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DIRETRIZES PARA AUTORES 

BASE - REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNISINOS 

  

A revista BASE esta permanentemente aberta à submissões. BASE não cobra taxa de 

editoração (article processing charges - APC) ou taxa de submissão de artigos. 

O número máximo de autores por artigo é quatro. 

Os artigos devem ser originais, inéditos, não devem estar sob consideração para 

publicação em qualquer outra revista e devem ser escritos em Português ou Inglês. 

Os artigos submetidos em Inglês seguirão um processo de fast-track. 

Em um futuro próximo, esta revista aceitará somente artigos em Inglês. 

Todos os artigos são submetidos a uma avaliação prévia dos editores antes de proceder 

a um double blind peer review. Nesta fase, os editores podem decidir por uma Desk Rejection. 

Portanto, é fortemente recomendado que os autores leiam o Foco e Escopo da revista antes da 

submissão. 

 

BASE divulga artigos científicos de qualidade, pertinência e rigor científico nas áreas 

de Administração e Contabilidade, os textos devem abordar assuntos dentro dos seguintes 

temas: 

 Estratégias Organizacionais; 

 Gestão da Competitividade; 

 Teoria da Contabilidade; 

 Finanças Corporativas; 

 Controle de Gestão. 

 

O artigo deve ser enviado eletronicamente, seguindo os passos de um sistema que visa dar 

assistência aos autores e editores em cada fase do processo editorial. 

A publicação dos artigos está sujeita à aprovação prévia da Comissão Editorial da 

revista, após o que serão submetidos à avaliação do tipo peer review feita por, pelo menos, 

dois pareceristas externos. 

 

A aceitação final dos artigos depende dos seguintes critérios: 

 Recomendação dos pareceristas; 

 

 Efetivação dos ajustes necessários pelo(s) autores(es); 

 E aprovação da Comissão Editorial, cuja resolução contemplará seis diferentes 

avaliações: 

1. Aceitar; 

2. Correções obrigatórias; 

3. Submeter novamente para avaliação; 

4. Enviar para outra revista; 

5. Rejeitar 

6. Ver comentários 

 

Importante: 
Os conceitos e opiniões expressas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e não 

refletem necessariamente as opiniões da revista e/ou editores. 

 Recomendamos que os autores aguardem, pelo menos, 180 dias antes de entrar em 

contato com os editores, conforme o processo editorial. Os autores serão contatados 

pelos editores assim que os editores tiverem informações sobre o processo. 
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 A submissão do manuscrito implica que se e quando o artigo for aceito para 

publicação, os autores concordam automaticamente com a cessão de direitos autorais 

para a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 

 Assumimos que todos os autores leram e cumpriram com os deveres de autor na 

Política de Ética desta revista. Nós não aceitamos plágio ou qualquer outro 

comportamento antiético. 

 Toda a comunicação entre editores e autores é feita através do sistema. 

 

Recomendações: 
 Extensão: O texto deverá ter extensão máxima de 30 páginas, com espaçamento de 

1,5, incluídas referências bibliográficas e notas. O título (no idioma original e em 

Inglês) devem conter no máximo 240 caracteres incluindo espaços. 

 

 Imagens: se o artigo contiver imagens fotográficas e/ou desenhos gráficos, esses 

deverão ser encaminhados em formato original (.jpeg, .png, .tiff) e em arquivos 

separados (não inseridos no interior do próprio texto), com resolução mínima de 300 

dpi. No arquivo referente ao texto, deverá ser indicado através da inserção 

das legendas (no idioma do artigo e também em Inglês), o local aproximado onde 

devem ser inseridas as figuras, gráficos, tabelas e/ou quadros. 

 

 Citações: as citações no interior do texto devem obedecer às seguintes normas: 

a. Um autor: (Leipnitz, 1987); 

b. Dois autores: (Turner e Verhoogen, 1960); 

c. Três ou mais autores: (Amaral et al., 1966); 

d. Trabalhos com o(s) mesmo autor(es) e mesma data devem ser 

distinguidos por letras minúsculas logo após a data. Ex: (Amaral, 2008a) (Amaral, 

2008b); 

 

 Apresentação das citações: 
e. Citações com menos de três linhas deverão ser incorporadas ao texto 

entre aspas; 
f. Citações com mais de três linhas deveram ser apresentadas em 

parágrafo isolado, com espaçamento simples entre as linhas, corpo de 11 pt e 

recuo de 4 cm da margem esquerda do texto. 

 

 Notas de rodapé: As notas de rodapé devem ser usadas de forma parcimoniosa. 

Somente são permitidas notas de rodapé explicativas e não são permitidas notas que 

contenham apenas referências. Estas deverão estar listadas, ao final do texto, no 

item 'Referências'. 
 

 Não utilize as expressões op. cit; ibid; ibidem; id; idem 

 Não utilize a expressão apud, dê preferência pelo emprego da expressão in; 

 

A matéria dos originais deverá conter, na seguinte ordem: 

 Título do texto: Título no idioma do artigo e em Inglês. Se o artigo for redigido em 

Inglês deve apresentar também o título em Português. Com no máximo 240 

caracteres com espaço; 
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 Resumos: no idioma do artigo e em inglês, em um único parágrafo, com até 20 linhas, 

acompanhado de três palavras-chave. Nos casos em que o artigo é escrito em inglês, 

solicita-se também a apresentação de resumo e palavras-chave em português. 

 

 Texto completo do artigo: formatado em Times New Roman, 12 pt, espaçamento 

1,5; 

 

 Referências: as referências bibliográficas e de outra natureza devem ser listadas ao 

final do texto, em ordem alfabética, em 12 pt, espaçamento simples, como nos 

modelos abaixo: 

 

Artigos em periódico: 
SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Título do artigo. Título do 

periódico,volume(número/fascículo): pág inicial-pág final.  

 

Ex.: SIMMONDS, K. 1981. Strategic Management Accounting. Management 

Accounting, 59(4):26-29. 

  

Artigos relativos a eventos: 
SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Título do trabalho. In: Nome do 

Congresso (Encontro, Simpósio, etc.), nº, cidade, ano. Anais... Cidade, Sigla. volume:pág 

inicial-pág final.  

 

Ex.: IUDÍCIBUS, S. 1995. Contabilidade Gerencial: novos paradigmas. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS, I, São Leopoldo, 

1994. Anais... São Leopoldo, ABC, p. 140-149. 

 

Artigos em coletânea: 
SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Título do artigo. In: Inicial(is) do 

nome. SOBRENOME (org.), Título da coletânea. Cidade, Editora, p. pág inicial-pág final.  

 

Ex.: GRANDO, A. 2003. Os reality shows. In: V. HOEWELL (org.), Coletânea GT Produção 

de sentido nas mídias.Pernambuco, UNICAD, p. 75-81. 

  

Livros: 
SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Título do livro. ed., Cidade, Editora, 

total de páginas p.  

 

Ex.: SHANK, J.; GOVINDARAJAN, V. 1993. Strategic Cost Management: the new tool for 

competitive advantage.New York, The Free Press, 694 p. 

  

Capítulos de livros: 
SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Título do capítulo. In: Inicial(is) do 

nome. SOBRENOME (ed.), Título do livro. Cidade, Editora, p. pág inicial-pág final.  

 

Ex.: SCHOEREDER, R.G.; LAHR, T.N. 1990. Development of Manufacturing Strategy: A 

Process. In: J.E. ETTLIE; M.C. BURSTEIN; A. FIEGENBAUM (eds.), Manufacturing 

Strategy: The Research Agenda for the Next Decade.Boston, Kluwer Academy Publications, 

p. 3-14. 
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Dissertações e Teses: 
SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Título da tese. Cidade, Sigla do 

Estado. Tipo de tese (mestrado, doutorado). Universidade, número total de páginas p.  

 

Ex.: KRONBAUER, C.A. 2002. A Evidenciação do Uso de Derivativos como Instrumento de 

Redução do Risco de Exposição Cambial: Um Estudo de Caso na Gerdau S.A. São Leopoldo, 

RS. Dissertação de Mestrado. Unisinos, 228 p. 

  

Citações de Sites e textos eletrônicos: 
 Caso seja possível identificar os autores de textos eletrônicos, a referência deve ser 

feita do seguinte modo: 

 

SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Titulo do texto. Disponível em: 

http://. Acesso em: dd/mm/aaaa.  

 

Ex.: LENKER, A.; RHODES, N. 2007. Foreign Language Immersion Programs: Features and 

Trends Over 35 Years. Disponível em: http://www.cal.org/resources/digest/flimmersion.html. 

Acesso em: 28/04/2007.  

 

* Neste caso, no corpo do texto, a referência é identificada por (Lenker e Rhodes, 2007).  

 

 Se não for possível identificar os autores de textos eletrônicos, deve-se fazer a 

referência do seguinte modo: 

 

FONTE/SITE. Ano de publicação. Titulo do texto. Disponível em: http://. Acesso em: 

dd/mm/aaaa.  

 

Ex.: GLOBO ONLINE, O. 2006. Brasil será o país com mais sedes do Instituto Cervantes. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/ cultura/mat/2006/10/25/286393283.asp. Acesso em: 

05/04/2008.  

* No corpo do texto a citação será (O Globo Online, 2006). 

 

Jornais e revistas, órgãos e instituições: 
 Todos os textos de jornais e revistas devem constar nas referências bibliográficas. 

Caso haja autor explícito, a referência é feita pelo seu sobrenome: 

 

SOBRENOME, Inicial(is) do nome. Ano de publicação. Titulo do texto. Fonte (Orgão, 

Instituição, etc.). Sessão (Coluna, etc.). Cidade, dia mês (abreviado).  

 

Ex.: MICELLI, S. 1987. Um intelectual do sentido. Folha de S. Paulo. Caderno Mais! São 

Paulo, 7 fev.  

* No corpo do texto, indica-se (Micelli, 1987).  

 

 Caso não haja um autor e o texto seja de responsabilidade do órgão, faz-se a referência 

assim: 

 

Fonte (Orgão, Instituição, etc.). Ano de publicação. Titulo do texto. Cidade, dia mês 

(abreviado), p. número da página.  
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Ex.: CORREIO DO POVO. 1945. Os métodos objetivos de verificação que 

empregamos no RS. Porto Alegre, 5 out., p. 14.  

* No corpo do texto, indica-se (Correio do Povo, 1945). 
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CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

FINANCEIRA NAS MICROEMPRESAS: Uma Pesquisa com as entidades do 

Município de Volta Redonda-RJ associadas ao METALSUL 

 

MANAGEMENT ACCOUNTING AS A FINANCIAL MANAGEMENT TOOL IN 

MICROENTERPRISES: A Survey covering the companies of the City of Volta 

Redonda-RJ associated with METALSUL  

 

 

RESUMO 

As microempresas representam mais de 95% das organizações do Brasil, porém, segundo o 

SEBRAE (2010), cerca de 58% delas encerram suas atividades antes de completar cinco anos. 

Para enfrentar a competitividade elevada do mercado, as ferramentas de gestão financeira 

tornam-se importantes aliadas dos gestores, tanto no planejamento como na execução das 

atividades da entidade. O objetivo desta pesquisa é investigar se as microempresas do 

município de Volta Redonda-RJ associadas ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletroeletrônico do Médio Paraíba do 

Sul Fluminense – METALSUL – fazem uso dessas ferramentas em sua gestão. Para alcançar 

esse objetivo, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos através de aplicação de 

questionário online e análise dos dados obtidos, nos meses de Junho e Julho de 2016. 

Averiguou-se que a maioria das empresas consultadas afirma conhecer a Contabilidade 

Gerencial, porém apenas 31,6% delas fazem uso de tal ferramenta. E ainda, poucas empresas 

utilizam outras ferramentas como Planejamento Estratégico e Demonstrações Projetadas. 

Diante do exposto, é possível afirmar que as microempresas associadas ao METALSUL não 

desconhecem totalmente a Contabilidade Gerencial, porém a mesma ainda não é utilizada 

como instrumento de apoio a tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Microempresas. Gestão. Contabilidade Gerencial. 

 

 

ABSTRACT 

Microenterprises account for over 95% of organizations in Brazil. However, according to 

SEBRAE (2010), about 58% of them end their activities before completing five years in 

market. In order to face the high market competitiveness, financial management tools come to 

be important allies of managers, both in planning and   execution of the company's activities. 

The purpose of this research is to investigate whether the microenterprises in the city of Volta 

Redonda-RJ associated with the METALSUL (Union of Metallurgical, Mechanical, 

Automotive, Computer and Electrical and Electronic Material from the Middle Paraiba do Sul 

region, south state of Rio de Janeiro) make use of such tools in their management. In order to 

achieve such purpose, quantitative and qualitative methods havebeen used through the 

application of online quizzes and the analysis of data obtained along the months of June and 

July 2016. It has been verified that most of the companies surveyed claim to be aware of the 

Management Accounting, but only 31.6% of them make use of such tool. And yet, few 

companies use other tools such as Strategic Planning and Projected Statements. Given the 

above, it can be said that microenterprises associated with METALSUL are not entirely 

unaware of the Management Accounting, but the latter is still not employed as a tool to 

support decision making. 

 

Keywords: Microenterprises. Management. Management Accounting. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Brasil tem vivenciado um aumento na quantidade de Micro e 

Pequenas Empresas, consolidando sua importância no mercado. Elas funcionam como uma 

alternativa em momentos de crise econômica, abrigando uma mão-de-obra excedente nos 

momentos em que as taxas de desemprego sobem, sendo uma alternativa para determinada 

parcela da população que tem condições de investir em seu próprio negócio, e uma 

oportunidade de emprego para uma outra parcela que muitas vezes não tem qualificação e não 

consegue se enquadrar nas empresas de grande porte (IBGE, 2001). 

Apesar do crescimento do setor e dos incentivos fiscais, segundo o SEBRAE em 2010, 

58% das empresas de pequeno porte fecharam as portas antes de completar cinco anos. A alta 

taxa de mortalidade das Micro e Pequenas Empresas é alvo de diversos estudos e o SEBRAE 

aponta alguns fatores que influenciam essa realidade: falta de planejamento, de técnicas de 

marketing, de avaliação de custos e fluxo de caixa, entre outros. 

Com o aumento da competitividade e dificuldade do mercado, levando em 

consideração que estamos em um período onde a informação e o conhecimento tem se 

destacado, se torna visível a importância da Contabilidade Gerencial, independente do porte 

da empresa. 

Segundo Silva (2012) há uma tendência de que as grandes empresas estejam mais bem 

estruturadas em termos de informações gerenciais comparativamente às pequenas e médias 

empresas. 

A fronteira entre a Contabilidade Societária e a Gerencial é mais facilmente 

perceptível nas empresas de grande porte, por outro lado, nas micro e pequenas empresas 

onde muitas vezes a profissionalização da gestão é elementar, a disponibilidade tecnológica é 

básica e a cultura organizacional é embrionária (Parisi e Megliorini, 2011). O que observa-se 

é uma Contabilidade muito mais voltada ao usuário externo (principalmente o Governo) com 

a preocupação apenas de cumprir obrigações fiscais, ignorando o fato de que a Contabilidade 

gera informações essenciais na tomada de decisão da empresa. 

Com tudo isso, pretende-se responder a questão: As Microempresas do município de 

Volta Redonda associadas ao METALSUL fazem uso das ferramentas de Contabilidade 

Gerencial? 

A pesquisa realizada na cidade de Volta Redonda, localizada no Sul do Estado do Rio 

de Janeiro, no trecho inferior do médio vale do Rio Paraíba do Sul, atualmente com cerca de 
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260.180 (duzentos e sessenta mil, cento e oitenta) habitantes, tem o intuito de responder a 

questão proposta, concluindo se as microempresas em análise estão fazendo uso das 

ferramentas de Contabilidade Gerencial, como também verificar sua importância e 

ferramentas, auxiliando o gestor das microempresas em suas decisões empresariais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. MICROEMPRESA 

 

As microempresas vêm aumentando de forma significativa sua importância na 

economia brasileira. De acordo com o SEBRAE, em 2014, elas foram responsáveis por mais 

de um quarto do Produto Interno Bruto do Brasil, gerando 52% dos empregos com carteira 

assinada, assinalando maior participação no comércio e serviços, sendo que na atividade 

industrial ainda predominam as médias e grandes empresas. 

Ainda que os números demonstrem a importância desse seguimento na economia do 

país, existem poucos estudos sobre o assunto (Marcondes et al., 2012). 

Uma das dificuldades é a definição no enquadramento da microempresa. De acordo 

com a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituída em 2006, o 

critério usado deve ser o da Receita Bruta. Sendo assim a Microempresa é “a sociedade 

empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 

empresário, devidamente registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano 

calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00” (LC nº 123, 2006). 

No entanto, alguns órgãos, como o SEBRAE, utilizam o critério por número de 

empregados evidenciados pelo IBGE. Para indústria é microempresa se tiver até 19 

empregados e no comércio e serviços até 9 empregados. No entanto, esse critério não possui 

fundamentação legal, valendo o que está previsto na Lei Complementar nº 123 de 15 de 

dezembro de 2006, já citada anteriormente. 

Essa mesma lei foi responsável pela criação do Supersimples, reduzindo os impostos e 

unificando oito tributos em um único boleto, no intuito de contribuir para o desenvolvimento 

e competitividade das microempresas, além de incentivar a formalização. 

Ainda segundo o SEBRAE, esses incentivos do governo, aliados ao aumento da 

escolaridade da população e a ampliação do mercado consumidor, tem levado o brasileiro a 

empreender por oportunidade e não apenas por necessidade. 

Essas organizações representam a maioria das empresas de nosso país, sendo mais de 

95% em 2015 de acordo com Organização Internacional do Trabalho, que acredita que esses 

empreendimentos são a chave para melhorar o emprego e a produtividade não só do Brasil, 

mas de toda América Latina. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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2.1.1. A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA AS 

MICROEMPRESAS 

 

Quando se trata de microempresas, o que se observa é que são administradas na 

grande maioria pelos próprios donos, que geralmente não são formados na área de gestão ou 

contábil, mas é importante que eles tenham o conhecimento necessário em relação aos 

processos contábeis, identificando os que melhor encaixam em seu empreendimento. Outro 

aspecto é o fato de a contabilidade ser feita externamente, muitas vezes em um escritório de 

contabilidade, onde se observa muitas vezes que são estabelecimentos voltados ao número de 

clientes, e nem sempre à qualidade do serviço, devido principalmente ao baixo valor recebido 

pelos honorários, o que resulta em uma grande quantidade de empresas, para poucos, e nem 

sempre capacitados, funcionários (Raza, 2008). 

Esses administradores das microempresas como estão envolvidos diretamente nas 

operações cotidianas, têm a sensação de que não necessitam das informações financeiras que 

a contabilidade produz. Mas desconhecem que apenas com o acesso a informações exatas, 

significativas e adequadas ao seu negócio, terão uma base para tomar as decisões mais 

acertadas (Longenecker et al., 2007). 

Marcondes et al. (2012) afirma que ocorre nessas empresas a falta de conhecimento de 

seus gestores, que negligenciam ferramentas como técnicas de controle de qualidade e 

pesquisas de mercado, que devem ser implantados mesmo em microempresas, haja visto que 

elas têm a missão de sobreviver em um mercado com grande concorrência e o uso dessas 

ferramentas pode ser um incremento contra seus concorrentes. Ainda segundo os mesmos 

autores, os administradores apresentam desconhecimento em gestão, pois muitas das vezes 

acabaram eventualmente se tornando administradores ao enxergar uma oportunidade no 

mercado, ou após passarem por uma demissão, aprendendo muitas vezes suas funções na 

prática. 

A legislação tem facilitado a apuração e o recolhimento dos impostos e obrigações 

acessórias das microempresas, como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa que dispensa a 

escrituração contábil completa para fins fiscais, no entanto essas empresas ainda têm de 

cumprir as obrigações acessórias que preveem as legislações trabalhistas e previdenciárias 

(Fabretti, 2003). Por outro lado, isso pode fazer com que os administradores desconsiderem a 

Contabilidade como ferramenta para sua gestão, o que é um dos elementos que cooperam com 

a mortalidade prematura dessas empresas (Marion, 2005). 
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2.2. CONTABILIDADE GERENCIAL E CONTABILIDADE FINANCEIRA 

 

“A Contabilidade Financeira e a Contabilidade Gerencial são estruturadas, cada qual, 

para propósitos diferentes” (Parisi e Megliorini, 2011). 

A Contabilidade Financeira fornece informações para os usuários externos e internos 

da empresa, comunicando as consequências das decisões e melhorias de processos feitas por 

administradores e funcionários, enquanto a Contabilidade Gerencial gera informações 

específicas para os usuários internos como: operadores, administradores, funcionários, 

gerentes; informações essas que fornecem a condição econômica da empresa, como o custo e 

a rentabilidade de seus produtos, serviços, clientes e atividades. Também mede o desempenho 

econômico de unidades de negócios, divisões e departamentos. Além disso, é uma das 

principais ferramentas para que os funcionários da organização de forma geral possam receber 

um feedback de seu desempenho (Atkinson et al., 2011). 

Outra diferença fundamental da Contabilidade Financeira é sua estruturaoriunda da 

padronização dos registros contábeis e dos relatórios decorrentes desses registros, pois essas 

informações precisam ser inteligíveis para todos os tipos de usuários, epreparadas de acordo 

com os princípios fundamentais da Contabilidade e normas dos órgãos reguladores. 

A Contabilidade Gerencial por outro lado, estrutura-se conforme o modelo de gestão 

que a administração imprime a cada empresa; os relatórios devem ser feitos de forma a 

atender as necessidades da administração, não tendo uma preocupação com princípios ou 

normas contábeis. Seu objetivo é mostrar a verdade dos fatos econômicos se tornando um 

instrumento para a administração em suas decisões (Parisi e Megliorini, 2011). 

Abaixo, será apresentado um quadro com as principais especificidades de cada área: 

 

Contabilidade Financeira Contabilidade Gerencial 

Demonstrações financeiras Relatórios gerenciais 

Usuários externos e administração Administração 

Objetivo Objetivo e subjetivo 

Preparadas conforme os princípios 

fundamentais da contabilidade 

Preparadas de acordo com as necessidades 

gerenciais 

Preparadas periodicamente 
Preparadas periodicamente ou quando 

necessário 

Entidade empresarial Entidade empresarial ou segmento 

Fonte: WARREN et al. (2008, p. 2) 
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2.3. FLUXO DE CAIXA 

 

É um dos instrumentos gerenciais mais importantes. Matarazzo (2010) afirma que “a 

Demonstração do Fluxo de Caixa é peça imprescindível na mais elementar atividade 

empresarial e mesmo para pessoas físicas que se dedicam a algum negócio”, destacando então 

sua importância em empresas de qualquer porte. 

Nas pequenas e médias empresas nem sempre o administrador tem a consciência de 

que o resultado de lucro mostrado no demonstrativo de resultados não é a mesma coisa que o 

resultado de caixa, apesar de ambos medirem o desempenho da empresa. Isso só amplia a 

importância do uso dessa ferramenta, sendo essencial o gerenciamento eficaz do fluxo de 

caixa (Longenecker et al., 2007). 

Essa demonstração propicia ao gestor uma visão melhor para um planejamento 

financeiro eficiente, à medida que mostra os recebimentos e os pagamentos efetuados pela 

empresa em caixa, bem como suas atividades de investimento e financiamento. Em outras 

palavras a Demonstração do Fluxo de Caixa indicará o que ocorreu no período em termos de 

entrada e saída de caixa (Neto, 2011). 

A correta utilização dessa ferramenta auxiliará o gestor no entendimento da 

proveniência e do uso do dinheiro na empresa, fazendo assim, as correções necessárias de rota 

no gerenciamento dos negócios da organização (Silva, 2012). 

 

2.4. ORÇAMENTO 

 

Assim como cada família deveria ter seu orçamento familiar, autores como Atkinson 

(2011) e Padoveze (2010)apontam para a importância e eficácia da utilização dessa 

ferramenta. 

O orçamento consiste em estabelecer metas, executar planos para atingi-las e comparar 

de forma periódica os resultados alcançados com as metas definidas. Isso deve ser feito dentro 

de um período e normalmente usa-se o ano fiscal de uma empresa (Warrenet al, 2008). 

Essa prática reflete as condições quantitativas de como alocar recursos financeiros, 

com base em suas atividades e nos objetivos de curto prazo, sendo também uma forma de 

comunicar as metas em curto prazo da organização para todos os seus membros. A utilização 

dessa ferramenta desenvolve a coordenação das atividades da empresa, ao mesmo tempo em 

que ajuda a identificar problemas de coordenação (Atkinson et al., 2011). 
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Padoveze (2010) explica que uma das práticas mais comuns tem sido utilizar dados 

passados para gerar projeções de situações que ocorrerão no futuro. Isso tem originado bons 

resultados, pois geralmente esses eventos passados decorrem de estruturas organizacionais já 

existentes, o que torna mais provável que ocorram novamente não deixando de considerar a 

introdução de novos elementos componentes do planejamento operacional da empresa. 

A partir dessas considerações, verifica-se a importância de sua utilização também nas 

microempresas, que enfrentam um mercado competitivo, para que seus administradores 

tenham a oportunidade de se precaver para eventos futuros. 

 

2.5. CONTROLE DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER 

 

Já foi visto anteriormente sobre a Demonstração do Fluxo de Caixa. O controle de 

contas a pagar está inter-relacionado com a DFC. Quando se analisa as contas a pagar a prazo 

a empresa que está comprando pode manter uma quantidade de capital semelhante à 

quantidade de dinheiro no caixa. Todavia, no momento que o pagamento é efetuado, têm-se a 

quantia em dinheiro da empresa reduzida (Longenecker et al., 2007). 

O gerenciamento financeiro de contas a pagar foca na negociação e na administração 

de prazos, uma vez que o pagamento pode ser feito de várias formas e pode ser até 

renegociado por mais de uma vez. No caso de microempresas, quando efetua a compra a 

prazo, está usando o crédito dos fornecedores para suas necessidades de curto prazo, sendo 

assim, deve-se aproveitar ao máximo o prazo disponível (Longenecker et al., 2007). 

Já com as contas a receber, tudo começa com a venda a crédito, que vai afetar 

diretamente o ciclo de vida dos recebimentos e do fluxo de caixa. Isso torna importante para 

as microempresas considerar os aspectos do fluxo de caixa ao estabelecer suas políticas de 

crédito ao mesmo tempo em que estimulam as vendas. Reduzir o prazo médio dos 

recebimentos é o ponto-chave de todos os negócios, independentemente do seu tamanho 

(Longenecker et al., 2007). 

O controle de contas a pagar e a receber é mais uma ferramenta de importante 

aplicação para os pequenos negócios, pois é essencial para o gerenciamento efetivo do caixa 

que a empresa encontre e mantenha uma política de crédito, e receba as duplicatas/ boletos no 

tempo correto (Longenecker et al., 2007). 
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2.6. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

De acordo com Neto (2011) o administrador interno da empresa usa a Análise das 

Demonstrações para avaliar seu desempenho geral, identificando os resultados retrospectivos 

e prospectivos das diversas decisões financeiras tomadas. É a forma de estudar o desempenho 

econômico-financeiro de sua empresa no período que as demonstrações se referem, 

diagnosticando sua posição atual e coletando resultados que servirão de base para prever 

tendências futuras. Sendo assim, é possível avaliar as consequências das decisões financeiras, 

analisando a liquidez, estrutura patrimonial e rentabilidade da empresa. 

Através dos índices financeiros, o administrador se torna capaz de acompanhar a 

posição e evolução financeira da empresa, conhecendo o fluxo dos recursos utilizados pela 

empresa, apontando as origens e aplicações mais importantes e destacando possíveis 

ineficiências gerencias (Lemes Junior et al., 2010). 

Sendo assim, é instrumento essencial para que os usuários analisem a condição 

financeira de sua empresa e possam tomar decisões sobre o futuro de sua entidade. Pode ser 

utilizado para comparação, utilizando-se informações de períodos atuais com períodos 

passados, colhendo resultados da evolução da organização (Lemes Junior et al., 2010). 

Contudo, Matarazzo (2010) chama a atenção de que as demonstrações fornecem uma 

série de dados sobre a empresa, e a análise transforma esses dados em informações, e “será 

tanto mais eficiente quanto melhores informações produzir” (Matarazzo, 2010). 

 

2.7. PROJEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

Esse instrumento financeiro possibilita uma visão futura da situação da empresa. De 

acordo com Silva (2012) através dessa ferramenta os administradores são capazes de orientar 

suas recomendações técnicas para suas decisões, essas projeções são capazes de retratar a 

expectativa dos resultados e da situação econômica financeira, além de proporcionar ao gestor 

a oportunidade de confrontar os resultados com as metas que já foram estabelecidas 

anteriormente. 

Para Padoveze (2010), essas projeções são imprescindíveis, pois os Balanços 

Patrimoniais e as Demonstrações de Resultado do Exercício projetados oferecem uma visão 

importante sobre o encerramento fiscal e societário da empresa, onde é feita a apuração do 

lucro. Ele afirma que as projeções são a conclusão do processo orçamentário, e com elas a 
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administração é capaz de realizar análises financeiras e de retorno de investimento. 

Destaca-se por possibilitar uma visão da empresa no futuro, o que é de extrema 

importância quando o assunto é planejamento, e pode ser usada também para simular 

situações que podem ocorrer com a organização. Elaborando essas projeções a partir dos 

dados históricos e utilizando também informações adicionais sobre o contexto econômico da 

empresa, o gestor consegue analisar o desempenho de sua organização nos períodos futuros 

(Perez e Begalli, 2009). 

Aplicando no âmbito das microempresas, sabe-se que elas estão inseridas num 

ambiente de muita competição, com altos índices de mortalidade, o que destaca a relevância 

da utilização de uma ferramenta gerencial como essa, que possibilita um olhar mais claro para 

o futuro, gerando um planejamento mais eficaz. 

 

2.8. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Segundo Rebouças (2014), pode-se conceituar o planejamento como um conjunto de 

providências que a empresa deve tomar para o futuro, de modo que a organização possa ter 

certa influência, mesmo com as variáveis que possam vir a ocorrer. É, por isso, um processo 

contínuo, que possibilita à empresa desenvolver sua própria situação no futuro do modo mais 

eficaz e eficiente possível, concentrando seus melhores recursos e esforços. 

Inicialmente, é necessário definir o que os gestores esperam de sua organização nos 

próximos anos, definindo após isso, uma estratégia para alcançar esses objetivos (Atkinson et 

al., 2011). 

Para Chiavenato (2004), esse planejamento deve envolver todos os recursos no âmbito 

global da organização, no intuito de realizar os objetivos a longo prazo, representando, na 

verdade, a forma como a organização se comporta, de forma geral, no seu ambiente. Sempre 

voltado para o futuro da empresa, refere-se ao destino que a mesma pretende alcançar. 

Essa ferramenta coloca-se então na função de incrementar as chances da empresa 

diante de um mundo de negócios em constante mudança, mas não garante o sucesso; é 

necessário desenvolver premissas eficazes, englobar todos os objetivos funcionais e 

divisionais da empresa, formando um processo integrado que traduz as informações que 

constam nos planos para culminar no alcance das metas da organização. É o olhar da empresa 

voltada para o futuro, de forma especifica, e que pode auxiliar muitos os 

microempreendedores a se preparar para o que está por vir (Padoveze, 2010).  
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3. METODOLOGIA 

 

Para dar início a este artigo, foi necessário investigar sobre as condições que 

asseguram a uma organização o título de microempresa. Foi realizada uma pesquisa em base 

de dados do SEBRAE, que é uma entidade que oferece capacitação e informação para micro e 

pequenos empreendedores.Sendo assim, esta pesquisa é de característica teórico-empírica, 

pois são necessários elementos de teoria e prática para busca de dados e informações e análise 

dos resultados obtidos. 

Do ponto de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva que, segundo Gil 

(2002), utiliza-se de questionário como forma de coleta de dados. 

Quanto à abordagem, o trabalho traz aspectos qualitativos e quantitativos: do ponto de 

vista quantitativo foram utilizados métodos de coleta de dados e tratamento dos mesmos; e a 

busca pelo entendimento da natureza de um fenômeno social demonstra a afirmativa de uma 

pesquisa qualitativa (Richardson, 2012). 

Para responder a questão deste artigo, foi elaborado um questionário composto de 27 

perguntas sobre utilização de ferramentas de auxílio à gestão e planejamento contábil e 

financeiro. 

As entidades participantes são microempresas associadas ao Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas, Automotivas, de Informática e de Material Eletroeletrônico do 

Médio Paraíba e do Sul Fluminense – METALSUL – cujo endereço eletrônico disponibiliza a 

listagem das empresas conveniadas. Como o site informa as empresas associadas de toda a 

região Sul Fluminense, foi feita uma seleção das empresas situadas na cidade de Volta 

Redonda. Cada empresa foi contatada e recebeu o link para responder ao questionário online. 

A elaboração do questionário foi feita através do site Formulários Google, que 

disponibiliza modelos gratuitos. O link foi encaminhado por e-mail para as empresas 

associadas e a cada questionário respondido o Google enviava a resposta para o e-mail do 

responsável pela elaboração do mesmo. A pergunta número 5 diz respeito ao faturamento 

anual da empresa, com alternativas de valores até R$ 360.000,00 e uma para faturamento 

acima desse valor. As empresas que responderam possuir receita até o teto permitido para que 

seja classificada como microempresa foram inseridas no software de criação de Planilha do 

Windows – o Excel – e foi feito um sorteio com o auxílio da função Aleatório. Entre as 

empresas sorteadas tiveram seus questionários utilizados para análise, cujos resultados serão 

apresentados a seguir.  
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Aplicados os questionários, foram obtidos os seguintes resultados: 

 

 Cargo exercido na empresa: 

 

Apurou-se que a maioria dos que responderam ao questionário são proprietários da 

empresa (47,1%), muitos deles são gerentes do estabelecimento (41,2%) e o resto declarou 

ocupar outro cargo, como Administrativo e Financeiro. 

 

 Faixa etária 

 

Quanto à idade dos participantes, resultou-se que 36,8% têm de 21 a 30 anos; 21,1% 

de 31 a 40 anos; 26,3% mais de 40 anos; enquanto apenas 15,8% têm entre 15 a 20 anos. 

Observa-se a participação de jovens gestores nessas empresas. 

 

 Grau de escolaridade 
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Nessa questão que busca identificar a escolaridade de cada entrevistado, descobriu-se 

que 47,4% tem apenas o primeiro grau completo; 26,3% tem um diploma de ensino superior; 

21,1% conta com o segundo grau completo e uma pequena porcentagem de 5,3% ensino 

superior incompleto. Percebe-se a pouca quantidade de gestores com uma graduação. 

 

 Tempo da empresa no mercado 

 

Indagou-se há quanto tempo a empresa está em atividade, e verificou-se que 36, 8% 

está no mercado há mais de 7 anos; 31,6% encontra-se aberta entre 2 a 3 anos e a mesma 

porcentagem (31,6%) entre 3 a 7 anos. Constata-se que nenhuma delas foi aberta 

recentemente. 

 

 Faturamento da Empresa 

 

 

Sendo esse o fator de enquadramento das Microempresas, questionou-se o faturamento 

bruno anual, resultando-se em 38,9% de R$ 120.001,00 a R$ 180.000,00; 33,3% de R$ 

180.001,00 a R$ 360.000,00 e 27,8% de R$ 60.001,00 a R$ 120.000,00. 
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 Quantidade funcionários 

 

Em relação à quantidade de funcionários, que também é usada para enquadramento de 

Microempresas por alguns órgãos, descobriu-se que 89,5 % tem de 0 a 41 funcionários; 

enquanto 10,5% de 41 a 80 trabalhadores. 

 

 Setor de atividade 

 

Verificou-se que 63,2% das empresas presta serviço, enquanto 36,8% atua no 

comércio. 

 

 Informatização da empresa 

 

Constatou-se que 68,4% das empresas consultadas são parcialmente informatizadas, 

sendo que o sistema da contabilidade é diferente do financeiro; 26,3% são totalmente 

informatizadas, com um sistema integrado; e uma pequena parte de 5,3% trabalha com fichas 

manuscritas.Percebe-se que mesmo as microempresas tendem a estar informatizadas. 

 

Totalmente informatizada, com um sistema integrado    5    26.3% 
Parcialmente informatizada, sendo que o sistema da    13   68.4% 
Contabilidade é diferente do Financeiro 
Trabalha com fichas manuscritas                                     1       5.3% 
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 Razão de ser informatizada 

 

Procurou-se apurar o motivo do uso de softwares pela empresa: 57,1% respondeu que 

foi pela necessidade de relatórios gerenciais e 42,9% por exigência do fisco. Observa-se com 

esse resultado uma preocupação dos gestores em utilizar a informatização para obter 

relatórios que auxiliarão em suas decisões em uma porcentagem maior do que aqueles que só 

são informatizados por obrigação junto ao fisco. 

 

 Contabilidade interna ou externa 

 

Apenas 21,1% das empresas declarou que a contabilidade da empresa é feita na 

própria internamente, sendo 78,9% feita em um escritório contábil. Evidencia-se a 

importância dos escritórios contábeis em relação às microempresas e sua gestão. 

 

 Apoio da contabilidade 

 

57,9% afirma que não existe apoio da contabilidade no gerenciamento da empresa, 

enquanto 42,1% conta com esse apoio em sua gestão. 
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 Apoio de administradores 

 

Quando questionados se existia o apoio de algum administrador de empresas, 52,6% 

respondeu que não, enquanto 47,4% admitiu contar com esse apoio em sua gestão. 

 

 Conhecimento de Contabilidade Gerencial 

 

Uma maioria de 63,2% afirmou saber o que é Contabilidade Gerencial, por outro lado, 

36,8% desconhece o termo. 

 

 Cursos no SEBRAE 

 

73,8% nunca consultou ou fez algum curso no SEBRAE, enquanto 21,1% declarou 

que sim. 
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 Curso de Contabilidade Gerencial 

 

Quanto questionadas se teriam interesse em fazer um curso de Contabilidade 

Gerencial, 66,7% se mostraram interessados; 33,3% não faria o curso. 

 

 Utilização da Contabilidade Gerencial 

 

Apesar de a maioria ter respondido que conhecia a Contabilidade Gerencial, quando 

perguntou-se se a empresa fazia uso dessa ferramenta, 68,4% respondeu que não e apenas 

31,6% respondeu que utilizam. 

 

 Visão sobre a contabilidade 

Houve poucas respostas a essa questão, com muitos entrevistados preferindo deixar 

em branco, algumas delas foram: 

“Controle de patrimônio essencial.” 

“Ferramenta indispensável ao controle do desempenho e da regularidade da empresa.” 

“Muito importante acompanhar os indicadores frequentemente. Verificar a saúde 

financeira da empresa. Acredito que a contabilidade é útil quando usada em conjunto com a 

gestão, pois além de calcular e enxergar os números certos é preciso interpreta-los para saber 

a o que os causou.” 

“Muito importante, pois só assim é possível ter uma perspectiva futura mais assertiva” 
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 Ferramentas utilizadas para controles internos 

 

 

 
 

37,5% usam Análise das Demonstrações; 81,3% controle de contas a receber; 87,5% 

controle de contas a pagar; 75% usam o Fluxo de Caixa; 62,5% utilizam o orçamento; 18,8% 

o Planejamento estratégico e apenas 12,5% afirmaram utilizar o DRE e Balanço Projetado. 

 

 Frequência dos relatórios 

 

Dos entrevistados, 61,1% afirmou que recebem essas informações mensalmente; 

16,7% de forma trimestral; e 11,1% afirmou que não recebe relatórios. A mesma porcentagem 

de 5,6% informou que recebe semestralmente e anualmente. 
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 Controle de custos 

 

68,4% utiliza controle de custos para tomada de decisão. 

 

 Ferramentas para planejamento 

 

A Planilha Excel com gastos é a mais usada (47,4%); seguido do uso de softwares com 

31,6% e reuniões periódicas com 15,8%. Apenas 5,3% informou que não utiliza nenhuma 

ferramenta. 

 

 Projeções financeiras 

 

Apenas 47,4% afirmou a utilização das demonstrações para projeções financeiras de 

seu negócio. 
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 Estrutura do planejamento de negócio 

 

33,3% afirmou que estrutura o planejamento de seu negócio com base nas metas 

estabelecidas; 27,8% nos clientes que tem para atender; 5.6% estrutura em tempo real; o que 

tem que comprar foi a opção de 5,6%; e a mesma porcentagem (5,6%) responderam que 

utilizam outras formas. 

 

 Organização das finanças da empresa 

 

 

As formas mais utilizadas de organizar as finanças são conta bancária e software (cada 

uma com 52,6%); a planilha Excel também é utilizada (42,1%); os entrevistados também 

informaram que utilizam o que há disponível na conta e organizam as finanças “de cabeça” 

(5,3% cada). 
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 Plano de negócios 

 

 

A maioria das empresas possui um plano de negócios (68,4%). 

Aquelas que informaram que não, perguntou-se quais falhas poderiam ter sido evitadas 

com a existência do plano, foram obtidas as seguintes respostas: 

“Não pertinente... não ocorreram falhas.” 

“Número de funcionários, poderia controlar melhor a sazonalidade de serviços e o 

valor da mão de obra. Controle de gastos de material também poderia melhorar muito.” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou investigar o uso da Contabilidade Gerencial pelas 

microempresas situadas na cidade de Volta Redonda que são associadas à METALSUL. 

Aplicou-se um questionário online junto às empresas sondando seus conhecimentos sobre o 

assunto e verificando a utilização de ferramentas que podem ser utilizadas para melhor 

condução de seus negócios e muitas vezes são negligenciadas nas microempresas. 

Como perfil dos gestores dessas microempresas, observa-se uma baixa escolaridade, o 

que pode justificar a pouca aplicação de recursos gerenciais. Mas por outro lado se mostraram 

dispostos a fazer um curso de Contabilidade Gerencial, o que denota uma consciência de sua 

importância para o empreendimento, uma vez que, apesar dos resultados apontarem que em 

sua maioria eles têm conhecimento da Contabilidade Gerencial, 68,4% dos entrevistados 

afirmou que não fazem uso dela. 

Outro resultado obtido, é que poucos utilizam ferramentas importantes como 

Planejamento Estratégico, Análise das Demonstrações, e Demonstrações Projetadas; que 

poderiam complementar a eficácia das empresas junto ao mercado altamente competitivo em 

que estão inseridas. Por outro lado, comprovou-se que outras ferramentas, como Fluxo de 

Caixa e controle de contas a pagar e receber já estão bem difundidas entre essas empresas. 

Observou-se também que essas empresas estão cada vez mais se informatizando e 

fazendo uso de softwares que atendem suas especificações. Esses softwares têm sido 

utilizados para geração de relatórios gerenciais, como ferramenta para planejamento e 

também para organização das finanças. Revela-se uma tendência, e tanto os gestores quanto 

contadores devem estar atentos à evolução da tecnologia. 

Outra característica dessas empresas é o fato da contabilidade ser feita por um 

escritório contábil, e segundo a pesquisa poucos contam com o apoio da contabilidade em sua 

gestão. É necessário que os contadores percebam sua importância no aspecto gerencial, e 

evidenciem isso aos seus clientes. 

Concluindo, as microempresas pesquisadas não desconhecem totalmente a 

Contabilidade Gerencial, entretanto poderiam estar utilizando de forma mais produtiva suas 

ferramentas e relatórios, o que possivelmente poderia ser resolvido se os contadores se 

envolvessem mais no processo de gestão, produzindo instrumentos que contribuem para as 

decisões da empresa e seu planejamento. 
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6. ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

FINANCEIRA NAS MICROEMPRESAS: Uma Pesquisa com as entidades do 

Município de Volta Redonda-RJ associadas ao METALSUL 

 

1. Cargo exercido na empresa: 

(   ) Gerente  (   ) Proprietário  (   ) Outro 

 

2. Faixa etária: 

(   ) de 15 a 20 (   ) de 21 a 30  (   ) de 31 a 40  (   ) mais de 40 anos 

 

3. Grau de escolaridade: 

(   ) Primeiro grau completo  (   ) Primeiro grau incompleto 

(   ) Segundo grau completo  (   ) Segundo grau incompleto 

(   ) Superior completo  (   ) Superior incompleto 

(   ) Pós superior 

 

4. Há quanto tempo a empresa está no mercado? 

(   ) até 2 anos (   ) de 2 a 3 anos (   ) de 3 a 7 anos (   ) mais de 7 anos 

 

5. Faturamento bruto da empresa: 

(   ) até R$ 60.000,00  (   ) de R$ 60.001,00 a R$ 120.000,00 

(   ) de R$ 120.001,00 a R$ 180.000,00 (   ) de R$ 180.001,00 a R$ 360.000,00 

 

6. Quantidade de funcionários: 

(   ) de 01 a 40  (   ) de 41 a 80  (   ) de 81 a 120 

(   ) de 121 a 160  (   ) acima de 160 

 

7. Setor de atividade: 

(   ) Serviço  (   ) Comércio  (   ) Indústria 

 

8. A empresa é: 

(   ) Totalmente informatizada, com um sistema integrado 

(   ) Parcialmente informatizada, sendo que o sistema da Contabilidade é diferente do 

Financeiro 

(   ) Trabalham com fichas manuscritas 

 

9. Se é informatizada, por quê? 

(   ) Exigência do fisco  (   ) necessidade de relatórios gerenciais 

(   ) Outro ___________________________________________________ 

 

10. A contabilidade da empresa é feita: 

(   ) na empresa  (   ) em um escritório contábil 
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11. Existe o apoio da contabilidade para o gerenciamento da empresa? 

(   ) sim  (   ) não 

 

12. Existe o apoio de algum administrador de empresas? 

(   ) sim  (   ) não 

 

13. A empresa tem conhecimento do que é Contabilidade Gerencial? 

(   ) sim  (   ) não 

 

14. Já consultou ou fez algum curso no SEBRAE? 

(   ) sim  (   ) não Qual? ______________________________ 

 

15. Faria um curso de Contabilidade Gerencial? 

(   ) sim  (   ) não 

 

16. A empresa utiliza Contabilidade Gerencial? 

(   ) sim  (   ) não 

 

17. Qual a visão sobre a contabilidade? 

 

________________________________________________________________________ 

 

18. Quais das ferramentas da Contabilidade Gerencial a empresa utiliza para seus 

controles internos? 

(   ) Análise das Demonstrações  (   ) Controle de contas a receber 

(   ) Controle de contas a pagar  (   ) Fluxo de Caixa 

(   ) Orçamento    (   ) Planejamento estratégico 

(   ) DRE e Balanço Projetado 

 

19. Essas ferramentas são enviadas pela Contabilidade com que freqüência? 

(   ) mensal (   ) trimestral  (   ) semestral  (   ) anual 

(   ) não recebo relatórios 

 

20. A empresa utiliza controle de custos para tomada de decisão? 

(   ) sim  (   ) não 

 

21. A empresa utiliza alguma dessas ferramentas para seu planejamento? 

(   ) reuniões periódicas  (   ) softwares  (   ) Planilha Excel com gastos 

(   ) outras   (   ) não há uso de ferramentas 

 

22. A empresa utiliza as demonstrações para projeções financeiras de seu negócio? 

(   ) sim  (   ) não 

 

23. A empresa já montou alguma análise de cenário futuro? 

(   ) sim  (   ) não 
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24. Como a empresa estrutura o planejamento do negócio? 

(   ) em tempo real    (   ) com base nas metas estabelecidas  

(   ) nas contas a pagar   (   ) o que tem que comprar 

(   ) nos clientes que tem para atender (   ) outro 

 

25. Como são organizadas as finanças da empresa? 

(   ) conta bancária  (   ) software  (   ) Planilha Excel 

(   ) o que há disponível na conta   (   ) de cabeça 

 

26. A empresa possui um Plano de Negócios? 

(   ) sim  (   ) não 

 

27. Quais falhas poderiam ser inexistentes se houvessem planejado suas atividades 

através do Plano de Negócios? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



36 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

ATKINSON, A A. et al. 2011. Contabilidade Gerencial. 3ª Ed, São Paulo, Atlas, 816 p. 

 

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

CHIAVENATO, I. 2004. Administração nos novos tempos. 2ª Ed, Rio de Janeiro, Elsevier 

610 p. 

 

FABRETTI, L C. 2003. Prática tributária da micro, pequena e média empresa. 3ª Ed, São 

Paulo, Atlas, 220 p. 

 

GIL, A C. 2002. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª Ed, São Paulo, Atlas, 175 p. 

 

IBGE, Coordenação de Serviços e Comércio. 2003. As Micro e Pequenas Empresas 

Comerciais e de Serviços no Brasil. Rio de Janeiro, 11 set., p.1. 

 

LEMES JUNIOR, A B.; RIGO, C M.; CHEROBIM, A P M S. 2010. Administração 

Financeira: Princípios, Fundamentos e Práticas Brasileiras. 3ª Ed, Rio de Janeiro, Editora 

Campus, 547 p. 

 

LONGENECKER, J C. et al. 2007. Administração de Pequenas Empresas. 13ª Ed, São Paulo, 

Editora Thomson, 504 p. 

 

MARCONDES, L P.; CAVALCANTI, M.; FARAH, O E. 2012.  Empreendedorismo: 

Estratégia de sobrevivência para pequenas empresas. 55ª Ed, São Paulo, Saraiva, 216 p. 

 

MARION, J C. 2005. Análise das Demonstrações Contábeis: contabilidade empresarial. 3ª 

Ed, São Paulo, Atlas, 289 p. 

 

MATARAZZO, D C. 2010. Análise Financeira de Balanços – Abordagem Gerencial. 7ª Ed, 

São Paulo, Atlas, 372 p. 

 

NETO, A A. 2011. Curso de Administração Financeira. 2ª Ed, São Paulo, Atlas, 836 p. 

 

PADOVEZE, C L. 2010. Contabilidade Gerencial: Um Enfoque em Sistema de Informação 

Contábil. 7ª Ed, São Paulo, Atlas, 648 p. 

 

PARISI, C.; MEGLIORINI, E. 2011. Contabilidade Gerencial. 1ª Ed, São Paulo, Atlas, 368 

p. 

 

PEREZ, J H.; BEGALLI, G A. 2009. Elaboração e análise das demonstrações contábeis. 4ª 

Ed, São Paulo, Atlas, 278 p. 

 

REBOUÇAS, D P. 2014. Planejamento Estratégico. 32ª Ed, São Paulo, Atlas, 343 p. 

 

RICHARDSON, R. 2012. Pesquisa Social. Métodos e Técnicas. 3ª Ed, São Paulo, Atlas, 200 

p. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument


37 

 

 

RAZA, C. Informações contábeis: o cliente não sabe pedir e o escritório contábil, na sua 

grande maioria, não está preparado para fornecer. Boletim CRC SP, São Paulo, n.166, maio 

2008. 

 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A Evolução das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de 2009 a 2012. Distrito Federal, Jun., 2014. 

Disponível em 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/800d694

ed9159de5501bef0f61131ad4/$File/5175.pdf Acesso em 23/06/2016. 

 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Anuário do Trabalho 

na Micro e Pequena Empresa 2014. São Paulo, 2015. Disponível em 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-do%20trabalho-

na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf Acesso em 23/06/2016. 

 

SILVA, J P. da. 2012. Análise Financeira das Empresas. 11ª Ed, São Paulo, Atlas, 608 p. 

 

WARREN, C S.; REEVE, J M.; FESS, P E. 2008. Contabilidade Gerencial. 2ª Ed, São Paulo, 

Thomson, 587 p. 

  

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/800d694ed9159de5501bef0f61131ad4/$File/5175.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/800d694ed9159de5501bef0f61131ad4/$File/5175.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-do%20trabalho-na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario-do%20trabalho-na%20micro-e-pequena%20empresa-2014.pdf


38 

 

 


