutivo, ou seja, realizado pelos pesquisadores. 

 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção são expostos os resultados para as duas etapas: quantitativa e qualitativa. 

Apresenta-se a caracterização das MPEs participantes e de seus gestores, e, posteriormente, 

são apontados os resultados quanto à utilização da gestão de custos no processo decisorial das 

pequenas empresas. 

 

4.1 Análise da Fase Quantitativa 

 

A caracterização dos 48 respondentes apresenta 71% de participantes do sexo 

masculino e 29% do feminino. Quanto ao cargo ocupado dentro das empresas, 79% dos 

participantes são proprietários, 11%, sócios-gerentes, e 10%, gerentes da empresa. No quesito 

idade dos gestores, o maior percentual refere-se ao intervalo de 41 a 50 anos, que representa 

33%, seguido da faixa de 31 a 40 anos, com 29%, e dos participantes com mais de 50 anos, 

correspondendo a 25%.  

Os participantes da pesquisa, em sua maioria (79%), são proprietários das empresas 

analisadas, e um percentual representativo das empresas, 77%, está há mais de cinco anos no 

mercado. Quanto ao nível de escolaridade, verificou-se que os respondentes possuem até o 3º 

ano do ensino médio (27%), superior completo (23%) e pós-graduação (31%). É oportuno 

destacar que o curso superior dos gestores, na maioria dos casos, não é na área de gestão, 

exemplos: veterinária, psicologia e turismo e hotelaria. 

 

4.1.1 Análise da Gestão de Custos no Processo Decisorial das Pequenas Empresas 

 



 

Para analisar a importância que o gestor da pequena empresa atribui à gestão de custos 

no processo decisorial, o questionário apresentou alternativas relacionadas às principais 

funções desse artefato indicadas pela literatura pesquisada. A Tabela 1 apresenta os resultados 

obtidos na análise dos questionários respondidos. Os números 1, 2, 3, 4 e 5 representam o 

grau de importância, respectivamente: nada importante, pouco importante, indiferente, 

importante e muito importante. 

 

Tabela 1 – Funções da gestão de custo no processo decisório 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que a maioria dos gestores classifica as funções da gestão de custos no 

processo decisório da empresa como muito importante. A utilização da gestão de custos para a 

determinação do lucro é considerada por 72,9% dos respondentes como muito importante, ou 

seja, os gestores consideram que a gestão apropriada dos custos poderá auxiliar na deliberação 

do lucro (MARTINS, 2008). 

 Já os artefatos indicados pela contabilidade gerencial ligados à gestão de custos, como 

análise de desempenho da empresa, determinação do preço de venda dos produtos e 

contribuição nas tomadas de decisões apresentaram avaliação muito importante para mais de 

60% dos gestores participantes. Tais resultados divergem dos achados de Machado e Souza 

(2006), os quais concluíram que os gestores de pequenas empresas não reconhecem a 

importância e a utilidade da gestão de custos. 

Para um aprofundamento quanto à utilidade da gestão de custos nas MPEs, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com os gestores, e, na sequência, apresenta-se a 

análise qualitativa desta etapa. 

 

4.2 Análise da Fase Qualitativa 

 

No Quadro 2 apresenta-se a caracterização das MPEs e dos gestores entrevistados 

nesta pesquisa, em que se observaram os seguintes itens: ramo de atividade, tempo de atuação 

da empresa, número de colaboradores, cargo do respondente e grau de escolaridade. 

 

Empresas 

participantes 
Ramo de atividade 

Tempo 

de 

atuação 

Nº de 

colaboradores 

Cargo do 

respondente 

Grau de 

escolaridade/gestor 

Funções da Gestão de Custo 1(%) 2(%) 3(%) 4(%) 5(%) Total 

Registro do custo dos produtos 2,1 4,2 0 25 68,8 100 

Avaliação dos estoques 8,3 2,1 8,3 31,3 50 100 

Análise do desempenho da empresa 0 0 0 33,3 66,7 100 

Determinação do lucro 2,1 0 0 25 72,9 100 

Controle das operações 0 6,3 10,4 31,3 52,1 100 

Controle da competitividade entre 

os meus concorrentes 
2,1 0 22,9 35,4 39,6 100 

Auxílio nas atividades de 

planejamento 
0 6,3 6,3 37,5 50 100 

Determinação do preço de venda 

dos produtos 
4,2 0 10,4 14,6 70,8 100 

Contribuição nas tomadas de 

decisões 
0 0 8,3 25 66,7 100 



 

1 
Comércio mat. para 

construção 
22 anos 15 

Proprietário/ 

Gerente 
Pós-graduação 

2 Academia 06 anos 14 Sócia/Gerente Pós-graduação 

3 Óptica 16 anos 03 
Proprietário/ 

Gerente 
Superior completo 

4 Óptica 24 anos 05 
Proprietário/ 

Gerente 
Superior completo 

5 Hortifrúti/Mercearia 08 anos 04 
Proprietário/ 

Gerente 
2º grau completo 

6 
Varejo/ 

Prod. alimentos 
21 anos 05 Sócia/Gerente 2º grau completo 

7 Irrigação 20 anos 09 
Proprietário/ 

Gerente 
Superior incompleto 

8 
Comércio mat. para 

construção 
22 anos 07 

Proprietário/ 

Gerente 
Superior completo 

9 Turismo 12 anos 02 Sócia/Gerente Superior completo 

Quadro 2:  Caracterização dos respondentes/Etapa qualitativa 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que cinco das nove empresas pesquisadas possuem mais de 20 anos de 

atuação no mercado, e o restante, acima de cinco anos. Tal fato evidencia a estabilidade e a 

aceitação dessas organizações no mercado de atuação. Todos os gestores participantes das 

entrevistas são proprietários, sócios e/ou gerentes. 

 Quanto ao grau de escolaridade dos gestores das MPEs, verificou-se que seis 

apresentam ensino superior completo, sendo dois desses com pós-graduação. Quanto aos 

demais, um possui ensino superior incompleto, e os demais, apenas 2º grau completo. 

 Foi questionado aos gestores se a contabilidade da empresa é feita internamente ou por 

prestação de serviço externa, ao que todas as empresas participantes responderam que 

utilizam a contabilidade externa. Verificou-se ainda se as empresas utilizam sistema de 

informação computadorizado, e apenas duas informaram não possuírem tal sistema. De 

acordo com os entrevistados, além do controle via sistema de informação, a maioria utiliza 

um controle manual para registrar as movimentações financeiras e o controle de estoque. 

 Quanto à gestão de custos, todos os gestores entrevistados consideram como uma 

ferramenta indispensável para a tomada de decisões, para o gerenciamento da empresa e 

também para conhecer o resultado. O Gestor 1 relatou que “o custo é a coisa mais importante 

dentro do comércio. Se você não souber comprar, se você não souber precificar, você não 

consegue ter resultado, porque no comércio hoje o custo é essencial” (informação verbal, 

2014).  

Tais resultados são condizentes com os achados dos estudos de Rocha e Leal (2014) e 

Pereira et al. (2011). Esses autores evidenciaram que os gestores consideram as funções da 

gestão de custos importantes e que elas influenciam no processo de decisão das empresas.  

 Verificou-se, pelo relato dos gestores, que todas as empresas pesquisadas utilizam 

algum método para o registro dos custos de seus produtos e/ou serviços, seja por meio de um 

sistema computadorizado, planilhas ou mesmo manualmente. Quanto ao controle de estoque, 

os gestores relataram que o mantém, pois, segundo o Gestor 3, isso “é imprescindível [...]; o 

controle de estoque é fundamental” (informação verbal, 2014). Ele ainda afirma que, apesar 

de ser difícil manter um planejamento em seu negócio, os controles financeiros auxiliam 

nessa tarefa. 

Percebeu-se que os nove gestores entrevistados consideram que a gestão de custos é 

relevante para o controle das atividades e para conhecer o desempenho da empresa (lucro e/ou 

prejuízo). A Gestora 9 comentou a importância da gestão de custos: 



 

 
Com certeza, tem que ter a gestão de custos. Se não existir, não tem como você 

verificar se a empresa está em boas condições ou não [...] se tá tendo resultado [...], é 

através do controle de custos que a gente consegue ver o resultado da empresa, o 

valor que as sócias têm aplicado (informação verbal, 2014). 

 

 Foi questionado aos gestores das pequenas empresas sobre a influência do 

gerenciamento de custos para enfrentar o mercado competitivo. Das nove pessoas 

entrevistadas, sete indicaram que avaliam os custos e também o mercado em que estão 

inseridas. Em relação ao uso da gestão de custos no processo de tomada de decisões, a 

Gestora 8 comenta: 

 
você pode fazer algum investimento, precisa verificar como está o fluxo de caixa, 

até mesmo para a gente fazer uma compra à vista, aproveitar um desconto [...] é 

essencial para o planejamento, às vezes comprar um pouco mais, analisar os gastos 

de salários e os custos no geral. Para a decisão de novas aquisições, novos 

equipamentos, tudo depende da gestão de custos para ajudar nas decisões 

(informação verbal, 2014). 

 

 Percebe-se que os gestores entrevistados condizem também com a abordagem de 

gestão de custos apresentada pelos autores Rocha e Leal (2014), que evidenciaram a 

importância indicada pelos pequenos empresários em relação aos controles de custos no 

processo decisório das MPE’s. Corroborando a fala da Gestora 8, o estudo feito pelos autores 

Pereira et al. (2011) também demonstra que a gestão de custos é uma ótima ferramenta a ser 

utilizada pelas empresas, auxiliando na tomada de decisões. Portanto, uma utilização eficiente 

da gestão dos custos poderá auxiliar no planejamento da empresa, tornando-a financeiramente 

saudável e competitiva. 

 Em relação à participação nas reuniões do Programa Empreender, somente três das 

nove empresas entrevistadas frequentam as reuniões constantemente, sendo duas de comércio 

de materiais de construção e uma academia. Os demais entrevistados que não participam das 

reuniões justificaram que os núcleos dos quais fazem parte não estão realizando reuniões 

atualmente. A Gestora 8, responsável por um dos comércios de materiais de construção, 

frequenta as reuniões do programa e relatou sobre o Empreender: 

 
Auxilia principalmente esse modelo que é através dos núcleos, que você tá em 

contato com as pessoas do seu ramo também. Então você troca experiência, 

informação, pelo menos o nosso grupo é assim, ele é um grupo pequeno, então troca 

muita informação, às vezes até de fornecedor que tá fornecendo pra outro mais 

barato, pra gente trocar. Na verdade, o nosso núcleo juntou antes do Empreender. A 

gente fundou a Rede Casa, que é de material de construção, muitos anos atrás, até 

tinha mais lojas, foi saindo, algumas fecharam e depois eles nos convidaram para 

fazer parte, então nós já fomos com o grupo pronto. Mas é muito válido os cursos 

que a gente faz (informação verbal, 2014). 

 

 Todos os gestores entrevistados que frequentam ou já frequentaram as reuniões do 

Programa Empreender consideram que o programa auxilia na gestão da empresa e contribui 

para a qualificação do pequeno empresário, o que pode influenciar na tomada de decisão no 

negócio.  

 Oleiro, Dameda e Victor (2007) encontraram, como resultado de sua pesquisa, uma 

baixa frequência no uso das informações geradas pela contabilidade no processo de tomada de 

decisão. Porém, no presente trabalho, os nove gestores entrevistados indicaram que utilizam 

as informações contábeis para auxiliar no processo decisório da empresa. 



 

 Os autores Hall et al. (2012) tiveram como objetivo identificar e avaliar o uso das 

ferramentas contábeis na gestão de micro e pequenas empresas e, como resultado, obtiveram 

que a maior parte dos gestores pesquisados utilizou as informações contábeis da maneira 

entendida por eles, e não conforme exposto na teoria. Nesse contexto, os resultados desta 

pesquisa mostraram uma similaridade em relação ao trabalho dos autores mencionados, pois 

todas as nove empresas entrevistadas utilizam informações contábeis na tomada de decisões, 

conforme mencionado anteriormente, porém os gestores relatam aplicarem tais informações 

conforme seu entendimento e a realidade/necessidade de cada empresa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar e analisar a utilidade da gestão de custos 

no processo decisorial das micro e pequenas empresas. Para a realização do trabalho, 

utilizaram-se as abordagens quantitativa e qualitativa, e os participantes da pesquisa foram 

gestores de MPEs credenciadas no Programa Empreender, organizado pela Aciub, em 

Uberlândia (MG).  

Percebeu-se que a gestão dos custos para os gestores das MPEs pesquisadas oferece 

subsídios para orientar a tomada de decisão. Verificou-se também que os participantes 

consideram importantes as informações de controle de custos para o planejamento e a análise 

de desempenho da empresa. Tais resultados corroboram os achados da pesquisa realizada por 

Ghilardi e Zamberlan (2006), que também evidenciou que as MPEs utilizam a gestão de 

custos para o controle e o planejamento de suas atividades. 

 Constatou-se, conforme relato dos empresários, que as informações disponibilizadas 

pela contabilidade são utilizadas parcialmente nos processos gerenciais, mas os aspectos 

relacionados aos motivos pelos quais essas empresas não utilizam as informações de custos 

não foram abordados nas entrevistas. No entanto, nota-se a ausência de profissionais 

qualificados para o uso das informações gerenciais, bem como a falta de controles internos 

que possam auxiliar na gestão de custos. Os gestores das MPEs confidenciaram que muitas 

vezes não se sentem preparados para o uso de ferramentas gerenciais, principalmente na 

aplicação de métodos de controle de custos.  

É importante destacar que, mesmo com fragilidades na utilização de ferramentas 

gerenciais, as empresas pesquisadas já estão no mercado há mais de cinco anos, algumas com 

atuação de duas décadas. Nesse ponto, os gestores relataram que o Programa Empreender 

colabora para a capacitação dos empreendedores, e que as reuniões promovidas pelo 

programa e a troca de experiências com os gestores que atuam no mesmo ramo de atividade 

auxilia na resolução de problemas comuns evidenciados na gestão do negócio. As 

contribuições do estudo são relevantes para a discussão sobre o tema em estudo. 

Quanto aos limites do trabalho, destaca-se a amostra do estudo, a qual se restringe a 

empresas participantes do Programa Empreender, e também a um número limitado de 

participantes, o que não possibilita a generalização dos resultados, mas também não restringe 

a replicação do estudo para outra população. Assim, sugere-se, para futuras pesquisas, ampliar 

a amostra estudada, envolvendo outras localidades, bem como identificar os principais fatores 

que motivam a ausência de controles efetivos de custos pelas MPEs. 
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