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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo identificar e analisar como a informação contábil está sendo 

trabalhada nas Micro e Pequenas Empresas da cidade de Santa Vitória-MG. Devido à relevância 

das Micro e Pequenas Empresas na economia brasileira, o presente estudo garante sua 

relevância ao identificar e analisar o uso de informações contábeis para saber se é possível que 

estas influenciem no processo decisório. A metodologia adotada para atingir o objetivo foi a 

análise descritiva e, como procedimento de estudo, utilizou-se o levantamento de dados por 

meio de questionários que foram distribuídos para uma amostra por conveniência. Os resultados 

encontrados evidenciaram que apesar da maioria dos entrevistados responderem que utilizam as 

informações contábeis para tomar decisões, a contabilidade continua sendo vista pelos 

empresários com a finalidade fiscal, e não são a principal fonte de informação dos gestores 

Ademais, há poucos indícios da utilização das informações contábeis para fins de gestão, 

ficando claro que as informações contábeis não estão sendo utilizadas de maneira adequada 

pelas Micro e Pequenas Empresas do município estudado. 

 

Palavras-chave: Informação contábil; Micro e pequenas empresas; Tomada de decisão. 

 

Área temática: Contabilidade Gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2014) mostra 

que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) compõem 99% do universo das empresas brasileiras 

e elas respondem por cerca de 51,70% da mão de obra empregada no Brasil, ficando evidente 

que essas empresas representam parte importante da nossa economia. 

É inegável que as MPE’s exercem uma importante influência na economia brasileira e na 

sociedade, de forma que a sobrevivência destas seja fundamental para o bom andamento 

econômico deste país (LOPES, 2010). Uma das ferramentas que o gestor de empresas pode 

utilizar para embasar suas decisões e manter as empresas em funcionamento é a contabilidade. 

No entanto Marion (2010), diz que as MPE’s fazem apenas a contabilidade para fins fiscais, 

mostrando uma contabilidade irreal e distorcida, não servindo como informação útil para a 

tomada de decisão. 

Coronado (2006, p.111) diz que “a sobrevivência das empresas em um ambiente 

competitivo, vincula-se diretamente à capacidade que os elementos têm de se antecipar aos 

acontecimentos desse ambiente”. Dessa forma, a análise das variáveis que afetam a empresa no 

futuro é fundamental para que, ao chegarem a um momento crítico, estejam preparadas e 

munidas de todas as ferramentas possíveis para tomar as melhores decisões. 

Fica evidente, diante da importância dessas empresas, a necessidade de estudo do papel 

da contabilidade no processo decisório das mesmas. Diversos estudos foram realizados com esse 

objetivo, pesquisando-se pequenas amostras por conveniência. Portanto esta pesquisa visa 

complementar os resultados encontrados no passado, atualizando-as, admitindo o cenário atual 

da contabilidade e das MPE’s. No entanto, diante da dificuldade de fazer uma pesquisa nacional, 

com todas MPE’s a respeito da questão, esta pesquisa delimita-se à cidade de Santa Vitória-MG. 

Dessa forma surge a pergunta que guia este trabalho: de que maneira a informação contábil 

está sendo utilizada na gestão de micro e pequenas empresas na cidade de Santa Vitória? 

Tomando como base a pergunta da pesquisa, o objetivo deste trabalho é identificar e 

analisar como a informação contábil está sendo utilizada nas Micro e Pequenas Empresas da 

cidade de Santa Vitória-MG. Para atingir tal objetivo e responder a pergunta de pesquisa, optou-

se pela utilização do questionário para a coleta de dados. Desta maneira a análise das repostas 

ajudará inferir até que ponto as MPE’s utilizam a contabilidade no processo de gestão. 

Ao responder a pergunta de pesquisa, busca-se fazer um comparativo com as diversas 

pesquisas anteriores sobre o assunto, estas que apontam para a tendência da não utilização da 

contabilidade como ferramenta na gestão destas empresas. 

Para atingir sua finalidade este estudo foi dividido em cinco seções: a Seção 1 trata da 

introdução do assunto proposto; a Seção 2 apresenta o referencial teórico, que engloba a 

bibliografia considerada como essencial para análise do tema; a Seção 3 define os aspectos 

metodológicos utilizados na pesquisa; a seção 4 análise e discussão de resultado e a seção 5 a 

conclusão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Micro e Pequenas Empresas 

 

Existem diferentes classificações para caracterizar o porte das empresas no Brasil. O 

SEBRAE define o porte das empresas pelo número de funcionários empregados, principalmente 

nos estudos e levantamentos sobre a presença das micro e pequenas empresas na economia 

brasileira. O número de funcionários para caracterizar o porte é diferente para cada setor, sendo 

parametrizado da seguinte forma: 

 



 

 

 
Quadro 1: Classificação do portedas empresas por números de funcionários 

Porte Indústria Comércio e Serviços 

Micro Até 19 empregados Até9 empregados 

Pequena De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 

Média De 100 a 499 empregados De 50 a 99 empregados 

Grande Mais de 500 empregados Mais de 100 empregados 
Fonte: Adaptado de SEBRAE-SC (2013) 

 

No entanto, a classificação, admitida pelo SEBRAE não tem força legal, uma vez que 

para fins fiscais, vale o que consta na Lei do Simples Nacional, no art. 3º da Lei Complementar 

123. que trata do regime de tributação diferenciado para MPE’s e distingue o porte das empresas 

pelo faturamento auferido em cada ano calendário conforme pode se ver a seguir; 

 
Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas 

ou empresas de pequeno porte 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: (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de efeitos – vide 

art. 7º da Lei Complementar nº 139, de 2011) 

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 Redação dada 

pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de 

efeitos – vide art. 7º da Lei Complementar nº 139, de 2011)  

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). Redação 

dada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011) (Produção de 

efeitos – vide art. 7º da Lei Complementar nº 139, de 2011)(BRASIL, 2006). 

 

A lei prevê a classificação do porte das empresas por seu faturamento anual, diferente da 

classificação por número de funcionários, utilizado pelo SEBRAE. No entanto, o que se usa 

normalmente para fins de pesquisas que inferem a taxa de sobrevivência e composição das 

empresas no Brasil não é a classificação legal e sim a classificação adotada pelo SEBRAE e 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Lopes (2010) afirma que as MPE’s representam uma parcela pequena na arrecadação de 

tributos diretos aos cofres públicos. Todavia, quando se trata de números de criação de 

empregos, são elas as responsáveis pela maior parte dos registros formais, especialmente se 

tratando de postos de trabalho não especializados.  

Devido à importância deste tipo de empresa para a economia nacional, é importante que 

elas usem as melhores ferramentas de gestão para que possam manter-se em continuidade, 

gerando renda e empregando as famílias. 

Em uma de suas pesquisas mais recentes, o SEBRAE revela um aumento na taxa de 

sobrevivência de empresas constituídas nos últimos anos. Veja o gráfico a seguir. 
 

Gráfico 1: Taxa de Sobrevivência de empresas de 2 anos, evolução no Brasil 
 



 

 

 

 
Fonte: Adaptado do SEBRAE- NA (2013)
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Houve uma melhora gradativa na sobrevivência das empresas constituídas de 2005 a 

2007, podendo haver várias explicações para tal fenômeno, no entanto, existem alguns fatores 

que não podem ser controlados por uma empresa, como os fatores macroeconômicos, e outros 

que podem ser controlados, dependendo apenas de um bom sistema de informações. 

Aleixo e Fernandes (2005, p.64) afirmam que “[..] a contabilidade, como elemento 

associado à administração, é uma ferramenta eficaz, a qual está sempre habilitada a fornecer 

informações extraídas de acontecimentos decorridos e destes fazer projeções”. Assim, essa 

ferramenta pode dar subsídio à tomada de decisões, auxiliando as empresas na batalha da 

sobrevivência, algo fundamental para que as elas não sofram descontinuidade de suas atividades 

operacionais nos primeiros quatro anos de existência. 

Em micro e pequenas empresas, a contabilidade é feita geralmente por empresas 

contábeis que ficam responsáveis por todos os aspectos da contabilidade de seus clientes. 

Independentemente de quem elabore as demonstrações contábeis de uma empresa, a 

contabilidade é a grande ferramenta que dá suporte ao processo de tomada de decisões, pois 

“mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios, dando diretrizes para 

tomadas de decisões” (MARION, 2010, p.26).  

As decisões são tomadas por meio da análise das demonstrações que propiciam 

informações a respeito da evolução do patrimônio, do resultado econômico e financeiro.  

Em relação às micro e pequenas empresas é importante destacar o seguinte comentário: 

 
Observamos com certa frequência que várias empresas, principalmente as 

pequenas, têm falido ou enfrentam sérios problemas de sobrevivência. 

Ouvimos empresários que criticam a carga tributária, os encargos sociais, a 

falta de recursos, os juros altos etc., fatores esses que, sem dúvida, contribuem 

para debilitar a empresa. Entretanto descendo a fundo em nossas investigações, 

constatamos que, muitas vezes, a “célula cancerosa” não repousa nessas 

críticas, mas na má gerência, nas decisões sem respaldo, sem dados confiáveis. 

Por fim observamos, nesses casos uma contabilidade irreal, distorcida, em 

consequência de ter sido elaborada única e exclusivamente para atender as 

exigências fiscais (MARION, 2010, p.26). 
 

Devido à tendência da contabilidade para fins fiscais, os empresários podem não ter o 

conhecimento da importância da contabilidade para fins gerenciais. Padoveze (2010) comenta 

que, se a administração das empresas não tiver a consciência da necessidade da informação 

contábil, é dever do contador fazer nascer e crescer a utilização da informação contábil como 

ferramenta gerencial. 

                                                 
1
 Empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases 2005, 2006, 2007 e 2008.Empresas constituídas em 

2006 foram verificadas nas bases 2006, 2007, 2008 e 2009.Empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas 

bases 2007, 2008, 2009 e 2010. 



 

 

 

 

2.2 A Contabilidade aplicada a Micro e Pequenas Empresas e o Controle Interno 

 

De acordo com Braga (2009, p.6), é importante destacar o papel da contabilidade, “como 

meio especialmente concebido para captar, registrar, acumular, resumir, medir e interpretar os 

fenômenos que afetam a situação patrimonial, financeira e econômica de qualquer empresa, seja 

qual for seu ramo de atividade ou sua forma jurídica”. Todas as empresas podem utilizar a 

contabilidade, pois ao executar o seu papel, fornece relatórios que, se bem interpretados, 

auxiliam no processo de tomada de decisão e, consequentemente, a serem mais competitivas no 

mercado. 

Mas para que a contabilidade possa ser feita corretamente, é necessário que a 

administração da empresa mantenha algum controle interno. De acordo com Attie (2009), todas 

as empresas têm o mínimo de controle interno, a diferença básica entre elas é que os controles 

podem ou não ser adequados. Em empresas com um sistema de controle interno implantado e 

com funcionamento correto, é possível a verificação da veracidade dos relatórios e 

demonstrativos contábeis.  

Attie (2009, p. 152) complementa dizendo que “um sistema de contabilidade que não 

esteja apoiado em um eficiente controle interno é, até certo ponto, inútil, uma vez que não é 

possível confiar nas informações contidas em seus relatórios”. Nesse contexto, Attie (2009, 

p.152) afirma ainda que as “informações destorcidas podem levar a conclusões erradas e 

danosas para a empresa. Apesar disso, embora pareça absurdo, existem muitas empresas para as 

quais o controle interno é desconhecido”. Percebe-se que um controle interno eficiente pode ser 

o diferencial entre uma empresa que colhe bons resultados e uma que está fadada ao fracasso. 

Apesar da importância do controle interno, as empresas menores normalmente não 

investem em um profissional contábil para realizar as atividades na própria empresa e acabam 

recorrendo aos escritórios contábeis para a realização dos seus serviços, pois estes mantêm uma 

única estrutura, com profissionais especializados, software único e, ao dividir seus custos entre 

diversos clientes, torna os escritórios financeiramente mais atrativos. O SEBRAE explica que 

“[...] a maioria das empresas contrata firmas ou escritórios especializados para prestar-lhes esses 

serviços, além de ser menos oneroso que manter contador habilitado no seu quadro de pessoal”. 

 Independente da forma de prestação de serviços contábeis adotada nas empresas é 

importante que os empresários compreendam a importância das informações contábeis. O 

empresário, na maioria dos casos, não possui muitos conhecimentos contábeis e, 

consequentemente, não consegue sequer avaliar sua importância. Assim, o contador deve 

participar e conhecer mais o cotidiano empresarial de seus clientes, e demonstrar com convicção 

que a contabilidade é essencial para gestão empresarial (STROEHER; FREITAS, 2008). 

 

2.3 A informação contábil 

 

No meio empresarial a contabilidade pode contribuir no tomada de decisão, uma vez que 

ao fazer seu papel, pode gerar muitas informações. Souza et al.(2013, p. 2) expõe que “o 

principal objetivo da contabilidade é auxiliar na tomada de decisão dos usuários, na medida em 

que estes se utilizam das informações geradas por ela”. 

Existem dois tipos de contabilidade: a financeira e a gerencial. A primeira é destinada a 

fornecer informações a interessados externos à empresa e a segunda a interessados internos. De 

acordo com Atkinson et al.(2008, p.37)“a informação contábil financeira comunica ao público 

externo as consequências das decisões e as melhorias dos processos feitos por administradores e 

funcionários”.  

A contabilidade gerencial é para uso estritamente interno das organizações, servindo de 

base para a tomada de decisão e controle das operações. Padoveze (2010, p.40) simplifica 



 

 

 

dizendo que a “contabilidade gerencial significa o uso da contabilidade como instrumento da 

administração”. Ainda de acordo com Atkinson et al. (2008), a contabilidade gerencial produz 

informações para utilização interna para administradores e funcionários poderem usá-las com o 

intuito de tomar as melhores decisões, melhorando os processos e, consequentemente, o 

desempenho. 

Conforme explica Braga (2009), ao registrar todos os fatos que afetam a variação do 

patrimônio da empresa, a contabilidade atinge seu objetivo de produzir informações necessárias 

à ação administrativa, bem como a todos demais interessados na situação econômico-financeira 

das empresas. Por meio desses registros efetuados com a utilização da técnica contábil, chamada 

escrituração, é possível a elaboração dos demonstrativos que podem ser interpretados gerando 

informações úteis no processo de tomada de decisões. 

Marion e Ribeiro (2011) esclarecem que a contabilidade gerencial, ao contrário da 

contabilidade financeira, não precisa seguir as determinações legais e oficiais e inclui em seus 

relatórios informações de natureza operacional que são endereçadas aos administradores, para 

uso interno. “Sistemas de contabilidade gerencial, eficazes podem criar valor considerável pela 

informação a tempo com precisão sobre as atividades exigidas para o sucesso das organizações 

de hoje”(ATKINSON et al., 2008, p.36).  

A contabilidade gerencial é específica para uso interno, servindo como forma de controle 

das atividades e como base para tomada de decisão. No entanto, a contabilidade societária, que 

tem objetivo de gerar informações para fins societários, fornece relatórios contábeis que podem 

ser analisados, gerando também informações úteis para complementar o banco de informações 

necessárias para o processo decisório.  

O quadro a seguir faz um comparativo entre a contabilidade financeira e a contabilidade 

gerencial. 

 
Quadro 02: Comparação entre a Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira 

Fator Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 

Usuários dos relatórios Externos e internos Internos 

Objetivo dos relatórios 

Facilitar a análise financeira 

para as necessidades dos 

usuários externos 

Objetivo especial de facilitar o planejamento, 

controle, avaliação de desempenho e tomada 

de decisão internamente. 

 

Forma dos relatórios 

Balanço Patrimonial, 

Demonstração dos Resultados, 

Demonstração das Origens e 

Aplicações de Recursos e 

Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Liquido 

Orçamentos, contabilidade por 

responsabilidade, relatórios de desempenho, 

relatórios de custo, relatórios especiais não 

rotineiros para facilitar a tomada de decisão 

 

Frequência dos relatórios 

Anual, trimestral e 

ocasionalmente mensal. 

 

Quando necessário pela administração 

Custos ou valores 

utilizados 

 

Primariamente históricos 

(passados) 
Históricos e esperados (previstos) 

Bases de mensuração 

usadas para quantificar os 

dados 

 

Moeda corrente 

Várias bases (moeda corrente, moeda 

estrangeira – moeda forte, medidas físicas, 

índices etc.) 

Restrições nas informações 

fornecidas 

Princípios Contábeis 

Geralmente Aceitos 

 

Nenhuma restrição, exceto as determinadas 

pela administração. 

Arcabouço teórico e 

técnico 
Ciência Contábil 

Utilização pesada de outras disciplinas, como 

economia, finanças, estatística, pesquisa 

operacional e comportamento organizacional. 

 



 

 

 

Características da 

informação fornecida 

Deve ser objetiva (sem viés), 

verificável, relevante e a 

tempo. 

Deve ser relevante e a tempo, podendo ser 

subjetiva, possuindo menos verificabilidade e 

menos precisão. 

 

Perspectiva dos relatórios Orientação histórica 

Orientada para o futuro para facilitar o 

planejamento, controle e avaliação de 

desempenho antes do fato (para impor metas), 

acoplada com uma orientação histórica para 

avaliar os resultados reais (para o controle 

posterior ao fato) 

Fonte: Padoveze (2010, p.38) 

 

 Fica evidente que a contabilidade tem papel importante na geração de informação, seja 

ela financeira ou gerencial, sendo que os objetivos são complementares a fim de gerar 

informações úteis aos usuários. 

 Ao definir um objetivo, as organizações podem contar com a contabilidade que tem as 

ferramentas corretas para medir o desempenho. Marion e Ribeiro (2011) dizem que para isso é 

preciso ter um bom sistema de controle, consistindo na atividade de avaliar o desempenho das 

atividades desenvolvidas nas empresas a fim de atingir seus objetivos. 

 Uma das formas de sintetizar e planejar os objetivos a serem alcançados dentro das 

possibilidades de uma organização é a elaboração de um orçamento. Padoveze (2010, p.517) 

afirma que “orçar significa processar todos os dados constantes num sistema de informação 

contábil de hoje, introduzindo os dados previstos para o próximo exercício, considerando as 

alterações já definidas para o próximo exercício”.  

 Ao prever resultados para o exercício futuro com base nos dados contábeis passados, se 

estabelece um parâmetro para o processo de avaliação e controle do desempenho. As diferenças 

observadas entre o orçado e o realizado servem de base no processo de tomada de decisão, onde 

os gestores possuem um norte para suas decisões.  

A contabilidade atua como um facilitador no processo decisório, por meio de suas 

ferramentas e inúmeras informações fornecidas aos usuários. Além do orçamento, a 

contabilidade dá suporte ao planejamento financeiro, planejamento tributário, planejamento 

estratégico, precificação de produtos, análise de desempenho, custo/volume/lucro, ponto de 

equilíbrio, rentabilidade, analise de índices, etc. 

 

2.4 Características desejáveis das Informações Contábeis. 

 

As demonstrações contábeis são elaboradas para fornecer informações que sejam úteis 

para a tomada de decisão, de tal forma que estas devem ser carregadas de características que são 

desejáveis em um relatório contábil. 

Pode-se dizer que as demonstrações contábeis têm objetivo de gerar informações, e elas 

devem possuir algumas características para que sejam úteis no processo de tomada de decisão. 

Segundo Marion (2010), as principais características das referidas demonstrações são: 

compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

A Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 

(Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 2011) distingue as características qualitativas em 

fundamentais e de melhoria. As características fundamentais são a relevância e representação 

fidedigna. A primeira diz que a informação relevante é aquela que faz a diferença nas decisões 

que possam ser tomadas e a sua omissão, ou divulgação com erros, pode influenciar nas 

decisões tomadas. Já para a informação ser representada de forma fidedigna, ela precisa atender 

três atributos, que são: ser completa, neutra e livre de erros. 

No entanto, essas características fundamentais não são desejadas separadamente, mas 

sim em conjunto, onde uma complementa os atributos da outra. 



 

 

 
A informação precisa concomitantemente ser relevante e representar com 

fidedignidade a realidade reportada para ser útil. Nem a representação 

fidedigna de fenômeno irrelevante, tampouco a representação não fidedigna de 

fenômeno relevante auxilia os usuários a tomarem boas decisões (Comite de 

Pronunciamentos Contábeis–CPC 00, item QC17, 2011). 
 

As características de melhoria são a comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e 

compreensibilidade. Como o próprio nome já diz, estas características visam melhorar as 

informações prestadas nos relatórios que inicialmente devem ser relevantes e representadas de 

forma fidedigna. Ao incorporar tais características, as melhorias ficam mais completas, sendo 

altamente desejadas. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC00 (2011) evidencia que, por 

comparabilidade, entende-se que as informações são mais úteis quando podem ser comparadas 

com as de outras entidades e com informações da própria entidade em outros períodos; quando 

se trata da verificabilidade, entende-se que a informação deve ser passível de verificação, onde 

diversos observadores possam chegar a um resultado parecido; em relação à tempestividade, 

infere-se que esta característica é alcançada quando a informação está disponível a tempo de ser 

útil para a tomada de decisão; e por último, mas não menos importante, a compreensibilidade 

que pode ser atingida quando as informações são dispostas com clareza e de forma concisa. 

Noquadro3 apresentam-se as características desejáveis das informações contábeis, de 

forma resumida. 
Quadro3: Características da boa informação 
Precisa A informação precisa não tem erros. 

Completa A informação completa contém todos os fatos importantes. 

Econômica Deve-se considerar o custo da produção versus a importância da informação. 

Flexível A informação flexível deve ser utilizada para diversas finalidades. 

Confiável A informação confiável depende da fonte de informação. 

Relevante A informação relevante é importante para o tomador de decisões. 

Simples Informação em excesso pode causar sobrecarga de informação. 

Em tempo A informação em tempo é enviada quando necessário. 

Verificável A informação pode ser checada em varias fontes. 

Fonte: Adaptado de STAIR (apud CAIÇARA JUNIOR, 2004, p.6). 

 

À medida que essas características são verificadas em uma informação, percebe-se sua 

importância. Quanto mais recheada de características boas, melhor se torna a informação. 

Stroeher e Freitas (2008) realizaram uma pesquisa com coleta de dados através de 

entrevistas semiestruturadas, em que uma das perguntas questionava sobre a percepção dos 

contadores e dos empresários em relação às características da informação contábil, que 

apresentou as respostas dispostas no quadro abaixo. 

 
Quadro 4: Principais Resultados – Características da Informação Contábil 

Aspectos Pesquisados Contadores Empresários 

Oportunidade Chegam a tempo, protegem a empresa. Chegam a tempo, protegem a empresa. 

Compreensibilidade Empresários não compreendem sem o 

contador explicar. 

Não compreendem sem o contador 

explicar. 

Confiabilidade Utilizam procedimentos para garantir a 

confiabilidade. 

Confiam. 

Comparabilidade Não permite comparação. 

Atende aspecto legal. 

Não permite comparação para alguns. 

Permite, desde que associada a outras 

informações. 

Avalia o passado. 

Relevância Faz diferença – atende aspecto legal. 

Para acompanhar a empresa. 

Faz diferença – atende aspecto legal. 

Para acompanhar a empresa. 

Fonte: Adaptado de Stroeher e Freitas (2008). 



 

 

 

No entanto, de acordo com os autores, possivelmente esses resultados foram encontrados 

porque os empresários levaram em consideração as informações legais, fiscais e burocráticas, 

fornecidas pelos contadores, pois, em outra pergunta, a maioria dos empresários afirmaram que 

a informação contábil recebida dos contadores não servia para a tomada de decisões no dia-a-

dia. Esses conflitos surgem pela falta de informação em relação à possibilidade das informações 

contábeis fazerem parte das decisões estratégicas, revelando o não atendimento das 

características da informação contábil. 

 

2.5 Estudos anteriores 

  

Muito se estuda a respeito da contabilidade como fonte de informação no processo de 

tomada de decisão. Na literatura, esses estudos são complementares e podem dar uma base no 

processo de investigação da utilização da contabilidade como ferramenta gerencial.  

É importante mencionar o estudo Stroeher e Freitas (2008) realizado em Porto Alegre-

RS, onde três contadores e cinco clientes de cada contador foram questionados. Os autores 

constataram que, para a maioria dos empresários entrevistados, as informações contábeis 

fornecidas por seus escritórios suprem apenas as necessidades de informação legal e fiscal; 

observaram ainda que alguns empresários entrevistados não achem importantes estas 

informações contábeis, devido a seu porte. 

Ribeiro (2011) realizou outra pesquisa em Brasília com 82 MPE’s, onde constatou 

desfecho parecido com a pesquisa anteriormente citada. Os resultados apontaram que os 

gestores creditam às dificuldades de continuidade das empresas: a instabilidade econômica e a 

dificuldade para aquisição de financiamentos, juros altos e a queda do poder aquisitivo. Naquela 

pesquisa, Ribeiro (2011, p.44) expôs que “infelizmente, não foi percebido que as MPE’s 

utilizam de forma satisfatória as ferramentas do processo decisório, nem foi observado nos 

levantamentos, substancial estudo voltado à área de planejamento”. 

Pode-se destacar a constatação de Amorim e Silva (2012), que fizeram uma pesquisa em 

30 MPE’s e concluíram que há poucos indícios do uso da contabilidade para fins estratégicos, 

sendo que os usos predominantes são para finalidades fiscais e trabalhistas, abrindo mão da 

contabilidade orientada para a tomada de decisão no processo estratégico. Observaram, também, 

que a amostra selecionada não tem uma compreensão plena da capacidade de subsidiar seu 

processo estratégico, com a devida utilização de informes gerenciais contábeis. 

Borges e Leal (2012), ao realizarem entrevistas com gestores, concluíram que estes 

consideram de alta relevância a utilidade das informações gerenciais, quais sejam: controle de 

custos; orçamento operacional e financeiro; fluxo de caixa, controle de vendas; formação do 

preço; planejamento tributário; e a análise de resultados gerenciais. Todavia, neste mesmo 

estudo, as autoras dizem que: 
 

[...] percebeu-se que, mesmo considerando a importância da utilização das 

informações contábeis gerenciais para a gestão da pequena empresa, a grande 

maioria dos gestores entrevistados afirmou que muitas ferramentas gerenciais 

não são implantadas na gestão da pequena empresa por desconhecerem como 

utilizá-las e, ainda, que esses gestores necessitam de capacitação. (BORGES; 

LEAL, 2012, p.13). 

 

Neste rápido retrospecto de pesquisas relacionadas ao uso da contabilidade como 

ferramenta no processo de tomada de decisão, percebe-se que a contabilidade não está atingindo 

um dos seus principais objetivos que é prover informações aos usuários, portanto justifica-se a 

preocupação com as MPE’s que deixam de contar com instrumentos fundamentais para gestão 

dos negócios. 

 



 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Metodologia de pesquisa 

 

Mediante os interesses e objetivos do trabalho, e em conformidade com o tipo de 

abordagem do tema, esta pesquisa é do tipo descritiva, buscando investigar e descrever as 

principais características da amostra pesquisada. Gil (2010, p.27) afirma que “as pesquisas 

descritivas têm como objetivo a descrição das características de determinada população”. Cervo, 

Berviam e Silva (2007) complementam que toda pesquisa especialmente a descritiva deve ser 

bem planejada e este planejamento envolve a forma de coleta dos dados. 

Adotou-se como procedimento de estudo um levantamento de dados, survey, cuja coleta 

foi feita por meio de questionários ou entrevistas. Cervo, Berviam e Silva (2007) diz que “ o 

questionário a forma mais usada para coletar dados pois possibilita medir com mais exatidão o 

que se deseja”. Desta forma, optou-se pela coleta de dados por meio de questionários, 

distribuído para uma amostra por conveniência, onde a ferramenta de coleta é uma adaptação do 

questionário aplicado por Amorim e Silva (2012). 

Após a aplicação dos questionários, as respostas foram tabuladas em planilha eletrônica 

e sua análise foi trabalhada de forma quantitativa, com medidas de estatística descritiva, 

percentuais e coeficientes de correlação paramétrica de Pearson, ao nível de significância de 5% 

, para que fosse possível detectar possíveis tendências das respostas dos entrevistados. Para a 

análise estatística dos dados foi utilizado o programa de análises estatísticas Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 13.0 for Windows.    

 

3.2 Amostra da pesquisa 

 

A pesquisa realizou-seno município de Santa Vitória-MG. De acordo com o IBGE, 

Cadastro Central de Empresas (2011), tem sua população estimada em 19.106 habitantes, 

possuindo 640 empresas atuantes, ocupando 5.358 pessoas com renda média de 2,7 salários 

mínimos. A amostra é constituída de Micro e Pequenas Empresas clientes de escritórios 

contábeis, onde a coleta de dados faz-se a por intermédio de questionários. Foram distribuídos 

55 questionários a uma amostra por conveniência, sendo retornados apenas 30 questionários 

respondidos. 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Em relação à caracterização dos empreendedores, pôde-se constatar que 56,7% eram 

mulheres e 43,3% homens, sendo encontrada pouca diferença quanto ao gênero dos 

empreendedores-Gestores. Em relação à renda disponível para a família dos empresários 

constatou-se que 50% contam com até4 salários mínimos, 23,3% de 4 a 8 salários mínimos, 

13,3% de 8 a 12 salários mínimos e 13,3% acima de 12 salários mínimos. 

Já quanto à escolaridade, verificou-se que 10% têm o 1° grau incompleto, 13,3%  tem 2° 

grau incompleto, 23,3% têm o 2° grau completo, 16,7% ensino superior incompleto, 26,7% 

ensino superior completo e 10% tem Pós-Graduação. Isto evidência que a maior parte possui 

grau de instrução mais elevado. 

Ao serem questionados sobre quais cursos realizaram antes e depois da abertura do 

negócio, as respostas foram que 43,3% não fizeram nenhum curso, 10% fizeram Marketing ou 

Propaganda, 10% Contabilidade ou Finanças, 3,3% Gestão Empresarial, 3,3% Gestão de 

Pessoas, 13,3% disseram outros não especificados e 16,7% não responderam a questão. Dos 

empreendedores pesquisados, poucos estão buscando aperfeiçoamento, mesmo que a maior 

parte tenha grau de instrução de no mínimo 2° grau completo. 



 

 

 

Sobre a atividade exercida antes da abertura do negócio, destaca-se o trabalho em 

empresa privada 36,7%, o trabalho autônomo 26,7% e servidor público 20%. Revelando que, 

destes empreendedores, a maioria adquiriu experiência trabalhando no setor privado ou de 

serviço autônomo, para depois ter seu próprio negócio.  

Quanto aos dados gerais do empreendimento constatou-se que, da amostra 80% têm 

como atividade principal o comércio, 16,7% são prestadores de serviços e apenas 3,3% são setor 

da indústria. Sendo que dos respondentes 40% indicaram que o motivo da abertura de suas 

empresas foi o conhecimento adquirido em ocupações anteriores e 26,7% sinalizaram que 

abriram a empresa simplesmente por ter o desejo de ter um negócio próprio. Das empresas 

questionadas 20 % têm menos de um ano, 33,3% de um a cinco anos, 16,34% de 6 a 10 anos e 

33,3% mais de 10 anos. 

Quando se pesquisa o uso da contabilidade para tomada de decisões em micro e 

pequenas empresas uma pergunta muito recorrente é quanto à principal utilidade da 

contabilidade, nesta pesquisa encontrou-se o seguinte resultado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Gráfico da principal utilidade da contabilidade 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2014). 

 

Constata-se que 56,7% dos pesquisados deram maior ênfase para a utilidade da 

contabilidade para fins fiscais o que esta em concordância com as pesquisas citadas de Stroeher 

e Freitas (2008),Ribeiro (2011), Amorim e Silva (2012), Borges e Leal (2012). 

A seguir, verifica-se o percentual de alguns aspectos gerenciais que foram questionados 

aos entrevistados sobre sua utilização e os resultados apresentaram a seguinte distribuição 

 
Tabela 1: Aspectos gerenciais das MPE’s. 

Item SIM (%) NÃO (%) 

Controle de Caixa 76,70 23,30 

Controle de contas a pagar 83,30 16,70 

Controle de contas a receber 70,00 30,00 

Utilização do dinheiro da empresa para pagamento de contas pessoais 53,30 46,70 

Utilização do dinheiro pessoal para pagar contas da empresa 36,70 63,30 

Utilizo ferramentas para o controle de estoques 10,00 90,00 

Monitoro planilhas de custos 20,00 80,00 

Utilizo Fluxos de caixa 20,00 80,00 



 

 

 
Utilizo Planejamento Orçamentário e Financeiro 20,00 80,00 

Faço análise econômico-financeira 20,00 80,00 

A empresa tem maior participação de capital de terceiros do que capital próprio 6,70 93,30 

A empresa tem menor participação de capital de terceiros do que capital próprio 23,30 76,70 

Desconheço a lucratividade da empresa 40,00 60,00 

 

Na análise das ferramentas gerencias utilizada em MPE’s, verificou-se que 73,70% 

dizem fazer controle de caixa, 83,30% controle de contas a pagar e 70,00% afirmam fazer 

controle de contas a receber. Estes controles são essenciais, pois para que se possa fazer a 

escrituração são necessários, no entanto verifica-se que somente 10% utilizam ferramentas para 

o controle de estoque, 20% monitoram planilhas de custos, 20% utilizam Fluxos de Caixa, 20% 

utilizam planejamento Orçamentário e Financeiro, 20% fazem análise econômico-financeira. 

Revelando que as empresas possuem controles pontuais e básicos, porém a maioria das 

empresas não utiliza ferramentas mais avançadas de gestão financeira, sendo que 40% indicaram 

que não conhecem a lucratividade de suas empresas. 

Outro importante resultado encontrado foi quanto à participação de capital de terceiros, 

as respostas foram incoerentes, uma vez que apenas 6,7% disseram que tinham mais capital de 

terceiros do que próprio e em seguida 76,7% disseram que tem maior participação de capital de 

terceiros do que próprio. Observa-se que os pesquisados não conhecem sua estrutura de capital, 

e se confundem ao responder tal questão. 

Quanto à importância das fontes de informações para a gestão do negócio, os 

empresários puderam dar nota de um a cinco, o menor grau de importância é um e o maior 

cinco. Dessa forma, encontrou-se quais fontes de informações são consideradas como mais 

relevantes quando comparadas, encontrando-se as seguintes médias de importância. 

 

 
Tabela 2: Fontes de Informação Estratégica 

Fonte de informação Média (Grau de importância de 1 a 5) 

Clientes 4,00 

Contabilidade 3,73 

Fornecedores 3,57 

Internet 3,73 

Jornais e revistas 2,90 

Pesquisa de mercado 3,50 

Relatório de empresas de pesquisa 3,00 

 

De acordo com a tabela 2, verifica-se que os gestores consideram os clientes como os 

maiores fornecedores de informações para as empresas tomarem decisões, onde a média 

alcançou a escala 4. Assim, este resultado encontrado nesta pesquisa ficou muito parecido com o 

de Amorim e Silva (2012) que concluíram “[...] que os clientes da empresa são os maiores 

fornecedores de informações de cunho estratégico”.mbfe 

A contabilidade atingiu média de 3,73 a mesma média encontrada para as informações 

encontradas na internet. Desta forma pode-se entender que as informações da contabilidade não 

são consideradas tão relevantes, o que confirma o exposto na Figura 1 mostrando que a 

contabilidade é vista e utilizada mais para fins fiscais e legais do que para fonte de informação 

estratégica. 

Ao fazer uma relação dos empresários que marcaram grau de importância 4 ou 5 para a 

contabilidade como geradora de informação estratégica com o tempo de existência das empresas 

contatou-se que empresas com mais de 10 anos de existência tendem a dar maior importância à 

contabilidade como geradora de informação. 

Quanto à utilidade das informações contábeis, o questionado poderia escolher por uma 

opção entre cinco, marcando com um X a alternativa na qual se enquadra. 



 

 

 

Diante das respostas foi elaborada a (tabela 3) com duas colunas, separando-se em uma o 

percentual de respostas de quem concorda ou concorda totalmente e na outra quem não 

concorda, é indiferente ou não responderam quanto à concordância das afirmações. 

 
Tabela 3: Contabilidade e Estratégias em MPE’s 

 

Observa-se que as afirmações mais genéricas receberam maior sinalização de 

concordância, como por exemplo, a afirmação (as informações contábeis ajudam a planejar 

decisões de longo prazo), recebeu 76,7% de concordância e por outro lado as afirmações que são 

mais objetivas, como a afirmação (utilizo dados contábeis para fazer orçamentos), que recebeu 

apenas 40% de concordância. Demonstrando que a maioria dos empresários pode a importância 

das ferramentas, mas não as utiliza efetivamente. 

 Quanto às informações contábeis, foram feitas as seguintes perguntas: “As informações 

chegam a tempo de tomar decisão?”; “Esta informação é compreensível sem ajuda de um 

contador?”; “É confiável?”; “Você compara as demonstrações de um período com outro?”; “A 

informação contábil é relevante (útil)?”. Assim foram testadas as principais características da 

informação contábil e as respostas foram às seguintes: 

 
Tabela 4: Características da informação contábil 

 

Tempestividade Compreensibilidade Confiabilidade Comparabilidade Relevância 

Sim 63,3 23,3 90,0 23,3 83,3 

Não 36,7 73,3 10,0 76,7 16,7 

 

Constata-se que 63,3% dizem que as informações chegam a tempo, 73,3% não as 

compreende sem ajuda de um contador e mesmo sem compreendê-las, 90% dizem confiar nestas 

informações. Já quanto à relevância 83,3% diz que a contabilidade fornece informações 

relevantes e somente 23,3% comparam as informações de um período para outro. 

 Destaca-se que ao analisar a capacidade de compreensão (compreensibilidade) das 

informações contábeis 68,18% dos que dizem que utilizam informações contábeis para tomar 

decisões não compreendem as informações contábeis sem que o contador as explique, podendo-

se inferir que utilizam poucas informações fornecidas pela contabilidade sendo que 

provavelmente utilizam apenas as informações fiscais e trabalhistas, pois não compreendem 

demonstrações contábeis. 

Das variáveis analisadas que influenciam no processo decisório foi encontrada 

correlação significativa e positiva entre o tempo de existência da empresa e utilização de 

ferramentas contábeis no auxilio a gestão. Assim quanto maior tempo, a empresa está no 

mercado, há maior possibilidade, ou necessidade, de utilização de ferramentas contábeis. 

Utilização das informações contábeis 

Discordo totalmente/ 

Discordo/ Indiferente/ 

Não responderam 

(%) 

Concordam/ 

Concordam 

totalmente 

(%) 

Utilizo informações contábeis para tomar decisões 26,7 73,3 

Possuo sólido conhecimento sobre a estrutura de custos e despesas 33,3 66,7 

As informações contábeis ajudam a planejar decisões de longo prazo 23,3 76,7 

Utilizo gerenciamento contábil para a execução de estratégias 40,0 60,0 

Utilizo dados contábeis para colocar preço nos produtos 46,7 53,3 

Utilizo dados contábeis para fazer orçamentos 60,0 40,0 

Faço a análise do endividamento e rentabilidade da empresa, 53,3 46,7 

Faço análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

resultado do exercício. 43,3 56,7 

Faço análise da Demonstração do Fluxo de Caixa, a fim de tomar 

decisões. 46,7 53,3 



 

 

 

Encontrou-se uma correlação também significativa e positiva entre o conhecimento da 

lucratividade da empresa e utilização de informações contábeis para tomada de decisões. Isto 

evidencia que os empresários que não utilizam as informações contábeis têm tendência a não 

conhecer a lucratividade da empresa, o que pode gerar sérios problemas de descontinuidade do 

negócio. 

Outras correlações estatisticamente significativas e também no sentido positivo foram 

encontradas entre a variável utilização das informações contábeis com as variáveis:  

a) faço precificação dos produtos utilizando dados contábeis; b) faço orçamentos utilizando 

dados contábeis; c) faço análise do endividamento e rentabilidade; d) faço análise de Balanço e 

Demonstração do Resultado; e) faço análise do fluxo de caixa; f) as informações contábeis são 

relevantes.  

O que evidencia que as ferramentas contábeis supracitadas são importantes para os 

empresários que utilizam a informação contábil, e que a informação é considerada relevante 

para os utilizadores. 

  

5 CONCLUSÕES 

 

Essa pesquisa teve por finalidade identificar e analisar como a informação contábil está 

sendo trabalhada nas Micro e Pequenas Empresas da cidade de Santa Vitória-MG. Para tanto, 

buscou-se informações a respeito da literatura existente no que se refere: a Contabilidade e 

Controle Interno aplicada a Micro e Pequenas Empresas e outras pesquisas semelhantes. Ao 

resgatar as conclusões das pesquisas relacionadas ao uso da contabilidade como ferramenta no 

processo de tomada de decisão, percebeu-se que os resultados indicam que a contabilidade não 

estava atingindo um dos seus principais objetivos que é prover informações aos usuários. 

Apesar de 73,3 % dos entrevistados concordarem que utilizam informações contábeis 

para tomar decisões, os resultados desta pesquisa apontam que as empresas tendem a fazer 

controles básicos como controle de caixa e contas a pagar, no entanto a grande maioria não tem 

controle de estoque e misturam dinheiro da pessoa jurídica com a pessoa física. Contando 

somente com controles parciais, a geração de informações contábeis fica comprometida de tal 

forma que qualquer decisão tomada com base nestas informações pode ser totalmente 

equivocada e comprometer os resultados da empresa.  

Portanto é plausível que os empresários avaliem com grau de importância inferior a 

informação contábil e dêem maior relevância a informação gerada através do feedback de 

clientes. Outro aspecto que indica que as informações contábeis não são levadas realmente em 

conta no processo decisório é o fato da maioria dos questionados que dizem utilizar informações 

contábeis no processo decisório não conseguem compreender as demonstrações contábeis sem 

que os contadores a expliquem. 

Finalmente verifica-se a tendência das MPE’s em dar importância à contabilidade como 

sendo meramente para uso fiscal e esquecendo-se da utilidade das informações contábeis para 

fins estratégicos, resultado parecido com os resultados encontrados nas pesquisas anteriores de 

Stroeher e Freitas (2008), Ribeiro (2011), Amorim e Silva (2012) e Borges e Leal (2012). 

Quando se compara estas pesquisas, percebe-se que a realidade do município estudado não é 

muito diferente na utilização da contabilidade no processo decisório. 

Apesar desta tendência apontada pelas pesquisas anteriores e confirmada na pesquisa 

atual, ressalta-se um ponto positivo, em empresas com maior tempo de existência seus gestores 

dão maior importância à contabilidade, revelando que os empresários-gestores aprendem a dar 

maior valor nestas informações com a experiência adquirida durante os anos. Por outro lado as 

MPE’s com menor tempo de existência tendem a dar menor importância a estas informações, 

justamente às empresas que de acordo com o SEBRAE estão mais expostas aos riscos de 

descontinuidade, esta configuração mostra-se preocupante, pois, principalmente nesse período 



 

 

 

deveriam contar com todas as ferramentas e informações disponíveis para a tomada de decisões 

e formulação de estratégias.  

Esta visão fica clara quando percebe-se evidencia de que os empresários que não 

utilizam as informações contábeis têm tendência a não conhecer a lucratividade da empresa, já 

os que utilizam a informação contábil entendem que as ferramentas contábeis são importantes. 

Ao desconhecer os resultados da empresa é improvável que tomem as melhores decisões, mas 

quem reconhece a importância das ferramentas contábeis fica bem mais próximo de utilizá-la. 

Face aos resultados encontrados percebe-se que os empresários até compreendem que a 

contabilidade pode auxiliar no processo de gestão empresarial e dizem utilizá-la, mas na 

realidade fica claro que devido à falta de alguns controles e falta de compreensão dos relatórios 

contábeis a maioria não faz uso das informações contábeis no processo decisório. 

Devido aos resultados encontrados fica a sugestão para futuros trabalhos, com o objetivo 

de verificar quais as dificuldades encontradas no controle interno e também desvendar o motivo 

pelo qual os empreendedores não buscam conhecimentos contábeis. 
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