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RESUMO 

Perante o destaque das Micro e Pequenas Empresas no cenário econômico nacional e de seu 

alto índice de mortalidade devido à má gestão econômica, financeira e patrimonial, a intenção 

dessa pesquisa é verificar a relevância das informações geradas pelo Sistema de Informação 

Contábil e sua utilização como base para uma gestão eficiente e eficaz, dos Micro e Pequenos 

Negócios no município Volta Redonda. E através de um estudo de caso realizado sobre uma 

microempresa, pertencente ao setor comercial, buscamos averiguar a aplicabilidade dessas 

informações, enfatizando a significância da contabilidade no dia-a-dia das atividades das 

microempresas, como auxílio ao planejamento, controle e tomada de decisão.  

 

Palavras-chave: Micro e Pequena Empresa; Sistema de Informação Contábil; Informações; 

Gestão; Tomada de decisão.  
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ABSTRACT 

With the importance of the Micro and Small Companies in the national economic scenery and 

their high failure rate due to bad economic, financial and patrimonial management, we seek 

with this study to verify the relevance of the information generated by Accounting 

Information Systems and its usage as basis for an effective and efficient management of micro 

and small enterprises in Volta Redonda city. Through a study realized about a micro company 

that belongs to commercial sector, we aim to investigate the applicability of this information, 

emphasizing the significance of the Accounting to the companies’ daily activities, as support 

for planning, control and decision taking.  

 

Key-words: Micro and Small Company, Accounting Information System; Information; 

Management; Decision taking. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a globalização e os avanços tecnológicos, o ambiente empresarial tem se tornado 

cada vez mais competitivo, de modo que sobreviver nesse ambiente é um desafio constante 

para as empresas. Sendo assim as empresas vem buscando meios para se adaptar e criar novas 

estratégias competitivas. No Brasil, as Micro e Pequenas Empresas vêm ganhando um papel 

importante na economia, pois, segundo dados do IBGE, as mesmas representam 20% ( vinte 

por cento) do PIB do país, e pesquisas do SEBRAE (2013) aponta que as MPE’s  fazem parte 

de 99,2% das empresas existentes no Brasil. 

As Micro e Pequenas Empresas tem dificuldade para sobreviver nos primeiros cinco 

anos, apesar da pesquisa realiza pelo SEBRAE, em 2013, nos mostrar que a taxa de 

sobrevivência das empresas estão em um processo progressivo, ainda são muitas organizações 

que tem dificuldade de se manter no mercado, alguns motivos desse insucesso nos primeiros 

anos de vida deve-se a falta de conhecimento sobre gestão de custos, a falta de planejamento e 

controle financeiro e a falta da utilização das informações contábeis como apoio na tomada de 

decisão. Com esse crescente mercado, cada vez mais competitivo, as entidades com finalidade 

de conseguir se manter viva, faz-se necessário um diferencial em seu planejamento e controle 

de suas atividades. 

Para que uma tomada de decisão seja feita da melhor forma possível, com eficiência e 

eficácia, é de suma relevância que os gestores das organizações façam uso das informações 

geradas pelo Sistema de Informação, Contábil e Gerencial, pois, essas informações podem 

ajudar os administradores em sua gestão no momento da apuração de seu custo, na análise 

financeira do cenário externo e interno, planejamento no curto e no longo prazo, na formação 

de preço do seu produto ou serviço, de modo que aumente a capacidade financeira da 

empresa. 

É essencial que os gestores, que muitas vezes são os próprios donos do 

empreendimento, tenham conhecimento, mesmo que básico, das informações geradas pelo 

Balanço Patrimonial, do acompanhamento do Fluxo de Caixa, do Balancete de Verificação 

das Demonstrações de Resultado do Exercício, da Formação do Preço de Vendas entre outros.  

O entendimento desses relatórios gerados pela contabilidade, que muitas vezes as MPE’s 

terceirizam o serviço, é um facilitador para que a entidade tenha um controle eficiente das 

atividades e seja possível obter um acompanhamento de seus resultados e caso seja 

necessário, efetuar ações corretivas. Levando em consideração que as Demonstrações 

Contábeis são elaboradas apenas para atender a legislação, dessa forma as MPE’s não se 
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preocupem tanto, ou nada, com a utilização dessas informações como ferramenta de gestão,  

dificultando um controle e a sustentabilidade no mercado. 

Para que haja uma mudança nesse cenário, torna-se necessário que gestores dos Micro 

e Pequenos Negócios tenham uma visão da necessidade de utilizar, efetivamente, as 

informações geradas pelo Sistema de Informação Contábil como ferramenta de apoio e 

auxílio à gestão. Pois, a contabilidade é um sistema de informação, onde é registrado todos os 

movimentos ocorridos na empresa, onde se cria um banco de dados que serão úteis à 

administração e que também representa dados que são decisórios para o gerenciamento, com 

objetivo de alcançar o sucesso e permanência no mercado competitivo.  

Para que possível desenvolver esse estudo e verificarmos a real relevância da 

utilização das informações contábeis, realizamos pesquisa bibliográfica e um estudo junto à 

uma empresa do município de Volta Redonda do setor comercial, verificando as trocas de 

informações geradas pela contabilidade com a empresa, quanto à gestão dessas informações.  

1.1 Tema 

As informações geradas através do Sistema de Informação Contábil visam auxiliar os 

gestores da empresa em seu processo decisório, tanto de natureza operacional como 

estratégico, buscando atingir os objetivos primários e secundários da organização.  

1.1.1 Delimitação do tema 

A utilização das informações geradas pelo Sistema de Informação Contábil como 

auxílio na gestão das Micro e Pequenas Empresas. 

1.1.2 Problema de pesquisa  

“Qual o benefício de fazer uso das informações geradas pelo Sistema de Informação 

Contábil no processo de gestão das Micro e Pequenas Empresas?” 

1.1.3 Universo de pesquisa 

Estudo de caso referente a uma microempresa, do setor comercial, no segmento de 

equipamentos de telefonia e comunicação. 

Gil (1999, p.73) salienta que: 
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“O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do 

mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados.”  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral  

Mostrar a importância da informação contábil como ferramenta de controle gerencial e 

financeiro para as Micro e Pequenas Empresas em busca de resultado eficazes. 

1.2.2 Objetivos específicos 

O objetivo específico desse estudo é identificar se as Micro e Pequenas Empresas 

utilizam a informação contábil como ferramenta de controle gerencial e financeiro: 

 Apontar a importância das informações contábeis como apoio à gestão; 

 Descrever os Sistemas de Informação Gerenciais e suas competências; 

 Evidenciar a importância dos controles de estoque, custos e financeiro; 

 Salientar a relevância de análises financeiras básicas e formação de preço de venda; 

1.3 Justificativa 

As organizações estão inseridas num ambiente que vive em constantes e contínuas 

transformações, o mercado competitivo. Logo, a necessidade de adaptar-se à essas mudanças 

torna-se indispensável para o sucesso das empresas. 

Nesse contexto, obter informações contábeis fidedignas e precisas torna-se crucial 

para o auxílio na tomada de decisões mais acertadas possíveis. Assim como as grandes 

empresas, as MPE’s também devem se preocupar em utilizar as informações geradas através 

de um Sistema de Informação Contábil para identificar e escolher as melhores alternativas. 

Tendo em vista que as Micro e Pequenas Empresas, em sua maioria, terceirizam sua 

contabilidade, acabam utilizando as informações disponíveis apenas quanto à exigibilidades 

legais, não aplicando essas informações como auxílio em sua gestão.  

O presente estudo deve ser realizado para apontar relevância da informação contábil 

para Micro e Pequenas Empresas, enfatizando a presença de planejamento e controles 

constantes como base para a sobrevivência e sucesso das organizações.  
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

O estudo será desenvolvido através de uma pesquisa teórico-empírica e será 

operacionalizada da seguinte forma: 

 Pesquisa bibliográfica sobre controles gerenciais e financeiros, com foco nas 

Micro e Pequenas Empresas; 

 Pesquisa de campo exploratória, no município de Volta Redonda, onde será 

selecionada uma empresa, como estudo de caso, para responder um questionário à 

respeito de seu processo de gestão, disponibilizando assim, dados para análise e 

interpretação.  

Malheiros (2010) aponta que a pesquisa bibliográfica levanta o conhecimento 

disponível na área, possibilitando que o pesquisador tenha conhecimento das teorias 

produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para compreender ou explicar o seu 

problema objeto de investigação. 

Na pesquisa bibliográfica serão explorados os conceitos de Sistema de Informação 

Contábil, Micro e Pequena Empresa, Contabilidade Gerencial, Análise das Demonstrações 

Contábeis,  

Segundo Oliveira  et al (2003, p. 65), a pesquisa de campo exploratória é uma: 

“Pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, 

com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 

pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para realização de uma pesquisa 

futura mais precisa, ou modificar e clarificar conceitos.” 

3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1 Evolução da contabilidade 

 A contabilidade existe desde o início da história da humanidade, existem indícios de 

seu surgimento há 4.500 a.C, os povos primitivos se dedicavam à agricultura e a pecuária, e 

logo foram surgindo as cidades e atividades comerciais. Desde então, a Contabilidade vem 

sofrendo mudanças no sentido cultural, econômico, político, social e científico. Num processo 

contínuo de desenvolvimento, à medida que o homem buscava novas fontes para aprimorar 

seus conhecimentos. 

Naquela época, a representação numérica não era como conhecemos nos dias de hoje, 

nem a escrita e muito menos a moeda, então, o homem utilizava pedrinhas para ter o controle 
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do seu rebanho, separando uma pedra para cada cabeça de ovelha, e esse conjunto de pedras 

representava sua riqueza num determinado momento (uma ação que hoje, os contabilistas 

chamaria de inventário). Sendo que, toda sua economia se baseava de acordo com seu 

rebanho, pois trocava ovelhas por lã, agasalhos para a família, artigos para caça e pesca etc.  

Segundo Iudícibus e Marion (1999, p.32): 

“Se nós tivéssemos moeda, o denominador comum não seria ovelhas, mas sim o 

valor em dinheiro. Todavia, o que fica bem claro é que mesmo sem moeda, escrita e 

número, a Contabilidade, como inventário, já existia, ficando evidenciado que ela é 

tão antiga quanto a existência do homem em atividade econômica, ou melhor, quem 

sabe, do homem sapiente. Esta pode ser chamada de fase empírica da Contabilidade, 

em que se utilizavam desenhos, figuras, imagens para identificar o patrimônio 

existente. Com o passar do tempo, o homem começa a fazer marcas em árvores e 

pedras, podendo, assim, conferir seu rebanho em termos de crescimento, de extravio 

(perdas) de ovelhas, mortes etc.”  

Os povos sumérios, por exemplo, registravam suas transações comerciais em placas de 

argila, onde constatavam os resultados obtidos em colheitas, os objetos trocados entre outras 

atividades.  

Barreto (2011) narra essa origem citando que os cientistas afirmam que desde o  

homo-sapiens, há cerca de 30 mil anos atrás, já mostrava algum tipo de conhecimento 

contábil. Algumas grutas formaram provas arqueológicas, como na gruta de Dáurignac no 

departamento do Haute, ao sul da França e também registros idênticos também foram 

encontrados no Brasil, no município de Raimundo Nonato, no Piauí.  

Essas práticas contábeis rudimentares faziam parte da cultura desses povos, obedecia à 

necessidade de controlar as riquezas possuídas. Na idade média, as atividades comerciais, 

industriais e públicas, ganharam uma sistematização mais ampla.  

Segundo Iudícibus e Marion (1999, p.33), 

“Ainda que a contabilidade, como já vimos, existisse desde o princípio da 

civilização, nota-se um desenvolvimento muito lento ao longo dos séculos. Somente 

em torno do século XV ( com presença relevante no século XIII), isto é, 

praticamente após 5.500 anos ( partindo-se da hipótese de que ela existe desde 4.000 

a.C.) é que a Contabilidade atinge um nível de desenvolvimento notório, sendo 

chamada de fase lógica-racional ou até mesmo a fase pré-científica da 

Contabilidade.”  

Nessa época surgiu o método das partidas dobradas, criado por um monge franciscano 

e matemático italiano, considerado o “pai da Contabilidade” chamado Luca Bartolomeo de 

Pacioli. Esse método é utilizado até os dias de hoje, pela sua facilidade de entendimento dos 

registros e tornou-se um marco no desenvolvimento da Contabilidade.  
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Para Hendriksen e Breda (1999), o primeiro codificador da contabilidade foi o Frei 

Luca Pacioli, que viveu a maior parte de sua vida como professor e estudante.  O fim de sua 

carreira foi lecionando Matemática na universidade de Roma, um posto prestigioso para o 

qual fora convidado pelo Papa leão X. Teve muitos amigos, e o mais íntimo de todos era 

Leonardo da Vinci.  

De acordo com Schmidt (2000), embora o Frei Luca Pacioli seja conhecido como o criador 

das partidas dobradas, ele foi na verdade, o primeiro grande divulgador desse Sistema 

Contábil de registro.  

Segundo Hendriksen e Breda (1999, p.39), 

“[...] o livro escrito por Pacioli era intitulado “Summa de arithmetica, 

geometrica,proportioni et proportionalitá”, apareceu em Veneza em 1494, apenas 

dois anos após a chegada de Colombo à América, e Veneza, o que indica a 

importância de sua obra. A Summa era principalmente um tratado de matemática, 

mas incluía uma seção sobre o sistema de escrituração por partidas dobradas, 

denominada Particularis de Computis et Scripturis. Esta seção foi o primeiro 

material publicado que descrevia o sistema de partidas dobradas, e apresentava o 

raciocínio em que se baseavam os lançamentos contábeis[...]. “  

Passados quinhentos anos da primeira publicação da obra Summa de Arithmetica, 

Geometria, Proportioni e Proportionalitá, comenta Schmidt (2000), que um leitor tem 

dificuldade de entender, ou simplesmente de ler o livro devido fato de ser composto por 

caracteres semigótigos e muitas abreviaturas.  

Após a publicação da obra de Pacioli começaram a se formar muitas teorias empíricas 

aparecendo muitas obras. 

No Brasil, a vinda da família real portuguesa, houve aumento dos gastos públicos e 

também das rendas no Estado, o que exigia um melhor aparato fiscal, para tal, constitui-se o 

Tesouro Nacional, juntamente com o Banco do Brasil, compostas por inspetores, contadores e 

responsáveis por toda arrecadação, distribuição e administração financeira e fiscal.  

A Revolução Industrial é um marco significativo na história, em vários aspectos, 

inclusive na Contabilidade. No século XIX, os países que lideravam a expansão industrial 

eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Nesse período ocorreram muitas modificações no 

sistema fabril e de produção em massa, muitos investimentos em máquinas e equipamentos, 

ativos fixos no processo de fabricação, impactaram diretamente a Contabilidade. 

Segundo Oliveira et al (2003, p.12), 

 “As informações financeiras, geradas sobretudo para fins de gestão, passaram a ser 

demandadas cada vez mais por acionistas, investidores, credores e pelo governo. As 

grandes exigências de capital também conduziram à criação da sociedade por ações 

e, com o tempo, às auditorias obrigatórias.” 
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Atualmente, as funções do contabilista não se resumem, meramente, ao âmbito fiscal, 

mas sim, toma forma e importância vital para as empresas, num mercado de economia 

complexa, disponibilizando informações precisas e fidedignas, influenciando as tomadas de 

decisões (as melhores possíveis), além de ganhar destaque no mercado em Auditoria e 

Controladoria. 

Essa Contabilidade moderna, inserida num mundo repleto de novas tecnologias e 

globalizado, está em constante mutação e atualização. Neste cenário é oportuna a análise das 

tendências da área contábil, uma ciência que tem a responsabilidade de disponibilizar dados 

cruciais para que empresas ou entidades possam avaliar o próprio crescimento, o desempenho, 

a situação financeira e patrimonial. Vale ressaltar que cabe também ao profissional da área 

contábil prestar contas e disponibilizar a comunidade e ao governo as informações contábeis 

periódicas das empresas. 

Oliveira  et al (2003), ressalta  que o profissional contábil deve romper o limite de 

apenas processar e fornecer informações, e atuar como verdadeiros gestores dessas 

informações, de fato contribuir para tomada de decisões mais acertadas.  

Nesse contexto atual, a informação contábil é fator decisivo para as organizações, por 

isso deve ser fidedigna, precisa e confiável, representar a realidade da empresa, 

proporcionando aos tomadores de decisões mais segurança em suas ações.  

3.2 Sistema de Informação   

Segundo Padoveze (2013, p.45),  

“O Sistema de Informação é um conjunto de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequencial lógica para 

processamento dos dados e tradução em informações, para com o seu produto, 

permitir ás organizações o cumprimento de seu objetivos principais”. 

Foina (2001, p. 31), conceitua Tecnologia da Informação como “um conjunto de 

métodos e ferramentas, mecanizadas ou não, que se propõe a garantir a qualidade e 

pontualidade das informações dentro da malha empresarial”. 

Logo, podemos entender que o Sistema de Informação é a aquisição de informações, 

para determinada pessoa ou área de uma empresa, na quantidade necessária. 

Para entendermos o Sistema de Informação, temos que entender o que são dados, 

informações e conhecimentos, pois o Sistema de Informação tem como objetivo modificar os 

dados em conhecimento e informação. 
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Turban, Rainer,Jr. e Potter, definem  dados como uma descrição elementar de coisas, 

eventos, atividades e transações que são registrados, classificados e armazenados, mas não são 

organizados para transmitir qualquer significados especifico. Os itens de dados podem ser 

números, letras, figuras, sons e imagens. Temos como exemplo de dados a hora extra de um 

empregado. 

Definem também informação, são dados que formam organização de modo a terem 

significado e valor para receptor, por exemplo, a nota de um aluno é um dado, mas, o nome 

do aluno é informação e conhecimento consiste em dados e/ou informação que foram 

organizados e processados para transmitir entendimento, experiência, aprendizagem 

acumulada e prática aplicada a um problema ou atividade empresarial. 

3.2.1 Evolução do Sistema de Informação  

Com a evolução da tecnologia, as organizações se viram obrigadas a acompanhar essa 

transformação, para que pudessem sobreviver no mercado que acabou se tornando cada vez 

mais competitivo, essa transformação originou-se na evolução do conhecimento e da 

informação. 

Essas mudanças tecnológicas afetaram principalmente as áreas de informação e 

comunicação, que atingiam não só a sociedade, mas também as organizações. Com o objetivo 

de acompanhar essas transformações, que são contínuas, as organizações buscam maneiras 

cada vez mais eficazes para conseguir se destacar no mercado. Esse novo modelo de mercado 

é denominado por muitos autores como Era da Informação, o qual tem a tecnologia da 

informação e o Sistema de Informação como grande ferramenta de gestão empresarial. 

Nos tempos modernos, o ambiente organizacional está em processo constante de 

transformação e cada vez mais complexo, dependente cada vez mais da informação e de toda 

tecnologia a seu favor. A utilização da ferramenta de Sistema de Informação de maneira 

adequada garante a qualidade de informação, informações essas que são de extrema 

importância para a tomada de decisão e controle da empresa. 

O’ Braian (2012), diz que a tecnologia da informação proporciona para empresa uma 

melhoria no custo, na qualidade do atendimento ao cliente, podendo abrir novas portas com a 

conquista de novos clientes, produtos etc. Porém, para que haja a implementação do Sistema 

de Informação exigem um alto custo de investimento por parte da empresa. 

O Sistema de Informação é uma ferramenta de sucesso para qualquer gestão estratégica. 
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3.2.2 Utilizações do Sistema de Informação 

 Apoio as Operações 

Os sistemas de apoio às operações são aqueles criados com a finalidade de atender o 

planejamento e o controle de diversas áreas da entidade. Temos como exemplo de Sistema de 

Informação de Apoio a Operação, o sistema de controle de estoque, de compra. 

Esse sistema tem o objetivo de ajudar diversas áreas a executar sua tarefa, seja ela de 

compra, estoque, faturamento, pagamento, planejamento e controle entre outras. 

 Apoio à gestão  

O Sistema de Informação de apoio à gestão tem a função de mostrar a situação 

financeira da empresa. 

Segundo Padoveze (2012, p. 45) “são sistema de apoio à gestão os Sistema de 

Informação Contábil, de orçamento, de planejamento, de caixa, resultado entre outros.”. 

 Apoio à decisão  

O Sistema de Informação de apoio à decisão compreende uma extensão dos modelos da 

contabilidade gerencial, pois ele é um manuseio dos problemas de planejamento 

semiestruturado e estratégico, pois através desse sistema a organização consegue decidir qual 

o melhor caminho, por exemplo, entre comprar um prédio ou alugar, deixar de vender 

determinado produto ou continuar com ele no mercado, entre outras decisões que são 

importantes para o resultado da empresa. 

Entre o Sistema de Informação de Apoio e o Sistema de Gestão de Apoio à Operação, 

existe uma interação, de modo que a informação da organização entre em funcionamento de 

maneira adequada. 

Padoveze (2013, p.45) “exemplifica o método de mensuração de custo deve esta 

totalmente fundamentado nos sistemas de estrutura do processo de fabricação ou aquisição” 

Existe uma interação entre os sistemas, assim o Sistema de Informação de Apoio à 

Gestão precisa captar informações, sejam elas quantitativas ou qualitativas, do Sistema de 

Informação de Apoio à Operação. As informações são capturadas e armazenadas no Sistema 

de Informação de Apoio à Gestão, tornando possível a administração analisar o impacto 

econômico-financeiro na organização, possibilitando uma tomada de decisão e um 

planejamento eficiente e eficaz. 

No espaço empresarial existe um ambiente totalmente integrado, onde todas as 

informações necessárias para a empresa são armazenadas, ocorrendo uma interação das 

informações, onde há a união dos três sistemas de informação (Apoio a Gestão, Apoio a 
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Operação e a Decisão), de modo que seja possível a visualização de todas as informações, 

permitindo uma visão horizontal dos processos, em sua totalidade. O Sistema de Informação 

deverá estar ligado ao sistema de gestão empresarial. 

Hoje as empresas optam por um sistema integrado, Padoveze (2013, p. 46) lista os 

motivos que levam a essa escolha: 

 Movimento de integração mundial das empresas transnacionais, exigindo 

tratamento único e em tempo real das informações. 

 A tendência de substituição de estruturas funcionais por estruturas ancoradas em 

processos. 

 A integração, viabilizada por avanços na tecnologia de informação, dos vários 

sistemas de informação em um sistema único. 

 O sistema de integração tem como finalidade abranger todas as áreas da 

empresa, mas vai haver empresa que necessitará de um sistema complementar. 

3.2.3 A Contabilidade e o Sistema de Informação 

Para que a empresa atinja seus objetivos econômicos e financeiros, ou seja, obtenha 

lucro, faz-se necessário que informações confiáveis sejam disponibilizadas aos gestores, 

acionistas, e outros tomadores de decisão. A Ciência Contábil é a área responsável em 

analisar economicamente a entidade e seus resultados, todas essas ações serão direcionadas ao 

Sistema de Informação Contábil. 

Todas as atividades que acontecem dentro da empresa devem ser direcionadas para a 

Contabilidade, onde serão mensurados os valores econômicos, lançados, registrados, 

analisados e classificados. 

A utilização do Sistema de Informação é uma “porta” de entrada de informações 

contábeis para os negócios. 

Cada empreendimento necessita de um determinado tipo de Sistema de Informação, 

dependendo das necessidades de cada administração, essa escolha será feita através dos 

objetivos da entidade. Uns dos modelos mais utilizados de Sistema de Informação Contábil é 

o sistema integrado, o qual deve seguir um fluxo do ambiente externo até que alcance a saída 

do sistema. 

A escolha do Sistema de Informação se dá, primeiramente, com a análise da empresa, 

um estudo da empresa num todo, a fim de obter uma visão do negócio, onde se tem um 

profundo conhecimento dos elementos que serão necessários para o Sistema de Informação 
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Contábil adequado. De modo que seja possível captar qual o produto que a empresa trabalha, 

se há existência de subprodutos, qual tipo de fornecedor e o processo de comercialização ou 

produção que a empresa utiliza. 

Além disso, é necessária uma visão a nível organizacional, de modo que consiga 

entender a estrutura empresarial, seja ela uma divisão de setores, áreas, entre outras, para 

definir o plano de contas utilizado, produtos ou serviços oferecidos. Após a análise do 

negócio e da organização, é necessário um levantamento das necessidades de cada usuário 

que fará utilização do Sistema de Informação Contábil, tal levantamento é de responsabilidade 

do dono da organização e da área de controller que verificará qual a necessidade de cada setor 

para que seja implantado um sistema completo e compatível com a necessidade de toda a 

área. No momento dessa verificação é imprescindível considerar as necessidades dos usuários 

externos. 

Fazendo um levantamento da visão organizacional e das necessidades de cada usuário, 

tal levantamento será para direcionar a determinação das contas contábeis.  Segundo 

Padoveze (2013 p. 50), a estrutura de Conta Contábil tradicional é composta de: “Nome da 

conta; Período; Saldos em valor monetário. Movimento de período, sendo o movimento 

mensal o mais comum.”. 

Padoveze (2013, p.50) também diz que,  

“A estrutura da conta contábil tradicional é insuficiente para absorver todas as 

necessidades informacionais que fatalmente aparecerão na conclusão das etapas de 

analise de negócio e da organização. Dessa maneira, torna-se necessário um conceito 

de estrutura de conta mais abrangente e de maior escopo que denomina de conta 

gerencial.”  

Sendo assim, um Sistema Gerencial mais abrangente será montado, visando que as 

informações contábeis cheguem até os usuários, proporcionando acesso aos registros através 

do sistema. Há uma significativa evolução nos softwares de contabilidade, possibilitados o 

armazenamento de dados contábeis tanto com a finalidade de atender a partes legais, quanto à 

parte de controles financeiros das empresas. 

A estrutura das contas contábeis é formada por diversos seguimentos, onde cada um 

realiza uma função. 

Feita a estrutura da conta contábil, é preciso parametrizar as informações que serão 

fornecidas para o sistema, a fim de adequá-las ao modo que o processo de extração e 

transferência de dados de cada seguimento em seus módulos, onde a contabilidade deverá 

orientar essa parametrização. 



21 

 

A implantação do plano de contas é de extrema importância para o sucesso do sistema, 

pois através dele que serão gerados os relatórios necessários para o Controller, e legalização 

da empresa, que será feita após da parametrização do sistema. Para finalizar, a montagem do 

sistema, as saídas das informações devem estar de acordo com as necessidades da empresa. 

Com a evolução da ciência contábil, a Contabilidade subdividiu-se em diversas áreas, 

logo, para que o Sistema de Informação consiga atender essas áreas é feito uma segmentação 

do sistema, que seriam os subsistemas, para atender de forma adequada cada departamento da 

contabilidade. 

A contabilidade de uma empresa é dividida em áreas que são importantes: Societária, 

Fiscal e Legal, que é chamada de Escrituração e tem o planejamento gerencial. Essas áreas da 

contabilidade devem estar integradas no Sistema de Informação, pois na parte legal temos o 

gerenciamento da empresa. 

Temos como exemplo de subsistema: 

 Contabilidade Geral, que abrange as áreas fiscais, legais e societárias, a área gerencial 

tem como finalidade atender informações sobre custos, formação de preços, vendas, 

rentabilidade. Para que se tenha um subsistema de sucesso é necessário focar a atenção 

nos lançamentos das informações contábeis, os lançamentos têm que respeitar os fatos 

ocorridos, deve conter todas as informações necessárias e ajudar na tomada de 

decisão. 

 Contabilidade societária, tal subsistema recebe das informações contábeis, que a área 

de contabilidade faz diretamente no sistema, este interliga outros subsistemas de 

controladoria. 

 Valorização de inventário, que atende o controle de estoque, os produtos em processo, 

que recebe essas informações do subsistema de controle de estoque. 

O uso do Sistema de Informação Contábil é de grande valia para um bom 

desenvolvimento dos negócios, pois abrange um controle de toda empresa, desde a parte 

operacional até a execução final do empreendimento. 

3.2.4 Sistema de Informação Contábil  

Padoveze (2009, p.123) define: 

 “O Sistema de Informação Contábil ou Sistema de Informação de Controladoria são 

os meios que o contador geral, gerencial ou controller utilizarão para efetivar a 

contabilidade e a informação contábil dentro da organização, para que a 

contabilidade seja utilizada em toda sua plenitude.”  
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O Sistema de Informação como conjunto de informações, seja ela humana ou de 

capital, dentro de uma empresa tem a função de gerar informações financeiras. É um 

subsistema mais abrangente e maior de todos. Tem um papel fundamenta no auxílio na da 

tomada de decisão gerencial da organização, o Sistema de informação irá gerar informações 

que estimularão os gestores à decisão, ou dará uma base de escolha entre várias alternativas. 

Dentro do Sistema de Informação Contábil podemos encontrar diversos pontos que 

podem geram informações importantes para o gestor de uma organização, podemos citar: 

 Fornecedores; 

 Clientes; 

 Sistema bancário;  

 Empregados. 

O Sistema de Informação Contábil (SIC) importa dados, o qual é transformado em 

informação contábil, que são úteis para toda a empresa, para que seja possível essa 

transformação faz-se necessário: 

 Um contador ou um profissional que tenha o conhecimento da ciência contábil, com 

uma visão da contabilidade geral e gerencial completa, de modo que consiga atender 

as necessidades informais à organização; 

 E um software de contabilidade que possibilite ao contador, potencializar todas 

informações de modo que gere informações contábeis necessárias. 

As informações liberadas pelo sistema podem ser feitas através de relatórios, 

informações eletrônicas para usuários dentro ou fora da empresa, sob forma de consultoria, 

entre outras. 

Padoveze (2006, p. 130), afirma que: “o contador que gera a informação contábil não 

deve se posicionar a respeito das mesmas, apenas deve fornecer a informação do jeito que 

pedem dentro das diretrizes da empresa.”. 

3.2.5 Sistemas de Informação Contábil nas Micro e Pequenas Empresas 

O Sistema de Informação é de suma importância para que um empreendedor consiga 

controlar seu negócio e tomar decisões sobre a direção que a empresa deve seguir. Ele é 

utilizado com uma ferramenta crucial para o gerenciamento das grandes empresas, algo que 

não ocorre nos pequenos empreendimentos, muitas vezes, devido às restrições de recursos, 

custos elevados de implementação, que impossibilitam o processo ocorre de forma eficaz. 
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As Micro e Pequenas Empresas, em sua grande maioria, tem sua contabilidade 

terceirizada, sendo que as informações necessárias para sua gestão são fornecidas pelo 

Sistema de Informação utilizada pela contabilidade, apesar de muitas microempresas 

utilizarem essas informações de forma precária ou nem mesmo utilizaram. 

A informação gerada pelo SIC pode trazer benefícios para as Micro e Pequenas 

Empresas, como: 

 Estoque: Apoio nas decisões de comprar ou produzir mercadoria;  

 Fluxo de Caixa: Esse controle auxilia a empresa, por exemplo, não criar uma dívida 

com empréstimo de carga de juros elevada, entrar no cheque especial; Obter 

informações de recebimento e pagamento de duplicata, assim como é possível ter a 

situação de valores disponíveis da empresa, de pagamentos e entrada de dinheiro em 

caixa; 

 Demonstrações Financeiras: É possível gerar um relatório sobre o lucro líquido, 

faturamento, despesas entre outros; Levantamento de custo e despesa, pois através 

desse será possível obter um preço correto dos produtos ou/e serviços; 

 Capital de Giro: Onde se consegue evitar gastos onerosos, caso ocorra um aumento 

nas vendas ou serviços prestados, faz-se necessário um capital de giro para apoio. 

O grande desafio das MPE’s é o controle financeiro, ou seja, controlar seu estoque, 

folha de pagamento, custos entre outros. Sendo assim, o Sistema de Informação Contábil, 

juntamente com sua estrutura de informação de fluxo financeiro, gera informações que tem as 

seguintes características: tempestividade, integridade, confiabilidade, comparabilidade e 

compressibilidade. 

Através do Sistema de Informação, o gestor de uma empresa consegue captar 

conceitos, técnicas, metodologias e ferramentas para uma tomada de decisão eficaz, eficiente 

e em tempo real. Utilizando o Sistema de Informação, as MPE’s conseguem informações 

necessárias para que a entidade consiga montar os indicadores de desempenho financeiro, 

tornando-a mais preparada para tomar suas decisões financeiras, tendo maior controle de seu 

empreendimento. 

Com um bom SIC, a contabilidade consegue fornecer informações precisas e seguras, 

para que o proprietário, gestor ou administrador consiga tomar decisões necessárias para o 

sucesso de seu negócio. 
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3.3 Micros e Pequenos Negócios 

O surgimento das MPE’s deu-se no pós-guerra mundial na Inglaterra, onde foi 

percebido que os pequenos empreendimentos geravam mais empregos que as grandes 

empresas, pois a produção em massa estava em crise. 

Segundo SEBRAE, existe no Brasil 6,3 milhões de empresas, sendo 99%( noventa e 

nove por cento) MPE’s, seja ela informal o formal. Para classificar as Micro e Pequenas 

Empresas, podemos verificar o número de empregados e/ou o faturamento bruto anual da 

empresa. 

Para que seja considerada microempresa, é necessário obter um faturamento anual de 

duzentos e quarenta mil por ano e ter até noventa empregados para o empreendimento, no 

ramo do comércio e serviço, ou dezenove no caso do setor industrial. E para que uma empresa 

seja classificada como pequena empresa, deve ter um faturamento maior que 24 milhões anual 

sem ultrapassar 2,4 milhões e ter de 10 a 49 empregados se for um comércio ou serviço e 20 a 

99 pessoas  

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 nº 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); 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).  

3.3.1 Micros e Pequenas Empresas no Brasil 

As MPE’s são de grande importância para o crescimento econômico do país, pois, 

geram empregos e melhoria na renda populacional. 

Segundo dados do IBGE, as Micro e Pequenas Empresas representam 20% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro, são responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos. 

Com a criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em 2006, proporcionou 

uma mudança de cenário das MPE’s, pois, favorecendo esses pequenos negócios. O 

crescimento de novas empresas vem ocorrendo em todo país, com isso gera-se a necessidade 
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de maior responsabilidade dos órgãos de apoiar esses empreendimentos, e a ajudar a sustenta 

os mesmos ao longo tempo. Para que os novos negócios tenham sobrevivência, o governo dá 

incentivos fiscais, já que essa questão fiscal antes era uma das grandes causas de mortalidade 

dos pequenos negócios, dando a possibilidade do Simples Nacional, um regime de 

arrecadação de imposto simplificado para as Micro e Pequenas Empresas.  

Segundo pesquisas feitas pelo SEBRAE em 2013 a taxa de sobrevivências das Micro e 

Pequenas Empresas que estão em funcionamento no Brasil até 2 anos, está melhorando a cada 

ano. 

 

Figura 1: Taxa de Sobrevivência de Empresas de 2 anos. Evolução no Brasil 

Fonte: Sebrae NA. 

 

O crescimento das Micro e Pequenas Empresas no setor industrial tem sido maior, isso 

se justifica devido as barreiras de novos entrantes no mercado, por ser maior neste setor, 

ocasionando uma proteção natural para as demais empresas, conforme, podemos analisar na 

tabela abaixo. 

 

 

Figura 2: Taxa de Sobrevivência de Empresas de 2 anos, para empresas constituídas em 2007, por regiões 

e setores 

Fonte: Sebrae NA. 
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3.3.2 Micro e Pequenas Empresas no Município de Volta Redonda 

O município de Volta Redondo é composto por uma população de 257.966 habitantes, 

tendo uma faixa etária predominante entre 30 e 49 anos, segundo senso do IBGE, feito de dez 

em dez anos, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), no município é de 0,815, tem um 

alto IDH, que é calculado com base na renda familiar, expectativa de vida e taxa de 

alfabetização dos maiores de 14 anos. 

O PIB (Produto Interno Bruto) de Volta Redonda é o maior do médio Paraíba. Através 

do PIB conseguimos identificar a capacidade do município de gerar 

riquezas.

 

Figura 3: Produto Interno Bruto, em valores correntes - Região do Médio Paraíba – 2008 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

Os gráficos abaixo extraídos de uma pesquisa do SEBRAE nos mostra o cenário 

econômico o município de Volta Redonda. 
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Figura 4: Cenário Econômico do município de Volta Redonda. 

Fonte: SEBRAE. 

 

Conseguimos perceber que as Micro Empresas correspondem a 91%, de todos os 

estabelecimentos da cidade, que a maior concentração se dá no setor de comércio. 

A cidade de Volta Redonda já implantou a Lei Geral (123/06), através do Decreto n° 

11.560/09. 
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4 A FUNCIONALIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS AO PROCESSO DE 

GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Através das pesquisas bibliográficas realizadas, ponderamos alguns pontos 

norteadores a uma gestão eficaz: 

 Relevância das Informações Contábeis para as Organizações; 

 Controle e Planejamento; 

 Controle e Gestão de Custos;  

 Controle de Estoque; 

 Formação de Preço; 

 Análise Financeira Básica. 

4.1 A Relevância das Informações Contábeis para as Organizações 

Conforme Marion (2006, p. 23), 

“A contabilidade é um grande instrumento que auxilia a administração a tomar 

decisões. Na verdade ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os, sumarizando-os, em forma de relatórios ou de 

comunicados, que contribuem sobremaneira para tomada de decisões.”  

A utilização das informações contábeis como uma ferramenta de gestão não deve ser 

apenas uma preocupação das grandes empresas, mas também das Micro e Pequenas 

Empresas, pois, o grande índice de falecimento dessas empresas deve-se a uma gestão 

ineficiente e falta da utilização das informações precisas.  Para que uma organização tenha 

sucesso, é de suma importância que a utilize dos relatórios gerados pela contabilidade para 

tomada de decisão. Para que todas as informações sejam eficientes e eficazes, de uso 

relevante, é preciso um Sistema de Informação. 

As informações que serão geradas pelo Sistema de Informação Contábil devem ser 

processadas de acordo com as necessidades da empresa e o cenário que a mesma está inserida, 

por isso é importante antes de utilizar as informações, verificar a qualidade dessas 

informações, como sua relevância, confiabilidade, comparabilidade etc. 
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Para as Micro e Pequenas Empresas as informações contábeis são cruciais para o 

desenvolvimento, pois levam a empresa ao entendimento do seu ambiente interno, tanto 

quanto externo. 

 

Padoveze (2006, p.145), 

“Conforme Glauier, no últimos 20 anos, mudanças nas atitudes sociais, 

desenvolvimentos na tecnologia da informação, métodos quantitativos e das ciências 

comportamentais combinaram-se para a mudar o foco e atenção da contabilidade da 

teoria do lucro para a teoria da decisão.”  

Sendo assim a contabilidade deixa de ser uma ciência com funcionalidade apenas na 

visão de lucro, passando a ser uma ciência voltada para o auxílio de tomada de decisão, 

gerando informações que possibilitam as entidades a escolher entre as melhores alternativas e 

fazer previsões. 

A utilização da informação contábil não faz parte apenas do cenário das grandes 

empresas, nos dias de hoje, as Micro e Pequenas Empresas tem diversas razões para utilizar 

essa ferramenta, como por exemplo:  no momento da criação de um banco de dados com 

informações sobre o patrimônio, na realização dos fechamentos mensais e outras. 

4.2 Controle e Planejamento  

O planejamento e o controle de uma empresa fazem parte do processo de toma de 

decisão, segundo Horngren, Sundem e Stratton (2004, p.9), 

“A decisão com propósito de selecionar um conjunto de custos alternativos de ações 

projetados para atingir um objetivo – é o núcleo do processo de gestão. As decisões 

variam entre rotineiras (programar a produção diária) e não rotineira (lançar uma 

nova linha de produto)”  

Planejar é o caminho que se deve traçar para que se consiga chegar ao objetivo 

desejado, determinar previamente a ação, e responder as seguintes perguntas: O que eu 

desejo? Como e quando? Logo, podemos entender que planejar é fazer a melhor escolha para 

o futuro da empresa. 

Já controlar, é assegurar que os objetivos da empresa sejam atingidos, tem como 

finalidade avaliar o desempenho e resultado da empresa de modo que seja possível tomar uma 

decisão rápida e precisa, caso seja necessário. 

As funções do controle segundo Welsch (1990, p. 42), 

 Medidas de desempenho em oposição aos objetivos, planos, padrões predeterminados; 
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 Análise das diferenças em relação aos objetivos, planos, políticas e padrões para 

determinar possíveis causas; 

 Considerações de alternativas de ação para corrigir as deficiências observadas; 

 Acompanhamento para avaliar a eficácia da ação corretiva e retroalimentação das 

informações ao processo de planejamento, para melhorar os ciclos de controle; 

As Micro e Pequenas Empresas têm à sua frente diversos desafios a serem enfrentados, 

podemos listar: 

 Os desafios de mercado e comercial, onde a empresa deve identificar a demanda de 

seu produto ou serviço, o ciclo de vida de seus produtos e serviços, formar seu preço 

de acordo com o mercado; 

 A escolha da tecnologia mais adequada, para seu processo de produção, equilibrar sua 

produção com o meio externo, necessidade de manutenção de seus equipamentos; 

 Desafios financeiros, de modo que consiga alinhar seus prazos de pagamento com os 

prazos de recebimento de venda, ter um balanceamento do capital de terceiros com 

capital próprio, administrar o caixa; 

Nesses cenários de grandes desafios é preciso que o administrador ou dono do 

empreendimento, faça algumas escolhas que seja possível manter a sobrevivência da empresa 

e proporcionar seu desenvolvimento. Para que isso aconteça, a organização deve se preocupar 

com formação de preço, com o lucro, planejamento e controle, analisar o mercado e o 

comportado de seu nicho, além disso, precisa garantir sua gestão de tecnologia adequada e 

saber se posicionar frente aos fatores externos, como saber lidar com os concorrentes, poder 

de barganha dos fornecedores dentre desafios. 

É de vital importância que os donos ou administradores das empresas consigam 

reconhecer a necessidade dessa escolha, sendo necessário ter um controle de gestão que visa 

buscar o crescimento da empresa. Para que isso ocorra, é preciso executar aquilo que foi 

planejando e manter o controle sobre o planejamento, podendo assim, garantir que os 

resultados das decisões escolhidas sejam os melhores possíveis e com os recursos adequados. 

É preciso deixar a empresa sempre em equidade entre o meio externo e o meio interno, 

o administrador ou até mesmo o dono de um empreendimento, deve fazer seu planejamento e 

seu controle considerando o tempo a curto e longo prazo, de modo que seja feito por meio de 

um processo de tomada de decisão segura, pois o caminho do sucesso de uma empresa está 

em planejar seu futuro de forma consciente.  
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4.3 Controle e Gestão de Custos 

Inicialmente, a preocupação que se tinha quanto aos custos, dizia respeito à 

mensuração monetária de estoques e do resultado das empresas industriais. Devido ao 

desenvolvimento das organizações, a Contabilidade de Custos passou a ser vista como uma 

eficiente forma de auxílio no desempenho das empresas, alcançando um nível gerencial, e 

além da indústria.  

Conforme Martins (1978, p.21),  

“A Contabilidade de Custos tem duas funções relevantes: o auxílio ao Controle e a 

ajuda à tomadas de decisões. No que diz respeito ao Controle, sua importante missão 

é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de 

previsão e, num estágio imediatamente seguinte, acompanhar o efetivamente 

acontecido para comparação com os valores anteriormente definidos.”  

É primordial o conhecimento dos custos, para saber, por exemplo, se o preço do 

produto é rentável, se é possível reduzir alguns custos, ensejar controles a níveis diversos, 

auxiliar programas de minimização de custos, melhora níveis de produtividade etc. A base de 

apoio para essa gestão e controle dos custos, é um Sistema de Informação que proporcione 

informações que espelhem a realidade da empresa, assim como seus planejamentos e 

previsões.  

O alcance gerencial das informações que se referem aos custos é abrangente, pois há 

inúmeras decisões que dependem dos conhecimentos dos custos da empresa, como: 

 Definição do método a ser adotado para cada apuração de custos; 

 Avaliação do custo do produto vendido (fixo e variável), volume e lucro; 

 Avaliação contínua de estoque; 

 Otimização no uso de recursos, através de orçamentos, planos de venda e de produção; 

 Medição do desempenho; 

  Auxílio na formação de preço de venda; 

Todas as decisões citadas dependem de planejamento e controle dos respectivos 

custos. Há necessidade de monitoramento dos custos, para que se conheçam os detalhes, 

garantindo que todas as ações sejam dentro do previsto. 

Esse gerenciamento efetivo dos custos é mais comum em grandes empresas, já que as 

MPE’s utilizam as informações contábeis, muitas vezes, apenas para fins fiscais.  

A decisão de controlar efetivamente os custos, nas Micro e Pequenas Empresas, 

garantiria que menos negócios se findassem no mercado competitivo. 
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Para os empreendedores, em geral, e em particular as MPE’s, é e discernir o que são 

custos fixos e variáveis e qual o impacto deles no dia-a-dia da empresa. 

O método de custeio de mensuração do custo está fundamentalmente ligado à três 

questões: 

 Quais os custos que devem fazer parte da apuração do custo dos recursos, 

produtos, serviços, atividades ou departamentos e, por consequência;  

 Quais os custos de um recurso, bem, produto ou serviço final, que devem ser 

ativados enquanto esses bens estão em estoque (enquanto  não vendidos); 

 Metodologia de cálculo e apuração do custo unitário dos produtos. 

Quanto ao conhecimento de custos fixos e variáveis, Matos (2008) pondera que os 

custos fixos não variam, são independentes do nível de produção e de venda, sempre existirão 

e sempre serão os mesmos. Porém, os custos variáveis são dependentes da proporção de 

venda ou produção.  

Há necessidade que as MPE’s conheçam seus custos em nível de planejamento e 

controle, para que possam se dedicar à sua atividade econômica.  

Outro aspecto interessante é que o microempreendedor adquira uma consciência de 

estratégia na formação de preços de venda, para que entenda a importância do papel dos 

preços na lucratividade, que registre os fatos capazes de orientar a administração de preços, e 

que execute a estratégia traçada para alcance dos objetivos.  

 4.4 Controle de Estoque 

Outro item de extrema importância para qualquer organização, e em particular para as 

Micro e Pequenas empresas, é a gestão de estoque. 

Na perspectiva de Viana (2000, p. 144), 

“[...] os estoques são produtos ociosos  que possuem valor econômico, os quais 

representam um investimento destinado a incrementar as atividades de produção e 

servir aos clientes.”  

O estoque é uma armazenagem de mercadorias para utilização futura, seu objetivo é 

atender a demanda de forma a assegurar a disponibilidade do produto. 

Segundo Marion (2010, p. 317),  

“O Ciclo Operacional varia de empresa para empresa e conforme a maneira como é 

gerida. Muitas vezes, o maior desafio administrativo é diminuir o ciclo para 

viabilizar o retorno do investimento”.  
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Tendo em vista que o ciclo operacional diz respeito ao período de tempo a contar da 

compra de matéria-prima ou de mercadorias para serem revendidas até o recebimento da 

venda efetuada, percebe-se que quanto menor o ciclo operacional de uma empresa, melhor. 

Pois gera rotatividade nos estoques e entradas dos valores recebidos. 

No propósito de mensurar de forma eficaz seus materiais, as organizações devem fazer 

controles contínuos em seus estoques.  

Segundo Viana (2002, p. 361),  

“Qualquer que seja o método, é fundamental a plena observância das rotinas em 

prática a fim de se evitar problemas de controle, com conseqüências no inventário, 

que redundam em prejuízos para a empresa.”.  

Esses controles tem a finalidade de registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de 

mercadorias. A gestão de controle de estoque deve buscar minimizar o capital total investido 

em estoques, por se tratar de valores altos e que aumenta sucessivamente, uma vez que o 

custo financeiro também se eleva. Vale ressaltar que sem estoques torna-se impossível a 

empresa funcionar, logo, essa a existência de controles contínuos e a gestão dos mesmos 

fazem-se indispensáveis. 

Conforme Ching (2001, p. 36), “Por gestão de estoques entendemos o planejamento 

do estoque, seu controle e sua retroalimentação sobre o planejamento.”. 

Todas as decisões dentro de uma organização são relevantes, devido ao alto risco ou 

ao impacto que podem causar nos negócios, logo, as decisões referentes ao estoque, 

necessitam ser bem trabalhadas, planejadas e avaliadas, para que surtam efeitos positivos e 

tenham o retorno esperado.  

As MPE’s devem considerar, substancialmente, o papel do estoque, pois é a partir dele 

que as compras se baseiam, aumentando cada vez mais o investimento.  

4.5 Formação de Preço 

A economia nos aponta que a formação do preço dos bens e serviços se dá através da 

lei da oferta e da procura, de modo que a oferta tentará vender seu produto ou serviço com o 

maior preço, enquanto a demanda tentará consumir o mesmo produto ou serviço com o menor 

preço, ou seja, a lei da oferta e da procura do mercado. A oferta tem um comportamento 

crescente e tem uma variação diretamente proporcional ao preço, já a demanda respeita uma 

grandeza inversamente proporcional em relação ao preço. Conforme gráfico abaixo, o ponto 

onde a reta de demanda encontra com a reta da oferta é chamado de ponto de equilíbrio, o 
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momento que o preço satisfaz o consumidor e quantidade que o vendedor pretende ofertar no 

mercado, ou seja, é um mercado perfeito, cujo consumidor e o vendedor estão satisfeitos. 

 

Figura 5: Gráfico de oferta e demanda. 

Fonte: DUBOIS, KULPA E SOUSA, 2009. 

 

Porém a formação de preço é um pouco mais complexa do que tentar buscar o 

equilíbrio entre a oferta e a demanda. 

Para que uma empresa consiga formação seu preço da melhor forma possível, os 

gestores precisam entender a distinção entre preço e valor. 

 Valor - O valor de um bem ou serviço é muito relativo, pois ele está ligado ao 

tamanho da necessidade que esse bem ou serviço traz para cada pessoa que pretende 

utilizá-lo, um mesmo produto pode ser extremamente útil para uma pessoa enquanto 

pra outra não ter a mínima utilidade. 

  Preço- Representa a expressão quantitativa do valor, é um recurso contábil que indica 

e ajuda a controlar a eficiência dos bens e serviços. 

Saber calcular o preço do produto, da mercadoria ou do serviço ofertado é 

extremamente importante para que as empresas consigam equilibrar a margem de lucro com o 

mercado, evitando a perda de lucro e que faça uma cobrança acima do valor de seus 

concorrentes. Saber definir o melhor preço é crucial para o desenvolvimento da organização, 

pois, em longo prazo sua sobrevivência depende de uma boa formação de preço. Não há 

facilidade e nem uma fórmula única para calcular o preço ideal de determinado serviço ou 

produto, afinal cada produto tem sua especificação. 

Não só para as grandes empresas, mas também para as MPE’s, é necessário um bom 

planejamento quanto a formação de preço, ainda mais pelo mercado se encontrar cada vez 
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mais competitivo. Dessa forma, a escolha do preço ideal passa a fazer parte da rotina para que 

se tenha sucesso financeiro. Escolher a melhor política de formação de preço está totalmente 

ligado na análise macro e micro do mercado. 

O método mais simples para o cálculo de preço é através dos custos, onde se coloca os 

custos da empresa juntamente com os impostos e escolhe-se o lucro que deseja obter. O preço 

faz parte de uma das estratégias competitivas, ao mesmo tempo em que pode alavancar uma 

empresa, pode também levar a mesma ao declínio. A empresa antes de formar seu preço deve 

primeiramente ter conhecimento de seu custo, demanda, conhecer o mercado em que está 

inserida, e centrar em seus objetivos. 

Conhecer o custo do produto é essencial, mas não é a única coisa que será destacada 

no momento da formação de preço, precisamos conhecer o grau de elasticidade da demanda, 

os preços ofertados pelos concorrentes, analisar os produtos substitutos, a estratégia de 

marketing utilizada entre outras análises. A fixação do preço pode ser feita em através da 

combinação dessas diversas variáveis. 

“Cabe lembrar que os preços de venda dos produtos acabados quase sempre refletem 

a totalidade  dos custos que foram efetuados para a elaboração dos bens fabricados. 

Nesse caso, nota-se a importância da contabilização dos custos de maneira a 

sinalizar todos os insumos que foram utilizados na industrialização.” (DUBOIS, 

KULPA, ERICO, 2009, p. 222) 

Fatores que contribuem na formação do preço final:  

 Impostos – É imprescindível que um empreendedor monte seu preço de vendas de 

bens e serviço, levando em consideração os tributos que o mesmo tem obrigatoriedade 

de arrecadar para o governo. No momento da formação do preço, os empresários 

levam em consideração apenas os impostos indiretos, como IPI e o ICMS e acabam se 

esquecendo de outros tributos que também fazem parte do custeio, como exemplo o 

IPTU. 

 Custo – A partir do momento em que a empresa toma a decisão de vender ou produzir 

mercadoria, a mesma deve levar em consideração os custos que teve para deixar o 

produto pronto para o consumidor, analisando todos os seus custos fixos, variáveis, 

direto e indireto. 

 Despesa – Inserir a despesa na formação do preço de venda é importante, pois, essa 

faz parte dos gastos ocorridos no negócio. E sempre levar em consideração todas as 

despesas ocorridas para deixar o bem ou serviço pronto. 

É extremamente relevante que os gestores tenham o conhecimento de um elemento 

essencial para formação de preço, que é markup. 
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O markup é um método simples para determinar a formação de preço, onde se 

adiciona um percentual de margem lucro de lucro ao produto. 

Veja a fórmula: 

Markup = % desejado x custo unitário 

O percentual de margem de lucro deve proporcionar um preço de venda que a empresa 

consiga suprir todas as suas despesas e consiga obter um resultado positivo, um lucro. 

Assim, para termos uma resposta mais precisa sobre a formação do preço de venda, 

deverá ser atribuído à ela as despesas, os impostos  e também a incluir a margem de lucro 

desejado. 

4.6 Análise Financeira Básica 

Num contexto geral, e sob a ótica contábil, as informações contábeis são de interesse 

para usuários internos e externos à organização, que buscam detalhes e informações 

confiáveis e reais sobre dado negócio.  

Esses detalhes dizem respeito à situação econômica e financeira de uma organização, 

situação presente e previsões futuras de continuidade.  

A verificação dessa situação econômica e financeira da entidade, tanto por usuários 

internos quanto externos, são feitas através de análises das Demonstrações Contábeis. Essas 

Demonstrações, em regra geral, são de elaboração e publicação obrigatória. O conjunto 

completo das Demonstrações Contábeis que está previsto no item 10 da NBC TG 26 

(Resolução 1.185/09): 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado; 

 Demonstração do Resultado Abrangente; 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 Demonstração do Fluxo de Caixa; 

 Demonstração do Valor Adicionado; 

 Notas Explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e 

outras informações explanatórias. 

Para as MPE’s, conforme a ITG 1000, a obrigatoriedade está na elaboração das 

demonstrações: 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado; 
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 Notas Explicativas ao final de cada exercício social. 

“O Comitê de Pronunciamentos Contábeis define o objetivo das demonstrações 

contábeis: O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a 

posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira 

da entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas avaliações e 

tomadas de decisão econômica.” (ESTRUTURA CONCEITUAL CPC 00, 2008, p. 

7). 

MATARAZZO (1995, p.17), por sua vez, afirma: "A Análise de Balanços objetiva 

extrair informações das Demonstrações Financeiras para a tomada de decisões".  

As Demonstrações Financeiras de uma empresa apontam informações que mostram 

suas operações num dado período de tempo, e quando analisadas, proporcionam a detecção de 

aspectos fortes e fracos apresentados em suas atividades operacionais e não operacionais, 

auxiliando as decisões sobre o futuro do negócio.  

Pelo fato, da maioria das MPE’s terceirizarem sua contabilidade, há uma troca de 

informações nesse processo. Cabe à entidade disponibilizar dados confiáveis, oriundos de um 

Sistema de Informação Gerencial, Planejamentos e Controles, para que a contabilidade 

processe esses dados e consiga gerar relatórios coesos e consistentes, que auxiliem 

efetivamente os tomadores de decisão.  

Segundo Marion (1998, p.38) “Os dados coletados pela contabilidade, são 

apresentados periodicamente aos interessados de maneira resumida e ordenada, formando 

assim os relatórios contábeis.” 

De acordo com Schier (2007, p.57),  

“A análise das demonstrações financeiras extrai o máximo possível de informações, 

através da interpretação dos dados disponibilizados pelas demonstrações contábeis e 

financeiras, tratadas em conformidade com as premissas contábeis.”  

No caso das MPE’s, essas informações contidas nas Demonstrações Contábeis, muitas 

vezes são utilizadas como formas de conseguir um empréstimo bancário, por exemplo. 

Conforme Silva (2007, p. 68), “Um dos principais objetivos da análise financeira é o 

fornecimento de subsídio para a tomada racional de decisão de concessão de crédito e de 

investimento, a partir de informações de boa qualidade”. 

Pode-se dizer que a análise das demonstrações contábeis é dividida em duas 

categorias: 

 Análise Financeira: Viabiliza a interpretação da saúde financeira da empresa, seu grau 

de liquidez e capacidade de solvência;  
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 Análise Econômica: Viabiliza a interpretação das variações do patrimônio e da riqueza 

gerada por sua movimentação. 

4.6.1 Análise Através de Índices  

Os índices apontam a relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações 

financeiras, e evidenciam determinado aspecto da situação financeira ou econômica de uma 

empresa. Segundo Matarazzo (2010, p. 81), “um índice é como uma vela acesa num quarto 

escuro.”. 

Por si só, os índices não são a análise da demonstração, essa análise se dará através de 

um conjunto substancial de índices, viabilizando a análise.  

a) Índices de Liquidez: Objetivo de verificar a capacidade da empresa em saldar com suas 

obrigações com terceiros, ou seja, pagar os passivos. Há uma subdivisão: 

 Liquidez Geral – Esse índice identifica qual a saúde financeira, a longo prazo, da 

empresa.  

 Liquidez Corrente – Esse índice correlaciona os valores em reais disponíveis, que 

podem ser, imediatamente, pagar as dívidas à curto prazo.  

 Liquidez Seca – Esse índice pode ser utilizado para avaliar de forma conservadora a 

liquidez da empresa, pois confronta ativo circulante com passivo circulante, porém, no 

ativo circulante são apenas considerados itens monetários de imediato. Logo, exclui-se 

o estoque dessa confrontação.  

b) Índices de Estrutura ou endividamento: Esses índices estabelecem relação entre capital 

próprio e capital de terceiros, indicam a relação de dependência da empresa quanto ao 

capital de terceiros. Avaliam a aplicação e composição dos recursos da entidade:  

 Participação de Capitais de Terceiros – Estabelece uma relação entre o capital 

investido por parte dos sócios com as dívidas da empresa com terceiros.  

 Índice de Composição do Endividamento – Confronta o passivo circulante com o 

capital de terceiros, indicando o percentual de obrigações de curto prazo em relação às 

obrigações totais.  

 Imobilização do Patrimônio Líquido - Indica quanto a empresa investiu em ativo 

permanente em relação aos recursos próprios. Quanto mais a empresa aplicar em ativo 

permanente, os recursos do ativo circulante serão minimizados, podendo aumentar a 

dependência de capital de terceiros.  
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 Imobilização dos Recursos Não Correntes - Indica o percentual de recursos 

não correntes que a empresa aplicou no ativo permanente.  

Segundo Matarazzo (2010, p. 95), 

“Os elementos do ativo permanente tem vida útil que pode ser de 2, 5, 10, ou 50 

anos. Assim, não é necessário financiar todo o imobilizado com recursos próprios. É 

perfeitamente possível utilizar recursos de longo prazo, desde que o prazo seja 

compatível com o de duração do imobilizado ou então que o prazo seja suficiente 

para a empresa gerar recursos capazes de resgatar as dívidas de longo prazo.”. 

c) Índices de Rentabilidade ou Retorno: Esses índices apontam a rentabilidade dos 

capitais investidos, mensurando quanto renderam os investimentos, proporcionando a 

visão do nível de êxito econômico da organização.  

 Giro do Ativo – Indica quanto a empresa vendeu em relação a seu investimento total.  

 Margem Líquida – Indica quanto a empresa atingiu de lucro em relação a quantidade 

vendida. 

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido – Aponta a relação entre lucro obtido e capital 

próprio investido.  

d) Prazos Médios: São índices que apontam o número de vezes de renovação de um item   

em dias. 

 Prazo Médio de Renovação dos Estoques -  Representa o tempo médio de estocagem 

de mercadorias. Representam o que se chama de Ciclo Operacional, ou seja, o 

decorrer de tempo entre a compra e o recebimento da venda de mercadoria.  

 Prazo médio de recebimento de clientes – Representa o período médio de tempo do 

recebimento das duplicatas. 

 Prazo médio de Pagamento a Fornecedores – Representa o período entre a compra e a 

liquidação das duplicatas dos fornecedores. 

Segue abaixo algumas fórmulas de indicadores da situação econômica e financeira da 

empresa:  

 

ÍNDICES 
FÓRMULAS 

Estrutura de Capital  

Participação dos Capitais de Terceiros (PCT) 
Exigível total 

Exigível + Patrimônio Líquido 

Composição do endividamento (CE) 
Passivo circulante 

Exigível total 
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Imobilização do capital próprio (ICP) 
Ativo permanente 

Patrimônio líquido 

Imobilização dos Recursos não correntes 

(IRNC) 

Ativo permanente 

Patrimônio líquido + Exigível a L.P. 

Liquidez  

Liquidez Geral (LG) 
Ativo Circulante + Ativo real. L.P. 

Passivo Circ. + Passivo exig. L.P. 

Liquidez corrente (LC) 
Ativo circulante 

Passivo circulante 

Liquidez seca (LS) 
Ativo circ. – Estoques 

passivo circulante 

Liquidez imediata (LI) 
D i s p o n í v e l 

Passivo Circulante 

Rotação  

  

Giro dos estoques (GE) 
Custo dos produtos vendidos 

Saldo médio dos estoques 

Giro das contas a receber (GCR) 
Receita operacional bruta – Devol./abatimentos 

Saldo médio das contas a receber 

Giro do ativo operacional (GAOP) 
Receita operacional líquida 

Saldo médio do ativo operacional 

Prazo médio  

Prazo médio de estocagem (PME) 
Saldo médio dos estoques 

Custo dos prod. vendidos / 365 dias 

Prazo médio das contas a receber (PMCR) 
Saldo médio das constas a receber 

(Rec. Oper.Bruta – Devol. e abatim.) / 365 dias 

Prazo médio de pagamento a fornecedores 

(PMPF) 

Saldo médio de fornecedores 

Compras brutas / 365 dias 

Rentabilidade  

Margem bruta (MB) 
Lucro bruto 

Receita Oper. Líquida 

Margem líquida (ML) 
Lucro líquido 

Receita Oper. Líquida 

Rentabilidade do capital próprio (RCP) 
Lucro líquido 

Saldo médio do Patr. Líquido 

Figura 6: Fórmulas de indicadores da situação econômica e financeira da empresa. 
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Sobre análises financeiras básicas podemos concluir, conforme Braga (1999, p. 166), 

“O objetivo da análise das demonstrações contábeis como instrumento de gerência 

consiste em proporcionar aos administradores da empresa uma melhor visão das 

tendências dos negócios, com a finalidade de assegurar que os recursos sejam 

obtidos e aplicados, efetiva e eficientemente, na realização das metas da 

organização. A atividade administrativa deve ser desenvolvida em conexão com as 

informações contábeis, com vistas aos aspectos de planejamento, execução, 

apuração e análise do desempenho.”  

É indispensável, também, que o microempreendedor acompanhe e controle seu Fluxo 

de Caixa, não a Demonstração em si, mas a ferramenta que viabiliza a visão de futuro de seu 

empreendimento, prevendo valores a receber, contas a pagar, taxas e impostos, entre outros, 

facilitando identificar as disponibilidades e proporcionando a segurança quanto à previsões 

mais próximas de sua realidade financeira. O fluxo de caixa é uma ótima ferramenta de 

auxílio ao gestor nas tomadas de decisões. É através deste "mapa" que os custos fixos e 

variáveis ficam evidentes, permitindo-se desta forma um controle efetivo sobre determinadas 

questões empresariais. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA 

Através do estudo de caso realizado sobre uma microempresa no setor comercial de 

equipamentos de telefonia e comunicação, verifica-se se em seu planejamento e controle, a 

informação contábil era aplicada efetivamente. Em conversa com um dos gestores, foi 

exposto que a empresa, antes da exigência da nota fiscal eletrônica, não fazia uso de um 

Sistema de Informação Gerencial como ferramenta para controles internos e nem para 

exportar dados para a contabilidade terceirizada. Seus controles eram imprecisos e a 

contabilidade realizada era apenas para atender fins fiscais, o que deixava a organização 

exposta a inúmeros riscos, como, por exemplo: 

 Riscos de perdas e desfalques financeiros: Além dos sócios, há uma gestora 

do negócio, que realizava múltiplas funções, sem ser supervisionada diretamente ou 

constantemente. Os controles podiam ser chamados de irreais ou inexistentes, de baixíssima 

eficácia e sem linha de continuidade, ou seja, dificultando qualquer tipo de análise da situação 

real, atual e futura, econômica e financeira.  

 Risco de erros e desvios de produtos: Como os controles eram inexistentes, 

apenas um sistema básico de estoque era utilizado, que não oferecia confiabilidade, pois 

apresentava falhas constantemente. Através dessas falhas de controle de estoque, qualquer 

produto poderia, facilmente, ser desviado para outro fim, não beneficiando a organização. Foi 

exposto, também, que apesar de terem orientações sobre o acesso ao estoque, no dia-a-dia das 

atividades, qualquer funcionário tinha acesso aos produtos. O estoque da empresa era 

“controlado” gerando saldos irreais, pois não havia informações confiáveis à respeito.  

 Risco de perda de clientes: Devido ao descontrole financeiro e, também de 

estoque, a empresa estava exposta a não atender de prontidão à seus clientes, por não ter 

ciência do que havia de fato em estoque para ser vendido ou até mesmo, ausência de recursos 

financeiros para cumprir com as obrigações com seus fornecedores, e consequentemente 

bloqueando o acesso aos materiais para revenda.  

            Risco de falência ou não continuidade do negócio: Os supostos controles 

existentes na empresa eram muito ineficazes, e podiam ser considerados inexistentes, 

já que não disponibilizavam informações que refletiam a realidade do negócio. Os 

sócios e a gestora não possuíam conhecimentos suficientes sobre gestão, e muito 

menos sobre a influência das informações contábeis na tomada de decisão. Não havia 
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a troca de informações úteis entre organização e contabilidade, ou seja, toda 

informação que a contabilidade recebia sobre o negócio sem controle, gerava 

informações contábeis imprecisas e que de nada serviam como auxílio à gestão. A 

contabilidade realizava apenas o papel de manter a organização em dia com a 

legislação, um fator preocupante em relação a sua continuidade no mercado.  

 Os profissionais responsáveis pela contabilidade dessa microempresa tomaram a 

iniciativa de orientar e conscientizar, quanto à gestão de negócios, todos os seus clientes, além 

de mantê-los atualizados sobre as mudanças e exigências que a contabilidade abrange.  

Foi implantado um Sistema de Informação Gerencial, e atualmente utilizam um SIG chamado 

Claire, uma ferramenta de auxílio aos responsáveis, um sistema de fácil entendimento e que 

proporciona informações reais e úteis. Com a implementação do SIG, a empresa passou a 

registrar todos os atos e fatos no sistema, podendo se planejar e controlar seus recursos, e 

através dos relatórios gerados por seu sistema, enviam para a contabilidade informações 

precisas e verdadeiras.  

             Dessa forma, começaram a utilizar as informações disponibilizadas pela contabilidade 

em seu controle interno, planejamento, gestão de custo e estoque e formação de preços. Essa 

mudança não foi algo imediato, mas sim um processo, que inicialmente trouxe algumas 

dificuldades em sua implementação, porém, ocorreram muitas transformações benéficas ao 

negócio. Abaixo segue algumas alterações que a empresa efetuou para a melhora de seu 

desempenho: 

 

 Implantação de um Sistema de Informação Integrado; 

 Princípios operacionais, como por exemplo, segregação de funções; 

 Planejamento Orçamentário; 

 Interação de informações entre empresa e contabilidade; 

 Utilização das informações contábeis na gestão empresarial; 

 Análise do Cenário ambiental econômico e financeiro; 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das pesquisas bibliográficas e do estudo realizado sobre uma microempresa no 

município de Volta Redonda, observa-se o cenário econômico e financeiro da empresa 

quando não fazia uso das informações contábeis como ferramenta de gestão e a partir do 

momento em que essas informações foram aplicadas em sua administração, com o objetivo de 

verificar e enfatizar a importância das informações geradas pelo SIC e que são 

disponibilizadas pelo escritório de contabilidade, no planejamento e controle das MPE’s. No 

universo da pesquisa bibliográfica, verifica-se que as empresas, seja qual for seu porte ou 

ramo econômico, devem ter um controle sistemático de suas atividades, assim como planeja-

las, de forma que alcancem seus objetivos. E que para tal, proporcionem uma interação dos 

relatórios gerados em seu ambiente interno com a contabilidade, e principalmente, utilize-se 

de todas as informações disponibilizadas por ela, como base de qualquer decisão referente ao 

negócio.  

           Diante da oportunidade de conversar com alguns profissionais de um escritório de 

contabilidade, muito conceituado, no município de Volta Redonda, à respeito da postura de 

responsáveis das MPE’s quanto ao acesso às informações que o escritório oferece a eles, e o 

destino dessas informações no rumo do negócio, houve relato que muitas MPE’s , atendidas 

por esse escritório, não fazem uso em sua gestão, das informações que a contabilidade 

disponibiliza, e que muitas nem se preocupam em solicitar qualquer tipo de relatório que não 

seja para atender fins fiscais, ou para quando  precisam de algum tipo de empréstimo 

bancário, por exemplo. Isso não significa que essas MPE’s sejam descontroladas ou que só 

tenham prejuízos, mas que desprezam ou desconhecem a potencialidade dessas informações 

no alcance de melhores resultados, o que contribui bastante para o índice de mortalidade 

dessas MPE’s, conforme já indicado nesse estudo, em pesquisa realizada pelo SEBRAE.  

É identificado um desafio: uma mudança de postura dos profissionais contábeis que já 

estão no mercado, e também dos responsáveis de Micro e Pequenos Negócios, no que diz 

respeito ao papel de cada um na continuidade da empresa, pois esse não é um papel único e 

exclusivo dos microempreendedores. Cabe ao profissional contábil, também analisar, refletir, 

interpretar as informações e colocar-se em posição de atender as necessidades das empresas, 

contribuindo ativamente em seu processo de gestão.  
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