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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o grau de influência das práticas de controle interno 
na tomada de decisões gerenciais na perspectiva de uma MPE - Micro e Pequena Empresa do 
ramo vidreiro, na cidade Pinheiral, estado do Rio de Janeiro. Para isso, foram levantadas, 
conforme critérios da literatura, algumas práticas de controles internos e desenvolvida uma 
Matriz de Julgamento para identificação da existência ou não de tais procedimentos, bem como 
a apuração do grau de influência destes na tomada de decisões gerenciais. A matriz de 
julgamento foi elaborada através dos recortes teóricos, em que foram identificados 42 
procedimentos de controles internos. Para melhor compreensão, os procedimentos foram 
organizados em grupos. Foram formados 3 grupos: Estratégia e acompanhamento do negócio, 
Programação e Controle e desempenho. Para alcançar o objetivo da pesquisa, a matriz foi 
aplicada ao gestor da referida empresa, o qual emitiu sua opinião com vistas a avaliar a 
influência das práticas de controles internos na tomada de decisões gerenciais na empresa objeto 
de pesquisa. Antes da aplicação definitiva, foram aplicados dois pré-testes em profissionais de 
contabilidade gerencial, para verificar a consistência. Os achados da pesquisa dão conta que a 
empresa em estudo adota uma parcela considerável dos procedimentos elencados na matriz de 
julgamento, com destaque ao grupo de estratégia e acompanhamento do negócio. Entretanto, 
há procedimentos que ainda não são aplicados, que poderiam contribuir para melhor 
aprimoramento e acompanhamento gerencial do negócio da empresa. 

 
Palavras-chave: Avaliação da influência. Controles internos. Tomada de decisão. Micro 
Empresa.  
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The objective of the present work was to evaluate the influence of internal control practices in 
the management decision making from the perspective of an MPE - Micro and Small Company 
of the glass industry, in Pinheiral city, state of Rio de Janeiro. For this purpose, some internal 
control practices were developed, according to literature criteria, and a Judgment Matrix was 
developed to identify the existence or not of such procedures, as well as to determine the degree 
of influence of these in the management decision making. The judgment matrix was elaborated 
through theoretical citations, in which 42 procedures of internal controls were identified. For 
better understanding, the procedures were organized in groups. Three groups were formed: 
Business Strategy and Monitoring, Programming and Control and Performance. In order to 
achieve the objective of the research, the matrix was applied to the manager of said company, 
who gave his opinion with a view to evaluating the influence of internal control practices in the 
management decision making in the company being investigated. Prior to the final application, 
two pre-tests were applied to management accounting professionals to verify consistency. The 
research findings show that the company under study adopts a considerable part of the 
procedures listed in the judgment matrix, with emphasis on the strategy and business 
monitoring group. However, there are procedures that are not yet applied, which could 
contribute to better management improvement and follow-up of the company's business. 
 
Keywords: Influence evaluation. Internal controls. Decision making. Micro enterprise. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a grande competitividade entre as empresas, a garantia de manutenção no cenário 

econômico depende, não somente de padrões históricos, mas também é baseada em reflexões 

compatíveis com ações a serem tomadas no futuro. Por isso torna-se cada vez mais crescente a 

necessidade de coleta de informações precisas para tomada de decisões acertivas, possibilitando 

a organização e a persistente avaliação dos seus processos, no sentido de aprimora-los conforme 

as novas tecnologias disponíveis para tais gerenciamentos. 

Ademais, diante do avanço tecnológico e o aperfeiçoamento dos processos burocráticos 

dos trabalhos e das legislações conforme a Lei Complementar nº. 123/2006, as MPEs sofrem 

de forma semelhante com suas concorrentes, ficando geralmente em destaque no mercado a 

empresa que melhor gerencia seus processos. A busca por melhores práticas de negócio tem 

sido a força motriz de algumas organizações para sua sobrevivência no mercado. Sendo assim, 

a conscientização dos gestores referente a contabilidade gerencial e controle interno é uma das 

melhores formas de sugestão para a melhoria no enquadramento dessas empresas, minimizando 

assim, os seus gastos. 

Para Silva, Godoy, Cunha, & Neto (2002), a partir da avaliação das características de 

cada empresa, os sistemas de Controles Internos são estabelecidos, visando ações e medidas 

que serão cumpridas por todos os colaboradores que fazem parte desse processo e são 

comprometidos para com seu funcionamento. Os controles internos têm a intenção de 

organização dos dados, fornecendo informações necessárias acerca dos atos e fatos que 

acontecem nas empresas, assim como também a realização de uma avaliação para que as 

informações coletadas sejam confiáveis. 

Segundo Crepaldi (2011), um bom sistema de controle interno deve detectar as 

irregularidades e oferecer melhores ferramentas de identificação de fraudes em qualquer setor 

da empresa. Na maioria das vezes isto tem a ver ao fato da ausência de planejamento, onde o 

gestor não conhece seus instrumentos de controle interno e não sabe que direção tomar. Com a 

inconsistência de informações de um sistema que deveria ser integrado, os proprietários ou 

gestores dessas pequenas empresas sentem a necessidade de introduzir melhorias nos seus 

processos gerenciais e controle interno financeiro.  
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A partir da melhoria dos controles internos financeiros, as empresas tendem a ganhar a 

capacidade de competir no mundo dos negócios devido a decisões mais acertadas através das 

informações contábeis gerenciais.  

Para Silva, Godoy, Cunha & Neto (2002, p. 24):  

O empresário necessita de informações para a tomada de decisões. A contabilidade 
oferece dados formais, científicos e universais, que permitem atender a essa 
necessidade. [...] A decisão de investir, de reduzir custos, de modificar uma linha de 
produtos, ou de praticar outros atos gerenciais deve se basear em dados técnicos 
extraídos dos registros contábeis, sob pena de se pôr em risco o patrimônio da 
empresa. 

Nesta perspectiva, a Contabilidade Gerencial é indispensável e suas ferramentas se 

apresentam como instrumentos plausíveis e factíveis promovendo informações apropriadas e 

oportunas, favorecendo o processo de tomada de decisão. Esse será o diferencial estratégico e 

ferramental no processo decisório da administração levando as referidas empresas a ganhos de 

vantagens competitivas que controlarão de perto preços, corte de produtos, planejamento 

estratégico, compra de determinados componentes, aperfeiçoamento de seu capital humano, 

informações sobre credores e legislações vigentes, entre outros.  

Diante do exposto, o presente estudo busca identificar qual o grau de influência das 

práticas de controle interno no âmbito das micro e pequenas empresas para a tomada de decisões 

gerenciais, na perspectiva de uma MPE do ramo vidreiro, cidade Pinheiral, Rio de Janeiro. 

A estrutura do trabalho está dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro referente à 

introdução do tema. No segundo capítulo apresenta-se a revisão de literatura, em que serão 

levantadas as teorias e o referencial teórico utilizado para embasamento do trabalho. O terceiro 

capítulo é referente ao processo metodológico utilizado para construção do estudo. No quarto 

capítulo serão analisados quais foram os resultados alcançados a partir da verificação das 

práticas de controle interno na empresa, objeto de aplicação do estudo. No quinto capítulo são 

apresentadas as considerações finais e, por fim, são listados os materiais de referência utilizados 

para o desenvolvimento do estudo. 
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1.1 Problema de pesquisa 

Qual o grau de influência das práticas de controle interno no âmbito das micro e 

pequenas empresas para a tomada de decisões gerenciais? 

1.2 Objetivos da pesquisa 

      1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar os procedimentos e o grau de influência das práticas de controle interno no 

âmbito das micro e pequenas empresas para a tomada de decisões gerenciais. 

      1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar, conforme a literatura, os principais procedimentos de controle interno e 
gerenciamento nas MPEs; 

 Verificar na prática a adoção dos procedimentos de controle interno levantados e 
compilados na matriz de julgamento; 

 Identificar o grau de influência das práticas levantadas para a tomada de decisões 
gerenciais; 

 Contribuir para o aperfeiçoamento das práticas de controle interno, no âmbito das 
MPEs. 
 

1.3 Justificativa 

Para o Sebrae (2014), tradicionalmente, Micro e Pequenas Empresas (MPEs) 

desempenham um papel substancial para o crescimento da economia brasileira, sendo as 

maiores geradoras de empregos formais no último ano. Tudo isso graças à criação de políticas 

públicas como a simplificação tributária que estimulou o empreendedorismo. 

O estímulo dado aos negócios desse ramo de empresas possibilitou a retomada da 

economia, sendo que hoje elas correspondem a 98% dos empreendimentos privados do país 

(Ministério do Trabalho, 2017). Esta categoria de empresas foi responsável por 78% da geração 

de empregos em 2017 da comparação das médias e grandes e que também contrataram mais e 

demitiram menos, de acordo com estudos desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA).  
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          As MPEs foram divididas entre: Micro Empreendedor Individual (faturamento anual até 

R$ 8 mil), Microempresa (faturamento anual até R$ 360 mil e empresa de Pequeno Porte 

(faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões). De acordo com o Sebrae (2016), de um 

total de 100% empresas constituídas nos anos de 2010 a 2015, 45% delas fecharam as suas 

portas e 3% das grandes. Na maioria das vezes isto deve-se ao fato da ausência de planejamento, 

cuja empresa prospecta seus ganhos após cinco anos levando-a com a chegada de uma crise a 

aumentar essa projeção para dez anos e sem recursos para essa preparação, levando a morte. 

A busca por melhores práticas de negócio tem sido a força motriz de algumas 

organizações para sobreviverem num ambiente econômico e político devastador em que o país 

se encontra. A conscientização dos gestores referente aos controles internos seria uma possível 

forma de um melhor gerenciamento dessas empresas minimizando riscos e contribuindo para a 

eficácia organizacional. Sendo assim, o presente estudo se justifica, considerada a relevância 

destas empresas no cenário econômico brasileiro e, por conseguinte, a importância de 

sobrevivência delas. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Breve histórico da contabilidade 

As atividades relacionadas à contabilidade, controle e gerenciamento foram surgindo ao 

longo da história da humanidade de acordo com a necessidade da população. No passado as 

pedras menores eram utilizadas pelos indivíduos para a contabilização das cabeças de gado nas 

fazendas. Essa foi considerada uma das primeiras maneiras de utilização das ações voltadas 

para a contabilidade, controle e gerenciamento, sendo substituída logo após o advento da 

escrita. Essa nova técnica de contabilização recebeu o nome de inventário (IUDICIBUS, 2007).  

De acordo com Iudicibus (2007, p. 30) “a função da contabilidade já no início da 

civilização era: avaliar a riqueza do homem; avaliar os acréscimos ou decréscimos dessa 

riqueza”. Dessa forma, pode-se entender que, desde as populações primitivas a contabilidade já 

era relacionada à necessidade de controle, à medição e à preservação dos patrimônios.  
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Para Crepaldi (2011, p. 01): 

A contabilidade é uma das ciências mais antigas do mundo. Existem diversos registros 
de que as civilizações antigas já possuíam um esboço de técnicas contábeis”. “A 
contabilidade é considerada uma ciência que informa o quantitativo de registros 
contados com a finalidade de determinação e ordenação, em valor e em quantidade, 
de determinados itens dentro do ambiente organizacional. O autor diz ainda que, os 
primeiros relatos em relação a teoria sobre contabilidade apareceram nos Estados 
Unidos da América (EUA), a partir do ano de 1930, na obra de William Andy Paton, 
considerado um dos maiores precursores da Teoria da Contabilidade. 

 

Segundo Sá (2002, p. 94), 

 A contabilidade, sendo a ciência apta para contribuir, por meio de modelos à 
prosperidade das aziendas, pode ensejar a prosperidade do todo social, ou seja, é a 
ciência competente para construir a prosperidade social a partir da somatória das 
unidades. 

Para Paton (1999), a necessidade do estudo da contabilidade é avaliada de acordo com 

o que o contador pode verificar sobre determinada organização e no que está se baseando e 

apoiando. Agindo assim, poderá evitar erros durante o processo. 

Campliglia (1966, p. 22) diz:  

Contabilidade é corpo de princípios e o mecanismo técnico por meio do qual os 
elementos econômicos de uma determinada organização são classificados, registrados 
e periodicamente apresentados e interpretados com escopo de se prover ao seu efetivo 
controle e à sua eficiente administração. 

Dentre as principais atividades da contabilidade e do controle estão os registros, 

organizações, análises, demonstrativo e acompanhamento das modificações que provém dos 

setores econômicos ou sociais de uma instituição que se importa com as suas informações 

financeiras e com seus patrimônios. De acordo com Franco (1997, p. 21): 

A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das 
entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e 
a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação 
necessárias à tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações 
e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial (FRANCO, 
1997, p. 21). 

Entende-se que a contabilidade, além de ser também uma ciência social, é colaboradora 

primordial em relação às informações utilizadas nos processos de decisões de uma organização. 



 
 

15 
 

Conforme Sant´anna (2012, p. 9): “A Contabilidade é a ciência que, através de seus princípios 

e conceitos, registra as transações financeiras de forma que permite o controle efetivo do 

patrimônio de uma entidade".  

Para Franco (1997, p. 19):  

A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das 
entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e 
a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação – 
necessárias à tomada de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações 
e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

 

Ademais, tem-se que o principal objetivo da contabilidade que é promover a informação 

contábil com qualidade, completa e útil para apoio à tomada de decisão nas organizações. 

2.2 Processo de tomada de decisão nas micro e pequenas empresas (MPEs) 

Albuquerque (2004) discute sobre alguns problemas que ocorrem com bastante 

frequência durante o processo de gestão e tomada de decisão nas MPEs. O autor ressalta que a 

maior parte das decisões são tomadas baseando-se na intuição e experiência do responsável 

pelo gerenciamento da organização, faltando análise detalhada das informações primordiais 

relativas ao mercado financeiro. 

Para Bazzotti & Garcia (2015, p. 15-16): 

As decisões podem ser feitas a partir de várias condições, sendo condições de certeza, 
condições de incerteza e condições de risco. As decisões programadas normalmente 
oferecem um grau de risco menor do que as decisões não-programadas. Na tomada de 
decisão com risco, todas a alternativas têm um resultado específico e são projetadas 
sob probabilidades conhecidas. O tomador de decisão conhece todas as alternativas e 
entende que o risco não pode ser evitado. 

Em se tratando das decisões tomadas sob certeza, o decisor tem conhecimento das 

consequências ou resultados de todas as alternativas, sendo assim, pode escolher a melhor 

dentre as alternativas propostas. Stephen & Coulter (1996, p. 126) enfatizam que “a situação 

ideal para a tomada de decisões é a de certeza, ou seja, o administrador pode tomar decisões 

precisas, pois o resultado de cada alternativa é conhecido”. 
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De acordo com Marion (2009, p. 25):  

Frequentemente decisões são tomadas desde as mais simples até as mais complexas. 
É evidente que as decisões mais importantes requerem maior cuidado e uma análise 
mais profunda sobre os dados disponíveis e critérios utilizados. Dentro das empresas 
ocorre a mesma situação. Os gestores das organizações frequentemente precisam 
tomar decisões, na sua grande maioria, importantes e indispensáveis para a 
continuidade e sucesso de seus empreendimentos. Neste ínterim surge a necessidade 
de dados consistentes, de informações corretas, de subsídios que contribuam para uma 
boa tomada de decisões. 

Marion (2009, p. 25) afirma ainda que: 

A contabilidade é o grande instrumento responsável no auxílio aos gestores neste 
processo de tomada de decisão. Pois ela coleta dados econômicos, mensurando-os 
monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em relatórios que auxiliam no 
processo decisório. Sendo assim, sem contabilidade o processo de tomada de decisão 
pode ficar seriamente comprometido, por falta de informações auxiliares e dados 
consistentes, os quais são indispensáveis. 

Miotto & Lozeckyi (2008) abordam sobre a importância da contabilidade gerencial e do 

controle interno na tomada de decisão dentro das empresas. Uma parcela de responsabilidade 

pelo fechamento dessas MPEs tem relação com o gestor e o tipo de administração empregada, 

necessitando dispor de informações gerenciais que as auxiliem a sobreviver no mercado. 

A informação contábil é importante na tomada de decisão empresarial e ainda assim 

existem muitos gestores que não conseguem compreender as informações veiculadas por meio 

dos demonstrativos contábeis, na maioria das vezes pela falta de conhecimento de termos que 

são utilizados na evidenciação de eventos econômicos e financeiros. Isso contribui para a 

precariedade das interpretações das informações fornecidas nesses nos relatórios financeiros. 

Sendo assim, sem o conhecimento adequado a tomada de decisão gerencial nas MPEs são 

prejudicadas, não sendo possível realizar controle interno eficaz, nem mesmo a análise correta 

do panorama econômico da empresa (DIAS FILHO, 2000). 

Neto; Oliveira; Pedroza & Santos (2018) (apud SHELDON, 1994) discutem em seu 

trabalho: “A falta de habilidade para entender e manusear os artefatos fornecidos pela 

Contabilidade nas MPEs é uma das dificuldades encontradas em muitas pesquisas”. 

Stroeher e Freitas (2006) reforçam que pelo pequeno empresário, na maioria das vezes, 

não ter os conhecimentos contábeis suficientes, não conseguem avaliar a sua importância. 
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Segundo os autores, os empresários estão mais preocupados com as informações de ordem 

tributária fornecidas pela contabilidade, relacionando o contador a questões tributárias, como 

mecanismos para escapar da tributação, deixando de lado o planejamento, a organização, o 

controle interno, e outras atribuições básicas da função administrativa. 

Ainda sobre os benefícios da informação contábil, Krafta & Freitas (2008), ressaltam 

que essa deficiência pode ser melhorada por meio da melhor gestão da informação, com base 

em dados que, muitas vezes, já estão disponíveis na empresa e não são explorados de forma 

adequada.  

Para Miotto & Lozeckyi (2008), a implantação da Contabilidade Gerencial depende, 

sobretudo, do interesse do gestor em passar todas as informações reais de sua empresa ao 

contador responsável, e também da capacitação técnica do profissional contábil em dispor de 

informações, analisá-las e devolvê-las de forma que o gestor possa tomar a melhor decisão. 

Diante do exposto, observa-se que a tomada de decisão nas MPEs está diretamente 

relacionada ao potencial informativo que a empresa dispõe, precisando ser o mais claro e usual 

possível para geração da melhor informação e aplicação do correto gerenciamento a partir dos 

conceitos que envolvem contabilidade e controles internos dentro de micro organizações. 

2.2.1 Principais ferramentas utilizadas pelas MPEs no controle interno e gerenciamento 

Segundo Padoveze (2008), algumas das principais ferramentas contábil-gerenciais que 

são utilizadas pelas empresas no seu gerenciamento são: 

a) Análise das demonstrações contábeis; 

b) Controle de bens do ativo imobilizado; 

c) Controle de contas a pagar; 

d) Controle de contas a receber; 

e) Controle de estoques; 

f) Fluxo de caixa; 

g) Orçamento; 
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2.2.1.1 Análise das demonstrações contábeis 

Para Marion (2003), as principais demonstrações contábeis utilizadas pelas empresas 

são as seguintes: 

a) DFC - Demonstração do Fluxo do Caixa; 

b) DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados; 

c) DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

d) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício; 

e) DVA - Demonstração de Valor Adicionado. 

 

A Demonstração do Fluxo do Caixa relaciona entradas e saídas de dinheiro, em um 

determinado intervalo de tempo, e segundo Marion (2003 p. 426): “Indica a origem de todo 

dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa em 

determinado período, e, ainda, o resultado do fluxo financeiro”. 

A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados indica como a empresa está 

destinando o lucro contábil. Ela é obrigatória para as empresas, como enfatiza MARION (2003 

p. 403): 

DLPA é obrigatória para as empresas; todavia poderá ser substituída pela 

demonstração das mutações ao patrimônio líquido. Lucros acumulados significam 

lucros retidos remanescentes: não distribuídos para os proprietários e sem destino 

certo (em suspenso). Isto é, não canalizados para Reservas, Aumento de Capital, etc. 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido é a demonstração mais completa 

e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante 

o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. De 

acordo com Marion (2003 p.422): “É a demonstração contábil destinada a evidenciar, num 

determinado período, a movimentação das contas que integram o patrimônio da entidade”. 

A Demonstração do Resultado do Exercício diz respeito às receitas menos os custos, 

menos as despesas operacionais e não operacionais, menos os impostos. O resultado desta 

geração será o lucro ou prejuízo. Segundo Marion (2003 p. 405), a: “DRE evidencia o lucro 
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líquido do período, ou seja, o lucro final, após todas as deduções e participações, que sobra para 

os proprietários”. 

A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de identificar o valor da riqueza 

gerada pela entidade, e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que 

contribuíram direta ou indiretamente, para a sua geração.  

O valor adicionado constitui-se da receita de venda deduzida dos custos dos recursos 

adquiridos de terceiros. É, portanto, o quanto a entidade contribui para a formação do PIB do 

país, como relata Marion (2003 p. 487) “Mostra a riqueza criada pela empresa (o PIB da 

empresa) e como essa riqueza é distribuída ou transferida”. 

 

2.2.1.2 Controle de bens do ativo imobilizado 

Miotto e Lozeckyl (2008, p. 6) diz que o controle de bens do ativo imobilizado serve 

para controlar o tempo de vida útil, fazer o cálculo da depreciação e a contabilização dos 

lançamentos, inclusão dos novos bens adquiridos, baixa dos bens vendidos. A melhor maneira 

de efetivá-lo é utilizar uma ficha para cada um. 

2.2.1.3 Controle a pagar de contas 

Miotto e Lozeckyl (2008, p. 6) revela que o controle das contas a pagar possibilita que 

o empresário fique permanentemente informado sobre: 

a) Estabelecer prioridades de pagamentos de títulos ou duplicatas; 

b) O montante de valores a pagar, entre outras questões; 

c) Os vencimentos dos compromissos. 

 

2.2.1.4 Controle de contas a receber 

Para o Sebrae (2017) o controle de contas a receber possibilita, ao empresário, o 

conhecimento dos seguintes pontos:  

a) Clientes que não pagam em dia; 

b) Contas vencidas e a vencer; 
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c) Montante dos valores a receber; 

d) Programação de cobranças, dentre outros. 

2.2.1.5 Fluxo de caixa 

É o expediente mediante o qual se obtêm as entradas e saídas de caixa. Através dele a 

empresa será capaz de verificar a capacidade de pagamentos por determinado período, se há 

possibilidade de investimentos, em qual data será melhor programar determinada compra. 

Enfim, é o orientador da empresa para suas tomadas de decisão. “Denomina-se por fluxo de 

caixa ao conjunto de ingressos e desembolsos de numerários ao longo de um período projetado” 

(ZDANOWICZ, 2004, p. 40). 

2.2.1.6 Orçamento 

É um plano empresarial econômico financeiro, de capital, em que os detalhes de 

elaboração poderão variar de empresa para empresa, conforme a necessidade de cada uma delas, 

porém na sua essência são semelhantes. Zdanowisz (2004, p. 244) salienta: “Orçamento é um 

instrumento que descreve um plano geral de operações e/ou de capital, orientado pelos objetivos 

e pelas metas traçadas pela cúpula diretiva para um dado período de tempo”. 

 

2.2.1.7 Planejamento tributário 

Planejamento tributário é um processo com o objetivo de diminuir o valor dos encargos 

tributários e impostos de forma legal. “É a saúde para o bolso, pois representa maior 

capitalização do negócio, possibilidade de menores preços e ainda facilita a geração de novos 

empregos, pois os recursos economizados poderão possibilitar novos investimentos” 

(ZANLUCA, 2007). 

2.2.1.8 Técnicas de análise de investimentos 

Segundo Marion (2003) de forma bem resumida, podem-se citar algumas das técnicas 

de análise de investimento mais utilizadas: 
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a) Análise da demonstração de origens e aplicações de recursos; 

b) Análise da taxa de retorno sobre investimentos (margem de lucro x giro do 

ativo); 

c) Análise horizontal e vertical; 

d) Indicadores financeiros e econômicos (índice de liquidez, endividamento e 

rentabilidade). 

 

2.3 A necessidade de informações contábeis/gerenciais nas MPEs 

A contabilidade gerencial é entendida como conceito básico e responsável pela 

formação do método que orientará o conjunto de conhecimentos contábeis organizado para 

observar o objeto da ciência sob o aspecto administrativo, notadamente o de tomada de decisões 

(SÁ, 1971, p. 29). 

Conforme Sá (1971), a contabilidade gerencial, através de um sistema de informações, 

métodos e conhecimento da organização e da utilização do planejamento, fornecerá 

informações para atender a necessidade de seus usuários, com relatórios que demonstram os 

resultados por atividades, comparando-se o planejado com o realizado, para análise da gestão 

organizacional. 

De acordo com a citação de Iudícibus (1998), as organizações atuais agregam seus 

valores com base na Tecnologia da Informação, apresenta-se como instrumento fundamental, 

sendo também ferramenta facilitadora na adaptação às mudanças e de evolução em ritmo 

acelerado, velocidade e capacidade de armazenamento das informações, gerando 

simultaneamente reduções significativas de custo. O sistema de informações é o conjunto de 

recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência 

lógica para o processamento dos dados e sua tradução em informações úteis à administração. 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, através de técnicas e procedimentos 

contábeis conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na 

análise financeira e de balanços, etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de 

detalhe mais analítico, numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a 
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auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório. Em um sentido mais amplo, está 

voltada exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir informações que 

se adaptem de maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador (IUDÍCIBUS, 

1998, p. 21). 

Segundo Oliveira (2009), a geração de informações gerenciais visa, em especial, 

minimizar os riscos e as incertezas, para que a tomada de decisões possa ser a mais precisa 

possível. Uma vez que o processo de gestão compreende as fases de planejamento, execução e 

controle, a controladoria deve prover todas as informações gerenciais para atender a essas fases. 

Em decorrência da evolução trazida pela tecnologia, a informação também foi modificada, 

sendo armazenada e retirada de diferentes fontes e processos, principalmente do ambiente 

digital. A informação é um patrimônio, é algo que possui valor. Quando digital deve ser tratada 

como um conjunto de dados a serem classificados e organizados de forma que a entidade possa 

utilizar a favor de algum objetivo. 

O surgimento dos microcomputadores e as redes locais permitiram às empresas acesso 

a uma Tecnologia da Informação de custo mais acessível, a qual possibilitou a um grande 

número de organizações a substituição dos Centros de Processamento de Dados de forma 

integral ou parcial (OLIVEIRA, 2009, p. 92). 

A contabilidade gerencial envolve informações operacionais ou físicas (não financeira), 

como qualidade e tempos de processo, bem como uma informação mais subjetiva, como 

mensuração da satisfação do cliente, capacidade do funcionário e desempenho de novos 

produtos. 

Para Campliglia (1995), a contabilidade gerencial qualifica-se na adoção de critérios 

técnicos que visam ensejar a possibilidade de melhor avaliação do desempenho de 

administradores em face de suas responsabilidades, assim como ajustar determinados valores à 

realidade de mercado e à certos efeitos gerenciais da própria empresa. 

Verifica-se assim a total importância das informações na contabilidade gerencial na 

gestão de negócios em qualquer área de atuação nas MPEs, pois representa uma fonte 

fundamental de informação em nível econômico e financeiro que auxilia os gestores no 
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processo decisório. É por meio das informações geradas pela contabilidade gerencial que o 

gestor embasa suas decisões quanto à análise de orçamento empresarial, ao fluxo de caixa, à 

análise das demonstrações contábeis, custos fixos e variáveis, à margem de contribuição, entre 

outras ferramentas. 

2.4 Tomada de decisão/necessidade de informações e os controles internos nas MPEs 

O art. 179 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2018) diz:  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão as microempresas 
e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 
diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias e previdenciárias. 

No que diz respeito às micro e pequenas empresas, pode-se afirmar que elas são vitais 

à economia do país, pois são as mais responsáveis pela geração de emprego e renda. No entanto, 

apesar da magnitude desse segmento, 31% desses estabelecimentos fecham as suas portas antes 

de completarem um ano de vida e 60% antes de atingirem cinco anos de existência (SEBRAE, 

2011). Assim, o real potencial sócio-econômico das MPEs é minimizado pela baixa 

longevidade que esses empreendimentos têm no Brasil. 

O Sebrae (2011) destaca que o principal motivo desta mortalidade está ligado às falhas 

gerenciais, destacando-se problemas como falta de planejamento na abertura do negócio, falta 

de capital de giro, problemas financeiros (situação de alto endividamento), ponto comercial 

inadequado e falta de conhecimentos sobre gestão do negócio. O fechamento prematuro de 

empresas no país tem sido uma das maiores preocupações da sociedade e dos seus respectivos 

governos. 

Para o Sebrae (2011), as micro e pequenas empresas evoluem constantemente, 

conquistando seu espaço, demonstrando seu papel no mercado de trabalho. Se tornando peças 

fundamentais com sua participação num cenário cada vez mais competitivo. O avanço destas 

empresas na economia mundial está se intensificando, o que as tornam indispensáveis para o 

desenvolvimento social e econômico dos países. 

Segundo o Sebrae (2011), as micro e pequenas empresas (MPEs) têm sido cada vez mais 

alvo de políticas específicas para facilitar sua sobrevivência, como, por exemplo, a Lei Geral 
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para Micro e Pequenas Empresas que cria facilidades tributárias. Estas políticas vêm de 

encontro à constatação que boa parte das MPEs morre prematuramente. A Lei Geral para MPE 

foi instituída para favorecer a continuidade delas. 

Diante do papel desempenhado pelas MPE para o desenvolvimento dos países, verifica-

se a necessidade da continuidade delas, cuidando das informações e controles internos para que 

seja aplicada uma gestão eficiente. 

Os gestores de micro e pequenas empresas devem coordenar suas atividades com base 

nos controles internos da empresa, informações como análise de relatórios financeiros 

fornecidos pela contabilidade, tais como Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de 

Exercício, Balancetes e Livros Caixas. Fundamentando-se nas informações contidas nestes 

relatórios, devem analisar a capacidade de produção, tomar decisões para direcionar a empresa 

rumo ao lucro e buscar insistentemente alavancar suas operações. 

Os gestores são responsáveis pela tomada de decisões dentro da empresa, devendo se 

basear em fatos concretos e analisar profissionalmente o momento em que a empresa precisa 

aplicar recursos, quando a empresa está obtendo lucros e consequentemente há dinheiro 

disponível para aplicação, além de captar recursos junto a terceiros para financiar as atividades 

e operações da empresa quando há falta de caixa. Por esta razão a contabilidade gerencial e as 

ferramentas de controles internos são indispensáveis para o levantamento de informações que 

direcionarão toda MPE que deseja crescer e sobreviver hoje na situação competitiva em que se 

encontra o mercado financeiro. 

A contabilidade gerencial tem várias funções, mas uma das mais importantes é o 

fornecimento de informação para apoiar o processo de tomada de decisões. Segundo Athison 

(2009, p. 45): “A informação gerencial contábil participa de várias funções organizacionais 

diferentes – controle operacional, custeio do produto e do cliente, controle administrativo e 

controle estratégico”. 

Dependendo do nível organizacional, a demanda pela informação gerencial contábil é 

diferente. Ao nível de um operador, a informação necessária é para controlar e melhorar as 

operações. À medida que aumenta a hierarquia na empresa, os gerentes intermediários 
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supervisionam o trabalho e tomam decisões sobre recursos físicos e financeiros, produtos, 

serviços e clientes, esses gerentes podem receber informações gerencial contábeis com menor 

frequência e maior grau de agregação. Os gerentes intermediários, também, usam a informação 

gerencial contábil para ajudá-los na elaboração de melhores planos e nas decisões 

(ATKINSON, 2009). 

Atkinson (2009) diz que os executivos precisam ter acesso às informações que os 

auxiliem na administração de suas empresas. Para isso, eles devem sempre ter em mãos os 

relatórios atualizados com o maior número possível de dados que servem para auxiliá-los. 

Os executivos dos mais altos níveis da empresa recebem informação gerencial contábil 

que resume as transações e eventos que ocorrem com cada operador, cliente e níveis 

departamentais, eles usam essas informações para apoiar decisões que tem consequências em 

longo prazo para a empresa. 

Normalmente os executivos recebem a informação gerencial contábil com menor 

frequência, já que utilizam para decisões estratégicas, em vez de usarem para decisões 

operacionais. Historicamente, os executivos de nível sênior têm usado a informação financeira, 

quase que exclusivamente, para avaliar os efeitos de eventos econômicos globais sobre toda a 

empresa (ATKINSON, 2008). 

Os executivos seniores monitoram um conjunto maior de indicadores balanceados que 

inclui muito mais informações não financeiras, particularmente sobre os seguintes fatores 

(ATKINSON, 2008): 

a) Capacidade dos funcionários e dos sistemas da empresa; 

b) Clientes e mercados; 

c) Inovações em produtos e serviços; 

d) Qualidade total, tempo de processamento, e custo dos processos internos 

críticos. 

Os relatórios da Contabilidade Gerencial devem atender primeiramente às necessidades, 

tais como informação, planejamento e controle, para que o contador gerencial determine em 
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que setor cada dado será utilizado e qual a melhor maneira de ser colocado em prática para cada 

tipo de usuário. Como se pode verificar a citação de Atkinson (2000, p. 45): 

O SCORECARD, cartão de desempenho do negócio, capacita os executivos seniores 
a não só monitorar o desempenho passado, como também a entender os direcionadores 
do desempenho futuro. Os contadores gerenciais devem adequar o conteúdo e a 
frequência da informação gerencial contábil para as diferentes tarefas executadas 
pelos funcionários, gerentes e executivos, em cada nível da empresa. 

 

Os contadores gerenciais não podem esperar que um único conjunto padronizado de 

relatórios vá atender a todas as necessidades dos funcionários e dos gerentes. 

Essa necessidade de adequar a informação gerencial contábil para cada tipo de cliente, 

funcionários e gerentes, em termos de decisão, aprendizagem e controle. 

 

2.4.1 Informação da contabilidade financeira 

Para Castro & Santos (2011, p. 10): 

As informações da contabilidade financeira são apresentadas em demonstrativos, para 
setores, pessoas, instituições, acionistas, credores, etc., dependendo da necessidade de 
cada um. No planejamento de operações futuras, a administração frequentemente 
começa por avaliar os resultados já contidos nas demonstrações financeiras, que 
objetivam e periodicamente relatam os resultados das operações e a condição 
financeira da empresa, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.  

 

Atkinson (2009, p. 37) aponta: 

Contabilidade financeira lida com a elaboração e a comunicação de informações 
econômicas de uma empresa dirigidas a uma clientela externa: acionistas, credores 
(bancos, debenturistas e fornecedores), entidades reguladoras e autoridades 
governamentais tributárias. A informação contábil financeira comunica aos agentes 
externos as conseqüências das decisões e das melhorias dos processos executadas por 
administradores e funcionários. O processo contábil financeiro está restrito aos 
requisitos e a elaboração de relatórios por parte das autoridades regulamentadoras 
externas. 

 

2.4.2 Caracterização - Controles Internos 

De acordo com o dicionário Aurélio 3ª ed. (2004, p. 542), controle interno pode ser 

definido como “ato ou poder de controlar, fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, 

órgãos, etc., para que não se desviem de normas preestabelecidas”. A partir disso, entende-se 
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que o fato de exercer controle é proporcionado para seus clientes a ideia de comando com 

objetivo de conservar o patrimônio próprio, dependendo do intuito apontado. Portanto, verifica-

se que o comando é um dos princípios principais do controle interno. 

A palavra controle tem sua origem do idioma francês “controle”. Significa, conforme 

Gomes et al (2000, p. 3), “um conjunto de medidas exercidas sobre determinadas ações e 

processos de um sistema, para que não se desviem das normas pré-estabelecidas”. 

O controle, presente em maior ou menor grau nas empresas, pode ser definido por 

Chiavenato (2003, p. 635), como “a função administrativa que consiste em medir o desempenho 

a fim de assegurar que os objetivos organizacionais e os planos estabelecidos sejam realizados”.  

Segundo Franco & Marra (2001, p. 267), controles internos são:  

(...) todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e 
verificação administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou governar os 
acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzem reflexos em seu 
patrimônio. 

 

Existem variados conceitos acerca do tema controles internos, sendo que a diferença 

entre eles está na maneira como esse controle é utilizado. Sendo visualizado em um sentido 

mais extenso, alguns autores determinam o controle como sendo uma tarefa restrita e coerciva, 

podendo ser empregada juntamente ao objetivo de regulação e administração. 

Segundo Nakagawa (apud CARVALHO, 2010), o principal objetivo do controle interno 

“[...] é a salvaguarda dos interesses da empresa, objetivando proteger o patrimônio contra 

quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades”. 

Oliveira & D’Ávila (2002, p. 84), afirma que o objetivo do controle é:  

Verificar e assegurar os cumprimentos, às políticas e normas da companhia, incluindo 
o código de éticas nas relações comerciais e profissionais; obter informações 
adequadas, confiáveis, de qualidade e em tempo hábil, que sejam realmente úteis para 
as tomadas de decisões; prevenir erros e fraudes. Em caso de ocorrência dos mesmos, 
possibilitar a descoberta o mais rápido possível, determinar sua extensão e atribuições 
de corretas responsabilidades; registrar adequadamente as diversas operações, de 
modo a assegurar a eficiente utilização dos recursos da empresa; assegurar o 
processamento correto das transações da empresa, bem como a efetiva autorização de 
todos os gastos incorridos no período. 
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Os procedimentos de controle interno são primordiais para que exista um gerenciamento 

adequado, podendo ser implementado em vários setores da instituição para realização de 

melhorias no controle do seu negócio. A partir disso, Crepaldi (2004, pg. 79), salienta “É de 

fundamental importância a utilização de um controle adequado sobre cada sistema operacional, 

pois dessa maneira atingem os resultados mais favoráveis com menos desperdícios”. 

Para Costa (2016, p. 12): 

A função do controle é criar um modelo padrão dentro da empresa, para que as pessoas 
envolvidas com o progresso da organização utilizem-no como exemplo a seguir, assim 
haverá uma avaliação real do desempenho da entidade. Com a atuação antecipada das 
empresas, os erros deixaram de ser uma realidade constante e passaram a ser 
acompanhado pela a gerência que poderá ainda no decorrer do processo do controle 
fazer algumas alterações para que o mesmo seja aperfeiçoado.  

 

As informações de uma empresa são verificadas a partir da percepção de que os 

controles internos podem ter funções, de acordo com Almeida (1996, p. 49): “Preventivos ou 

“a priori”; detectivos ou concomitantes; e, corretivos ou “a posteriori””. 

 

2.4.3 Tipologia – Controles Internos 

A gestão poderá implantar qual tipo de controle for necessário e correto para o tipo de 

serviço da sua empresa, mas os sistemas de controle interno precisam estar interligados aos 

outros departamentos, para que todas as informações estejam interligadas. Dessa maneira, a 

gestão, por meio de verificação dos seus relatórios gerenciais estará apta a detectar e 

diagnosticar os problemas existentes. 

De acordo com Floriano (apud SANTOS E TRINDADE 2010), o sistema de controle 

interno é dividido em:  

a) Preventivo: atua como uma forma de prevenir a ocorrência dos problemas, 
exercendo o papel de uma espécie de guia para a execução dos processos;  
b) Defectiva: detecta algum problema no processo, permitindo medidas 
tempestivas de correção;  
c) Corretiva: serve de base para detectar erros, desperdícios ou irregularidades, 
depois que as mesmas já ocorreram, permitindo ações posteriores corretivas. Logo, a 
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utilidade do controle interno, torna-se evidente quando assegura a salvaguarda dos 
ativos da empresa e promove o bom desenvolvimento dos negócios. 

 

Chiavenato (2003, p. 654), define os tipos de controles em três:  

Os estratégicos, táticos e operacionais. Sendo o controle uma das formas de medir e 
corrigir o desempenho, assegurando que os objetivos e os planos que foram 
estabelecidos serão alcançados e que os controles táticos, estratégicos e operacionais 
servirão para oferecer segurança ao sistema que foi implantado, a organização 
também deve se preocupar com o ambiente no qual o controle vai ser inserido. Numa 
organização, os componentes que fazem parte do controle interno servem de modelo 
gerencial criado pela mesma, constituindo-se em elementos importantes de todo o 
processo administrativo. 

 

A empresa precisa ter muita prudência no momento em que for necessária a inserção de 

um sistema de controle interno, verificando todas os seus papeis no mercado, entendendo se irá 

atender as demandas da organização e também saber se essa implantação é a opção mais 

apropriada para suas atividades. De acordo com Chiavenato (2003, p. 654): 

Cada organização requer um sistema básico de controles para aplicar seus recursos 
financeiros, desenvolver pessoas, analisar o desempenho financeiro e avaliar a 
produtividade operacional. Talvez o maior desafio seja saber utilizar tais controles, 
aprimorando para haver de forma gradativa o desempenho da organização como um 
todo.  

 

De algum modo, as condutas corretivas da organização precisam ter metas eficazes para 

eliminar os problemas, pois esses problemas são empecilhos para alcançar os propósitos da 

empresa. Quando esses problemas estão acontecendo, pode-se perceber por meio de alguns 

sinais que configuram grande evidência para identificação de sua existência.  

Para Jund (2002, p. 237): “O processo de avaliação do controle interno consta de três 

etapas, a saber: Levantamento geral do sistema; Avaliação propriamente dita do sistema e 

Realização dos testes de observação”. 

Para Jund (2002), a implantação de um sistema de controle interno em uma empresa 

pode não surtir os mesmos efeitos de quando foi implantado no futuro. Isso acontece porque 

com o passar do tempo muitas coisas podem mudar e essas mudanças acontecem por diversos 

motivos, podendo citar de exemplo: admissão de funcionários e falta de insumos, precisou 

haver alterações de acordo com as novas necessidades do processo. 
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2.4.4 Importância – controles internos 

O controle interno agrega valores aos vários setores dentro das empresas. Valores esses 

definidos como: rapidez, eficiência e autenticidade para validação dos dados contábeis e 

administrativos da organização. Segundo Attie (2010, p. 151): 

A importância do controle interno fica patente a partir do momento em que se torna 
impossível conceder uma empresa que não disponha de controles que possam garantir 
a continuidade do fluxo de operações e informações proposto. 

 

Ainda de acordo com Attie (2010), fica claro que os sistemas de controle interno 

possuem grande importância para as organizações, sendo uma maneira de proteção das 

empresas, com intuito de que as medidas adotadas objetivem melhoria dos processos originados 

pela organização, assim como a coibição de fraudes e a garantia da segurança dos dados em 

alto nível de confiança e precisão dos registros da contabilidade. 

Crepaldi (2008, p. 65) defende a relevância do controle interno conforme a seguir: “[...] 

É de fundamental importância a utilização de um controle adequado sobre cada sistema 

operacional, pois dessa maneira atingem-se os resultados mais favoráveis com menores 

desperdícios”. 

A qualidade e o aprimoramento dos controles internos possuem grande relevância e são 

muito viáveis quando existe a necessidade de melhoria dos custos/benefícios da organização. 

A importância dos procedimentos de controles internos é evidente quando o assunto é a 

proteção das informações das empresas.  

 

2.5 Estudos anteriores 

Os estudos realizados dentro de Controles internos e Contabilidade Gerencial são muito 

amplos. Muitas dessas pesquisas são feitas com o intuito de investigação do desenvolvimento 

do conceito acerca da análise entre o estado da arte e a prática quanto à adoção de procedimentos 

de controle interno nas instituições. Analisando a quantidade e variedade das pesquisas é 
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exposto, neste tópico, um estudo científico que contribuiu para a comunidade acadêmica, no 

que tange o assunto abordado. 

Os autores Angotti; Bispo; Colauto; Encarnação e Moreira (2013) desenvolveram uma 

pesquisa acerca do tema intitulada: “A importância da informação contábil no processo de 

tomada de decisão nas micro e pequenas empresas”. A pesquisa de campo foi realizada na 

cidade de Teófilo Otoni/MG nas micro e pequenas empresas relacionadas ao comércio varejista. 

O objetivo e os resultados da pesquisa estão apresentados no Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Síntese da pesquisa: “A importância da informação contábil no processo de 
tomada de decisão nas micro e pequenas empresas” 

Objetivo Avaliar a percepção dos gestores sobre a importância atribuída às informações contábeis e sua 
utilização nos negócios. Para isso fez-se pesquisa de campo na cidade de Teófilo Otoni/MG, tendo 
como amostra as micro e pequenas empresas ligadas ao comércio varejista. 

Resultados  

Este estudo buscou saber qual é a relevância atribuída às informações contábeis no gerenciamento 
dessas empresas e também no suporte à tomada de decisões, verificando qual é a importância 
atribuída ao contador e aos serviços contábeis, e se esses serviços garantem um suporte adequado 
ao processo decisório. 
A princípio, os gestores consideraram as informações contábeis importantes no suporte à tomada 
de decisão, mas, ao se questionar a respeito do recebimento de relatórios por parte da 
Contabilidade, boa parte dos indivíduos afirma não receber nenhum relatório. Essa percepção é 
refletida ao indicarem o administrador como o profissional que contratariam para realizar funções 
de avaliação e controle em suas empresas. 
Assim, parte considerável dos micro e pequenos empresários percebe os contadores apenas como 
profissionais que fornecem serviços direcionados ao recolhimento de impostos e contribuições 
sociais. Para um grupo significativo, o contador não é o profissional qualificado para a elaboração 
de informações sobre controle e avaliação de desempenho. Por fim, alguns empresários atribuem 
valor às informações e aos relatórios contábeis, estando até mesmo dispostos a pagar a mais o 
profissional em troca do recebimento desses relatórios.  
 

Fonte: (ANGOTTI; BISPO; COLAUTO; ENCARNAÇÃO e MOREIRA, 2013). 
 

Com os resultados apresentados, foi considerada na conclusão que é primordial que os 

profissionais de contabilidade dentro das organizações, executem as tarefas não apenas no 

âmbito fiscal e trabalhista, como também as obrigações gerenciais, pois, diante da pesquisa 

realizada na cidade de Teófilo Otoni, abrangendo somente as empresas relacionadas ao 

comércio de varejo, verificou-se que o contador não é visualizado pela sua clientela como uma 

pessoa competente para a realização do controle interno e também análise de performance nas 

instituições, podendo ser trocado por outro profissional que execute essas tarefas. Sendo assim, 

verifica-se que é importante a prestação de completa assessoria, através da elaboração de 

relatórios financeiros para que o gestor consiga realizar tomada de decisões corretas com um 

tempo hábil, considerando ser profissão que possui grande valor para essas instituições. 
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3 METODOLOGIA 

Para atendimento dos objetivos do trabalho, quanto aos procedimentos metodológicos, 

foi utilizada uma pesquisa de natureza aplicada, que segundo Palmer (2004), envolve a 

aplicação prática de estudos acumulados de pesquisas acadêmicas. 

A pesquisa realizada classifica-se como descritiva. As pesquisas descritivas visam 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis (GIL, 2008). Utilizando-se ainda do método de estudo caso, que para 

Yin (2001, p. 32) é “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. 

Foi utilizada uma combinação de abordagens: Quali-quantitativa. Qualitativa no intuito 

de interpretação e demonstração da qualidade das informações de controles internos e 

gerenciais da empresa avaliada e quantitativa pela mensuração do grau de influência das 

práticas de controles internos nas tomadas de decisões da empresa abordada. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, acrescenta-se ainda a utilização da pesquisa 

bibliográfica, com pesquisas em sites, autores renomados e livros acerca do tema.  

Esta pesquisa está centrada em como as informações e procedimentos de controle 

interno auxiliam a gestão das MPEs, quando o assunto permeia a tomada de decisões gerenciais, 

entendendo como essas informações contribuem para a sobrevivência da empresa no mercado 

competidor atual.  

Certamente, controles internos efetivos podem levar a maior longevidade da empresa, 

com isso, garantindo adequada gestão nas MPEs. Os gestores conseguem escolher os 

procedimentos de controles internos que poderão produzir melhor efeito no processo de tomada 

de decisão e, por conseguinte, avançar para a posição no mercado que a empresa planeja. 

No primeiro estágio a pesquisa levantou, à luz da literatura, práticas de controle interno 

e gerenciamento, verificando o impacto dos procedimentos desses controles no desempenho da 

tomada de decisão dentro da perspectiva da manutenção das MPEs no mercado. 
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No segundo estágio foi adaptado um questionário, nos moldes de matriz de julgamento, 

com base no trabalho realizado pelas alunas Isabela Rodrigues Horta Valentim Veiga e Juliana 

Carol Ferreira (UFF, 2017), vide Apêndice A. Este foi o método de coleta dos dados para a 

extração das informações escolhidas, em que a matriz adaptada foi separada em (três) grupos 

diferentes: Grupo 1: Estratégia e acompanhamento do negócio: Que levantou as informações 

referentes as estratégias usadas para o acompanhamento do respectivo negócio. Grupo 2: 

Programação: Que abordou informações referentes à programação da empresa. Grupo 3: 

Controle e desempenho: Que analisou os controle e desempenho da empresa escolhida.  

As perguntas utilizadas na coleta de dados acerca da existência dos procedimentos de 

controle interno foram realizadas levando em conta o grau de influência, sendo respondido SIM 

– para existência do procedimento e NÃO – para inexistência do procedimento. Em caso de 

resposta afirmativa, foi necessário estabelecer qual a sua influência (1 – menor influência e 5 – 

maior influência) para a tomada de decisão dentro do contexto empresarial. Para decidir qual o 

nível de influência, foram usados os seguintes critérios: 1 (um): irrelevante influência; 2 (dois): 

pouca influência; 3 (três): regular influência; 4 (quatro): muita influência; 5 (cinco): extrema 

influência. 

Já no terceiro estágio foi realizada a aplicação da matriz de julgamento em uma empresa 

de pequeno porte, do ramo vidreiro, situada no município de Pinheiral, região Sul Fluminense. 

Foi escolhida esta empresa, devido a facilidade de acesso para disponibilização de informações. 

O questionário foi enviado em anexo, via correio eletrônico, para o seu devido preenchimento 

pela pessoa responsável por essas informações na empresa 

 De posse dos resultados, uma vez a matriz de julgamento respondida pela 

empresa, o próximo passo foi a comparação entre os conceitos levantados acerca dos 

procedimentos de controles internos na etapa de revisão de literatura com os dados extraídos da 

Matriz de Julgamento, respondida pelo gerente de produção da empresa analisada. A análise 

dos dados está contida na próximo tópico - Resultados e Discussões - por meio da compilação 

dos dados em quadros e gráficos.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em atendimento ao objetivo de identificar o grau de influência das práticas de controle 

interno das micro e pequenas empresas para a tomada de decisões gerenciais, foi realizada uma 
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coleta de dados a partir da matriz de julgamento respondida pelo gerente de produção da 

empresa. A análise dos processos de controles internos das empresas a partir da amostra 

extraída do questionário da matriz de julgamento está sendo apresentada no apêndice A do 

trabalho. 

Vale ressaltar que a análise dos procedimentos gerenciais e de controles internos da 

empresa foi dividida em três grupos – sendo GRUPO 1: ESTRATÉGIA E 

ACOMPANHAMENTO DO NEGÓCIO, GRUPO 2: PROGRAMAÇÃO e GRUPO 3: 

CONTROLE E DESEMPENHO – para melhor verificação, exibindo também qual é o seu grau 

de influência quanto a existência dos procedimentos de controle interno listados na matriz.  

(1 – menor influência e 5 – maior influência). Sendo 1 (um): irrelevante influência; 2 (dois): 

pouca influência; 3 (três): regular influência; 4 (quatro): muita influência; 5 (cinco): extrema 

influência, como também consta no apêndice A do trabalho. 

 

4.1 Análise Grupo 1: Estratégia e Acompanhamento do Negócio 

4.1.1 Identificação dos procedimentos realizados 
 

A Figura 1 apresenta os resultados referentes às práticas de controles internos do Grupo 
1: Estratégia e Acompanhamento do Negócio, implementadas nas empresas objeto de pesquisa.  

Figura 1: Nível de adoção das práticas de controles internos da empresa analisada no 
grupo 1 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Ao analisar as informações de controle interno e gerenciamento contábil da empresa 

expostos na matriz de julgamento, verifica-se que em relação ao Grupo 1: ESTRATÉGIA E 

85,7%

14,3%

Procedimentos de Controle Interno - Grupo 1

Sim Não
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ACOMPANHAMENTO DO NEGÓCIO, das 14 (quatorze) perguntas, a empresa não pratica 

apenas 2 (duas) das práticas de controles internos. O que representa aproximadamente 14,28% 

(quatorze vírgula vinte e oito por cento) de não seguimento das práticas. Observa-se que o grupo 

1 possui um nível baixo de não adoção das práticas aplicadas em controle interno. 

Para melhor ilustração dos procedimentos não adotados, o Quadro 2 abaixo exibe o 

grupo 1 do questionário, contendo as práticas de controles internos que a empresa não adota até 

o momento. Posteriormente, na análise de influências dos procedimentos serão elencados os 

procedimentos aplicados. 

Quadro 2: Grupo 1 do questionário, contendo as práticas de controles internos que a 
empresa não adota 
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PRÁTICAS 

GRAU DE INFLUÊNCIA 

S
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1 2 3 4 5 

Procedimentos de controle interno para 

avaliação de performance global da cadeia e 

valorização de inovação. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

apoiar a avaliação do tamanho dos mercados 

que a empresa atua – consumo aparente – na 

tomada de decisão. 

 X      

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Embora o número seja relativamente pequeno em relação a não adoção dos 

procedimentos, vale ressaltar a importância de cada um deles, que em conjunto agrega para o 

fortalecimento de uma empresa mais competitiva frente ao mercado exigente das MPEs. 

4.1.2 Grau de influência dos procedimentos realizados 

Em relação ao grau de influência das práticas de controles internos, o Grupo 1: 

ESTRATÉGIA E ACOMPANHAMENTO DO NEGÓCIO, das 14 (quatorze) perguntas, 

verifica-se que a empresa segue 12 (doze) das práticas de controle interno em suas tomadas de 

decisão. O que representa aproximadamente 85,71% (oitenta e cinco vírgula setenta e um por 

cento) de acertabilidade nos procedimentos de controles internos e gerenciamento contábil. 
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Observa-se que o grupo 1 possui um nível alto de adoção das práticas aplicadas em controle 

interno. O Quadro 3 exibe o grupo 1 do questionário, contendo as práticas de controles internos 

que a empresa adota até o momento, assim como o grau de influência dessas práticas dentro da 

organização. 

Quadro 3: Grupo 1 do questionário, contendo as práticas de controles internos que a 
empresa adota até o momento, assim como o grau de influência dessas práticas dentro 

da organização. 
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PRÁTICAS 

GRAU DE INFLUÊNCIA 
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N
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1 2 3 4 5 

Procedimentos de controle interno para 

avaliação de possíveis cenários Econômicos e 

Financeiros. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para 

elaboração do Relatório Administrativo. 
X    X   

Procedimentos de controle interno para 

identificação, análise e avaliação de riscos 

legais. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para 

identificação, análise e avaliação de riscos 

estratégicos, operacionais, econômicos e 

financeiros. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para 

identificação, análise e avaliação de riscos 

ambientais. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para 

auxiliar os gestores na criação e manutenção 

de vantagem competitiva. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para a 

capacitação de níveis diretivos para enfrentar 

incertezas externas 

X    X   
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Procedimentos de controle interno para 

avaliação de custos dos concorrentes e sua 

influência na tomada de decisão. 

X      X 

Procedimentos de controle interno para 

estrutura de governança corporativa eficiente 

e eficaz dentro dos controles internos. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para 

estratégias de diversificação em tomada de 

decisão. 

X  X     

Procedimentos de controle interno para apoiar 

a avaliação da participação da empresa no 

mercado (Market Share). 

X   X    

Procedimentos de controle interno para 

avaliar o desempenho de outras empresas do 

setor para lidar com o ambiente competitivo. 

X     X  

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Verifica-se que, no grupo 1, o grau de influência dos procedimentos realizados para a 

tomada de decisão é alto. Onde 8 (oito) das 12 (doze) respostas, apresentam grau de influência 

entre 3 e 4, o que representa, respectivamente, regular e muita influência, 1 (uma) resposta 

apresenta grau 5, o que representa extrema influência. Sendo atribuídos para o grau 2 (pouca 

influência) 2 respostas e para o grau 1 (irrelevante influência), apenas 1 (uma) resposta. 

4.2 Análise Grupo 2: Programação 

4.2.1 Identificação dos procedimentos realizados 
 

A Figura 2 apresenta os resultados referentes às práticas de controles internos do Grupo 
2: Programação, implementadas na empresa objeto de pesquisa.  
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Figura 2: Nível de adoção das práticas de controles internos da empresa analisada no 
grupo 2 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

No Grupo 2: PROGRAMAÇÃO, das 7 (sete) perguntas, a empresa não realiza 3 (três) 

das práticas de controles internos propostas. O que representa 42,85% (quarenta e dois vírgula 

oitenta e cinco por cento) de não seguimento das práticas, quase 50% (cinquenta por cento). 

Observa-se que esse número é mediano em relação a adoção dos procedimentos comuns em 

controle interno na empresa.  

Para melhor ilustração dos procedimentos não adotados, o Quadro 4 exibe o grupo 2 do 

questionário, contendo as práticas de controles internos que a empresa não adota até o momento. 

Posteriormente, na análise de influências dos procedimentos serão elencados os procedimentos 

aplicados.  

57,1%

42,9%

Procedimentos de Controle Interno - Grupo 2

Sim Não
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Quadro 4: Grupo 2 do questionário, contendo as práticas de controles internos que a 
empresa não adota 
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1 2 3 4 5 

Procedimentos de controle interno para 

auxiliar os gestores na capacidade de previsão 

de ocorrências futuras com impactos nas 

metas de longo prazo. 

 X      

Procedimentos de controle interno para apoiar 

os gestores no enfrentamento de incertezas 

ambientais internas para a tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

avaliação de investimentos. 
 X      

Fonte: Autoria própria, 2018. 

A partir dos dados extraídos do Quadro 4 sobre a não adoção das práticas de controles 

internos, verifica-se que no grupo 2 o não cumprimento das práticas é mediano. Vale ressaltar 

a importância de cada um dos procedimentos que não são adotados, que juntamente, contribuem 

para o fortalecimento e competição da empresa no mercado competitivo das MPEs. 

4.2.2 Grau de influência dos procedimentos realizados 

Em relação ao grau de influência das práticas de controles internos, o Grupo 2: 

PROGRAMAÇÃO, das 7 (sete) perguntas, verifica-se que a empresa segue 4 (quatro) das 

práticas conceituais de controle interno em suas tomadas de decisão. O que representa 

aproximadamente 57,1% (cinquenta e sete vírgula um por cento) de aceitabilidade nos 

procedimentos de controles internos e gerenciamento contábil. Observa-se que o grupo 2 existe 

um nível um pouco acima da média em relação a adoção das práticas aplicadas nos controles 

internos. O Quadro 5 exibe o grupo 2 do questionário, contendo as práticas de controles internos 

que a empresa adota até o momento, assim como o grau de influência dessas práticas dentro da 

organização. 
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Quadro 5: Grupo 2, contendo as práticas de controles internos que a empresa adota até 
o momento, assim como o grau de influência dessas práticas dentro da organização. 
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1 2 3 4 5 

Procedimentos de controle interno para 

orçamentos e sua influência na tomada de 

decisão.. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para 

projeção do patrimônio da empresa. 
X   X    

Procedimentos de controle interno para 

projeção dos resultados da empresa. 
X     X  

Procedimentos de controle interno para 

projeção das receitas e despesas financeiras 

da empresa. 

X     X  

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Verifica-se que no grupo 2 o grau de influência dos procedimentos realizados está no 

nível mediano. Dos 4 (quatro) procedimentos adotados, 2 (dois) receberam grau de influência 

2, o que representa pouca influência, e 2 (dois), receberam grau 4, o que representa muita 

influência, quando dá relação entre o procedimento e a tomada de decisão.  

Não sendo atribuída nenhuma resposta para os graus de influência irrelevante (grau 1), 

regular influência (grau 3) e extrema influência (grau 5). 

4.3 Análise Grupo 3: Controle e Desempenho 

4.3.1 Identificação dos procedimentos realizados 
 

A Figura 3 apresenta os resultados referentes às práticas de controles internos do Grupo 
3: Controle e Desempenho, implementadas na empresa objeto de pesquisa.  
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Figura 3: Nível de adoção das práticas de controles internos da empresa 
analisada no grupo 3 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Observa-se que no Grupo 3: CONTROLE E DESEMPENHO, das 21 (vinte e uma) 

perguntas, a empresa não adota 7 (sete) das práticas de controles internos levantadas. O que 

representa aproximadamente 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de não 

seguimento das práticas. Observa-se que esse número é mais baixo que no Grupo 2 e mais alto 

que o Grupo 1, estando mediano com relação a eles. Ressalta-se ainda que, a não adoção das 

práticas de controle interno representam cerca de 1/3 (um terço) dos procedimentos propostos 

na matriz de julgamento. 

Para melhor ilustração dos procedimentos não adotados, o Quadro 6 exibe o grupo 3 do 

questionário, contendo as práticas de controles internos que a empresa não adota até o momento. 

Posteriormente, na análise de influências dos procedimentos serão elencados os procedimentos 

aplicados. 

Quadro 6: Grupo 3 do questionário, contendo as práticas de controles internos que a 
empresa não adota. 

  

66,7%

33,3%

Procedimentos de Controle Interno - Grupo 2

Sim Não
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PRÁTICAS 

GRAU DE INFLUÊNCIA 

S
IM

 

N
Ã

O
 

1 2 3 4 5 

Procedimentos de controle interno para apoiar 

no gerenciamento do ciclo de vida e sua 

influência na tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

auxiliar os gestores na análise periódica dos 

indicadores de desempenho da empresa 

e comparabilidade com os concorrentes 

(indicadores chave e Balanced ScoreCard) 

para a tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para bens 

patrimoniais adquiridos e sua influência na 

tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

avaliação periódica de estoques e sua 

influência na tomada de decisão. 

 X      

Relatórios para controle interno, 

acompanhamento de decisões empresariais. 
 X      

Procedimentos de controle interno e 

acompanhamento de custos de produção 

(matéria-prima, MOD, CIF). 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

auxiliar no planejamento de auditoria interna 

e sua influência na tomada de decisão 

empresarial. 

 X      

Fonte: Autoria própria, 2018. 

A partir dos dados extraídos no Quadro 6 sobre a não adoção das práticas de controles 

internos, verifica-se que no grupo 3 o não cumprimento das práticas é abaixo da média, não 
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sendo também extremamente baixo, precisando ser analisado e revistas as práticas de controle 

internos.  

4.3.2 Grau de influência dos procedimentos realizados 

Em relação ao grau de influência das práticas de controles internos, o Grupo 3: 

CONTROLE E DESEMPENHO, das 21 (vinte e um) perguntas, verifica-se que a empresa 

segue 14 (quatorze) das práticas conceituais de controle interno em suas tomadas de decisão. O 

que representa aproximadamente 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento) de 

adoção dos procedimentos, cerca de 2/3 (dois terços) das práticas. 

O Quadro 7, a seguir, exibe o grupo 3 do questionário, contendo as práticas de controles 

internos que a empresa adota até o momento, assim como o grau de influência dessas práticas 

dentro da organização. 

Quadro 7: Grupo 3, contendo as práticas de controles internos que a empresa adota até 
o momento, assim como o grau de influência dessas práticas dentro da organização. 
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PRÁTICAS 

GRAU DE INFLUÊNCIA 

S
IM

 

N
Ã

O
 

1 2 3 4 5 

Procedimentos de controle interno para 

gerenciamento de informações, preços, custos 

e capacidade produtiva dos concorrentes para 

auxiliar na tomada de decisão. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para apoiar 

os gestores na avaliação dos 

Concorrentes. 

X   X    

Procedimentos de controle interno e contábil 

para apoiar os gestores nos relacionamentos 

com fornecedores, clientes e acionistas. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para 

análise econômica e financeira de 

fornecedores e distribuidores para a tomada 

de decisão. 

X    X   
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Procedimentos de controle interno para apoiar 

o gerenciamento de qualidade e seus impactos 

nas decisões empresariais. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para 

política de preços e sua influência na tomada 

de decisões empresariais. 

X      X 

Procedimentos de controle interno para apoiar 

os gestores sobre decisões nos produto e 

produção. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para 

controlar indicadores de desempenho 

econômicos e financeiros como: 

rentabilidade, estrutura e atividade para 

auxiliar na tomada de decisão. 

X   X    

Planejamento tributário em tempo real e sua 

influência na tomada de decisões. 
X    X   

Procedimentos de controle para avaliar a 

capacidade ociosa do sistema de produção. 
X     X  

Procedimentos de controle interno para 

redução de custos adicionais por adquirir de 

terceiros e sua influência na empresa. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para 

acompanhamento dos gastos 

Com o desenvolvimento de projetos, da 

geração até sua entrega para a linha de 

produção. 

X     X  

Indicadores de desempenho (margem de 

contribuição e ponto de equilíbrio) para 

auxiliar em decisões de produto e produção da 

empresa. 

X   X    

Política de redução de custos na tomada de 

decisão. 
X      X 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Observa-se que no grupo 3 os graus de influência atribuídos em relação ao procedimento 

e a tomada de decisão, ficou bem dividido. Das 14 (quatorze) práticas adotadas, obtiveram-se: 

5 (cinco) respostas para o grau 2 – Pouca influência, 4 (quatro) respostas para o grau 3 – Regular 

influência, 3 (três) respostas para o grau 4 – Muita influência e 2 (duas) respostas para o grau 5 

– Extrema influência. Ressalta-se que a maioria das respostas ficaram entre os graus 2 e 3, 

pouca e regular influência, respectivamente. Não havendo nenhuma resposta para o grau 1, 

irrelevante influência. 

 

4.4 Análise das respostas da matriz de julgamento, como um todo. 

A Figura 4 apresenta os resultados referentes às práticas de controles internos da Matriz 
de Julgamento, como um todo, compreendo todos os grupos. 

Figura 4: Práticas de controle interno adotadas e não adotadas até o momento do 
preenchimento do questionário disponível na matriz de julgamento proposta 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Das 42 (quarenta e duas) práticas de controle interno levantadas na matriz de julgamento, 

verifica-se que a empresa adota 30 (trinta). Isso significa que atende a 71,49% (setenta e um 

vírgula quarenta e nove por cento) dos procedimentos de controle interno respondidos no 

questionário. Não aplicando 28,6% (vinte e oito vírgula seis por cento) dos procedimentos de 

controles internos analisados.  

Com a intenção de verificar o grau de influência que as práticas de controle interno têm 

dentro do processo de gestão contábil da empresa, através do preenchimento da Matriz de 

Julgamento – disponível no Apêndice A – pelo gerente de produção, foi possível identificar 

quais os processos que a empresa segue em conformidade com o nível conceitual de controle 

71,4%

28,6%

Procedimentos de Controle Interno - Grupo 2

Sim Não
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interno discursado durante a etapa de revisão de literatura desse trabalho – construindo assim, 

um percentual de procedimentos seguidos e não seguidos por grupos e a análise geral – 

possibilitando a partir disso a empresa traçar um plano de ação de planejamento para que a 

MPE possa aprimorar as performances de seus controles internos frente ao mercado 

competitivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho objetivou análise e identificação do grau de influência das práticas 

de controle interno das micro e pequenas empresas na tomada de decisões gerenciais. Para isso 

foi utilizada uma matriz de julgamento enviada por correio eletrônico à empresa. A partir das 

respostas propostas no questionário sobre as práticas de controle interno e gerenciamento 

contábil, foi possível verificar quais procedimentos a empresa adota ou não, possibilitando a 

mesma traçar planos gerenciais para sanar o problema e evitar sua falência frente ao mercado 

disputado de hoje. 

Sendo assim, o propósito do trabalho foi atingido, já que foi possível identificar através 

da matriz de julgamento preenchida pelo gerente de produção da empresa quais os 

procedimentos e práticas de controle interno e gerenciamento contábil e financeiro são adotados 

no processo da empresa. Das 42 (quarenta e duas) práticas de controle interno, verifica-se que 

a empresa segue 30 (trinta). Isso significa que atende a 71,4% (setenta e um vírgula quatro por 

cento) dos procedimentos de controle interno respondidos no questionário, deixando de seguir 

apenas 28,6% (vinte e oito vírgula seis por cento).  

A partir dos dados extraídos é perceptível que a empresa com um bom nível de 

cumprimento das práticas de controles internos analisadas, porém ainda possui um caminho a 

ser percorrido para melhoria das práticas de controle interno. Com esse levantamento a empresa 

conseguirá traçar planos gerenciais que possibilitem o desenvolvimento de melhores 

procedimentos de controladoria. 

O estudo realizado apresentou limitações quanto ao número de empresas para que se 

tirasse uma amostra, sendo apenas uma respondente, o que não permite estender os resultados 

a população em geral. Nesta investigação não houve a pretensão de implantação de um projeto 
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e sim em contribuir para que novas pesquisas sejam realizadas devido ao grau de importância 

do trabalho. 

Para trabalhos futuros, vários modelos de estudos podem contribuir para a pesquisa, 

como por exemplo, o enfoque em MPEs de uma região ou mesmo de um setor específico. Outra 

perspectiva seria em considerar cada ramo de empresas e suas atribuições exigindo medidas de 

controle interno diferentes, o que mostra ser cada vez mais rica em possibilidades e relevância 

dos estudos. 

A análise prática de identificação do grau de influência dos procedimentos de controle 

interno da empresa permite a criação de uma base de raciocínio que pode ser usada para futuros 

estudos e levantamentos de controle interno e gerenciamento contábil das demais MPEs. 

Entende-se que a parte analítica e prática possui um valor relevante para a pesquisa acadêmica. 

Isso possibilita compreensão dos conteúdos teóricos estudados no ambiente educativo superior, 

auxiliando na formação de profissionais graduados críticos e preparados para o mercado. 
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APÊNDICE A – MATRIZ DE JULGAMENTO 

Matriz de julgamento desenvolvida para verificação dos procedimentos de controles 

internos baseada na matriz de julgamento desenvolvida por ISABELA RODRIGUES HORTA 

VALENTIM VEIGA e JULIANA CAROL FERREIRA (2017): Um estudo de caso realizado 

com a Glass Temper GTSUL In. E Comércio de Vidros Eireli, empresa do ramo vidreiro de 

porte pequeno situada no município de Pinheiral, região Sul Fluminense para verificar a 

existência e o grau de importância referente às estratégias de controle interno nos grupos de 

acompanhamento do negócio, programação, controle e desempenho. 

Dados referentes ao entrevistado: 

1. Endereço de e-mail: 

dp@glasstemper.com.br 

2. Atuação profissional: 

Gestão da produção 

3. Setor em que atua: 

Produção 

4. Instituição (empresa ou órgão) em que trabalha: 

Glass Temper GTSUL Ind. e Com. de Vidros Eireli 

5. Área de atuação: 

Produção 

6. Cargo: 

Gerente de Produção 

 

Responder as questões marcando (X) para Sim ou Não para verificar se existe influência 

dos controles internos na tomada de decisão no ambiente empresarial. Se a resposta for SIM, 

qual o grau de influência (1 = menor influência; 5 = maior influência) para a tomada de decisão 

neste contexto? Exemplo: Adoção de práticas de controle interno para avaliação de possíveis 
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cenários Econômicos e Financeiros? Sim ou Não? Se a resposta for SIM, qual a sua influência 

(1 – menor influência e 5 – maior influência) para a tomada de decisão neste contexto 

empresarial? 

 

1 (Um): Irrelevante influência; 

2 (Dois): Pouca influência; 

3 (Três): Regular influência; 

4 (Quatro): Muita influência; 

5 (Cinco): Extrema influência. 

MATRIZ DE JULGAMENTO 

GRUPO

S 
PRÁTICAS 

GRAU DE INFLUÊNCIA 

S
IM

 

N
Ã

O
 

1 2 3 4 5 

G
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 1: E
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É

G
IA

 E
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A
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M

E
N

T
O

 D
O

 N
E

G
Ó

C
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Procedimentos de controle interno para 

avaliação de possíveis cenários Econômicos e 

Financeiros. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para 

elaboração do Relatório Administrativo. 
X    X   

Procedimentos de controle interno para 

avaliação de performance global da cadeia e 

valorização de inovação. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

identificação, análise e avaliação de riscos 

legais. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para 

identificação, análise e avaliação de riscos 

estratégicos, operacionais, econômicos e 

financeiros. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para 

identificação, análise e avaliação de riscos 

ambientais. 

X   X    
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Procedimentos de controle interno para auxiliar 

os gestores na criação e manutenção de 

vantagem competitiva. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para a 

capacitação de níveis diretivos para enfrentar 

incertezas externas. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para 

avaliação de custos dos concorrentes e sua 

influência na tomada de decisão. 

X      X 

Procedimentos de controle interno para 

estrutura de governança corporativa eficiente e 

eficaz dentro dos controles internos. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para 

estratégias de diversificação em tomada de 

decisão. 

X  X     

Procedimentos de controle interno para apoiar a 

avaliação do tamanho dos mercados que a 

empresa atua – consumo aparente – na tomada 

de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para apoiar a 

avaliação da participação da empresa no 

mercado (Market Share). 

X   X    

Procedimentos de controle interno para avaliar 

o desempenho de outras empresas do setor para 

lidar com o ambiente competitivo. 

X     X  
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R

U
P

O
 2: 

P
R

O
G

R
A

M

A
Ç

Ã
O

 

Procedimentos de controle interno para auxiliar 

os gestores na capacidade de previsão de 

ocorrências futuras com impactos nas metas de 

longo prazo. 

 X      
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Procedimentos de controle interno para apoiar 

os gestores no enfrentamento de incertezas 

ambientais internas para a tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

orçamentos e sua influência na tomada de 

decisão. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para 

avaliação de investimentos. 
 X      

Procedimentos de controle interno para 

projeção do patrimônio da empresa. 
X   X    

Procedimentos de controle interno para 

projeção dos resultados da empresa. 
X     X  

Procedimentos de controle interno para 

projeção das receitas e despesas financeiras da 

empresa. 

X     X  

G
R

U
P

O
 3: C

O
N

T
R

O
L

E
 E

 D
E

S
E

M
P

E
N

H
O

 

Procedimentos de controle interno para 

gerenciamento de informações, preços, custos e 

capacidade produtiva dos concorrentes para 

auxiliar na tomada de decisão. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para apoiar 

os gestores na avaliação dos 

Concorrentes. 

X   X    

Procedimentos de controle interno e contábil 

para apoiar os gestores nos relacionamentos 

com fornecedores, clientes e acionistas. 

X    X   

Procedimentos de controle interno para apoiar 

no gerenciamento do ciclo de vida e sua 

influência na tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para análise 

econômica e financeira de fornecedores e 

distribuidores para a tomada de decisão. 

X    X   
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Procedimentos de controle interno para apoiar 

o gerenciamento de qualidade e seus impactos 

nas decisões empresariais. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para política 

de preços e sua influência na tomada de 

decisões empresariais. 

X      X 

Procedimentos de controle interno para apoiar 

os gestores sobre decisões nos produto e 

produção. 

X     X  

Procedimentos de controle interno para auxiliar 

os gestores na análise periódica dos indicadores 

de desempenho da empresa 

e comparabilidade com os concorrentes 

(indicadores chave e Balanced ScoreCard) para 

a tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

controlar indicadores de desempenho 

econômicos e financeiros como: rentabilidade, 

estrutura e atividade para auxiliar na tomada de 

decisão. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para bens 

patrimoniais adquiridos e sua influência na 

tomada de decisão. 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

avaliação periódica de estoques e sua influência 

na tomada de decisão. 

 X      

Relatórios para controle interno, 

acompanhamento de decisões empresariais. 
 X      

Planejamento tributário em tempo real e sua 

influência na tomada de decisões. 
X    X   

Procedimentos de controle para avaliar a 

capacidade ociosa do sistema de produção. 
X     X  
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Procedimentos de controle interno para redução 

de custos adicionais por adquirir de terceiros e 

sua influência na empresa. 

X   X    

Procedimentos de controle interno e 

acompanhamento de custos de produção 

(matéria-prima, MOD, CIF) 

 X      

Procedimentos de controle interno para 

acompanhamento dos gastos 

Com o desenvolvimento de projetos, da 

geração até sua entrega para a linha de 

produção. 

X     X  

Indicadores de desempenho (margem de 

contribuição e ponto de equilíbrio) para auxiliar 

em decisões de produto e produção da empresa. 

X   X    

Procedimentos de controle interno para auxiliar 

no planejamento de auditoria interna e sua 

influência na tomada de decisão empresarial. 

 X      

Política de redução de custos na tomada de 

decisão. 
X      X 

 

 


